Prienų rajono Skriaudžių
pagrindinės mokyklos
informacija dėl nuotolinio
mokymo(si) karantino metu
2020-03-24

Pagrindiniai kontaktai
• Mokyklos direktorė Renata Liagienė, tel. 8 67136967, el.p. – liaderama@gmail.com;
• Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, soc. pedagogė Aidutė Jurešienė, tel. 8 67136031, el. p. –
aida.pavaduotoja@gmail.com, FB https://www.facebook.com/aida.juresiene

• Informacinių technologijų specialistas – Algirdas Naudžius, tel. 8 61675249, el. p.
algirdas.n@gmail.com
• Psichologė – Dalė Daiva Gasparavičiūtė, tel. 8 67861477, el. p. daledaiva@gmail.com
FB https://www.facebook.com/daledaiva.gasparaviciute

• Informacija skelbiama mokyklos tinklapyje https://mokykla.eu/
• Visų mokykloje dirbančių mokytojų kontaktus galite rasti čia

Ką būtina padaryti?
• Mokiniai ir tėveliai pasitikrinkite sistemoje

https://www.manodienynas.lt/ prisijungimus pagal naudojamą el.
paštą.

• Įsidiekite nemokamą programėlę https://zoom.us/
• 5–10 klasių mokiniai patvirtinkite pavaduotojos siųstą nuorodą dėl

prisijungimo prie klasės grupės. Paštai skirti mokytojų ir mokinių
komunikacijai organizuojant pamokas (pvz. siunčiant Zoom pamokos nuorodą
užtektų naudoti vieną el. paštą, o informaciją gautų visi tos klasės mokiniai).

Nuotolinio mokymosi pradžia
2020-03-30
• 2020 kovo 30 d. 1 pamoka prasideda 9.00 val. video konferencijos pagalba (zoom
platformoje).

• Pirmą pamoką PUG, 1 – 10 klasėms veda klasės vadovas (jo nesant, administracijos
atstovas). Informuoja mokinius apie pamokų tvarkaraštį ir mokymosi nuotoliniu būdu
specifiką. Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymo tvarkos aprašą galite rasti čia

• Klasės vadovas užfiksuoja dalyvaujančius mokinius, surenka informaciją apie
sergančius ar dėl kažkokių problemų negalinčius dalyvauti pamokoje

• Informacija bus aptariama 2020-03-30 15 val. Zoom-o „Skriaudžių mokyklos
mokytojų kambaryje“.

Pamokos ir jų organizavimas
•
•
•
•

Fizinio ugdymo pamokos (mankšta) kiekvieną dieną nuo 8.30 iki 8.50 val. (pagal atsiųstą video).
Pamokų pradžia kiekvieną dieną 9.00 val.
Pamokos vyks pagal tvarkaraštį.
Pamokos vyks tokiais intervalais: 9:00, 10:00, 11:00, 11:55, 13:00, 14:00. Sinchroninio mokymo
trukmė ne ilgesnė nei 20 min., kitas pamokos laikas skirtas mokytis pagal pateiktas užduotis
savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko mokytoju.

• Pirmą savaitę taikomas adaptacinis laikotarpis – mokiniai pažymiais nevertinami.
• Jei mokinys nedalyvauja video pamokoje, mokytojas mokomąją medžiagą įkelia į elektroninį
dienyną.

• Mokiniams, kurie neturi galimybės naudotis internetinėmis sistemomis, mokykla ieškos galimybių
kaip perduoti popierines užduotis. Mokiniai privalės atlikti užduotis ir atsiskaityti iki nurodyto
laiko.

PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS
0 pamoka 8:30 – 8:50 (fizinis ugdymas)
1 pamoka 9:00–9:40 (+5)

2 pamoka 10:00–10:40 (+5)
3 pamoka 11:00–11:40 (+5)
4 pamoka 11:55–12:40
PIETŲ PERTRAUKA 12:40 – 13:00

5 pamoka 13:00–13:40 (+5)

6 pamoka 14:00– 14:40 (+5)

Pamokos trukmė 45 min. skaidant dalimis:

• 40 min. bendradarbiavimui su mokytoju;
• 5 min. atliktų darbų mokytojui persiuntimui.
Pertraukos. Tarp kiekvienos pamokos mokinys
turės ne mažiau kaip 15 – 20 min. pertrauką.

Grįžtamojo ryšio ir konsultacijų mokiniams teikimas
• Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1 – 10 klasių mokiniams informacija teikiama
•
•

•
•
•

„Zoom“ sistemos, „Messenger“ programėlės pagalba ar kitais pasirinktais būdais.
Visų mokyklos mokytojų kontaktus galite rasti čia
Informacija apie mokinių pasiekimų vertinimą, klasės ir namų darbus pateikiama tik per
elektroninį dienyną.
Konsultacijos pradinių klasių mokiniams, pasibaigus pamokoms pagal atskirą tvarkaraštį bus
teikiamos iki 14.45 val. Konsultacijų tvarkaraštį galite rasti čia
Konsultacijos 5 – 10 klasių mokiniams, pasibaigus pamokoms pagal atskirą tvarkaraštį bus
teikiamos iki 15.30 val. Konsultacijų tvarkaraštį galite rasti čia
Mokiniai pasirenka jiems patogiausią būdą konsultacijai su mokytoju „Messenger“ arba
„Zoom“.

Svarbu mokytojams (1)

• pagal nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį jungiasi prie iš anksto su mokiniais, mokyklos
•

•
•
•
•

administracija ir kitais mokytojais suderintos virtualios mokymo(si) aplinkos ir organizuoja
nuotolines pamokas ir konsultacijas;
nuotolines pamokas ir konsultacijas mokytojas gali vesti tiek dirbdamas mokykloje, tiek ir
kitose vietose (namuose, vietose, kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami, netriukšminga
aplinka, yra galimybė naudotis kompiuteriu su vaizdo kamera, mikrofonu ir ausinėmis,
geros kokybės interneto ryšiu);
dalyko mokytojas planuoja nuotolinį mokymą(si) vadovaudamasis mokyklos susitarimais
ir informuodamas mokinius (tėvus) elektroniniu paštu;
reguliariai pateikia mokiniams mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokyklos pasirinktais
būdais;
tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualioje mokymosi aplinkoje, teikia
jiems grįžtamąjį ryšį apie pažangą ir pasiekimus;
pritaiko ugdymo turinį atsižvelgdami į mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius;

Svarbu mokytojams (2)
• pildo el. dienyną vadovaudamasis bendra el. dienyno pildymo tvarka;
• stebi mokinių pažangą ir pasiekimus bei teikia ataskaitas klasės vadovui,
•
•
•
•

mokyklos administracijai;
jei mokinys nedalyvauja nuotoliniame mokyme(si) pagal mokyklos priimtus
susitarimus, laiku neatlieka užduočių, iš karto informuoja klasės vadovą;
atvykus į mokyklą naujam mokiniui, supažindina jį su mokymo(si) nuotoliniu
būdu ir pažangos bei pasiekimų vertinimo tvarka;
teikia grįžtamąjį ryšį apie mokinio pažangą ir pasiekimus mokinio;
bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui
specialistais organizuodamas mokinių mokymą(si) nuotoliniu būdu.

Svarbu mokiniams
• pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu: pagal nuotolinio mokymo(si)

tvarkaraštį jungiasi prie virtualiose mokymo(si) aplinkose vykstančių pamokų ir
konsultacijų;

•
•
•
•

bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;
dalyvauja virtualiame mokyklos bendruomenės gyvenime;
laiku atlieka mokytojo pateiktas užduotis ir atsiskaito už jas;
savivaldžiai mokosi: planuoja, įsivertina savo pažangą ir jos siekia, esant poreikiui
savo iniciatyva konsultuojasi su mokytoju;

• atsakingai ir pagarbiai elgiasi virtualioje aplinkoje, nefilmuoja bendramokslių ar
mokytojų be jų sutikimo.

Svarbu tėvams
• užtikrina savo vaikui/ams tinkamas mokymosi sąlygas;
• mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar
skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, susirgus ar iškilus kitoms
problemoms, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), tą
pačią dieną informuoja klasės vadovą;

• susitartu nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasių

vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija mokinių ugdymo(si)
klausimais.

• užtikrina, kad mokinys dalyvautų visuose pagal nuotolinio mokymo(si)
tvarkaraštį pamokose ir konsultacijose bei atliktų paskirtas užduotis.

