INSTRUKCIJA MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO
1. Nuo kovo 30 d. konservatorijoje pradedamas vykdyti nuotolinis mokymas;
2. Visų klasių mokiniai privalo kasdien jungtis prie E-dienyno;
3. Visų klasių mokiniai turi susikurti paskyrą EDUKA klasėje (dalis mokytojų Edukos skaitmeninius
išteklius naudos pamokoms).

4. III-IV klasių mokiniai turi susikurti paskyrą Egzaminatorius.lt sistemoje (lietuvių k., istorijos,
matematikos, biologijos ir chemijos dalykų mokytojai naudos Egzaminatoriaus skaitmeninius išteklius
pamokoms).

5. Video pamokos pagal nurodytą tvarkaraštį vyks Zoom platformoje. Į mokytojo „susitikimo
kambarį“ pateksite per nuorodas, kurias rasite E-dienyno pranešimuose.
6. Komunikacija su mokytojais vyks E-dienyne. E-dienyno pranešimuose mokiniai ras sudėtą
teorinę medžiagą, užduotis savarankiškam darbui, nurodymus dėl užduočių atlikimo ir
Edukos/Egzaminatoriaus kodus.
7. Individualių ir neformalaus vaikų švietimo (kolektyvų, teatro) dalykų vaizdo pamokos
vyks pagal iš anksto su mokytoju suderintą tvarkaraštį, Zoom arba kitose vaizdo pokalbių
platformose.
8. Siekiant įgyvendinti ugdymo planą, pamokų tvarkaraštis nekeičiamas (yra atliktos tik
minimalios korekcijos). Keisis tik pamokų laikas:
- pamokos trukmė - 35 min.
- pamokos prasideda 9.00 val.
- pertraukos tarp pamokų - 10 min.
- ilgoji pietų pertrauka - 60 min.
9. Pamokų lankymas yra privalomas. Pamokų nelankymo klausimai bus sprendžiami klasių
vadovių ir socialinės pedagogės pagalba, bendradarbiaujant su tėvais.
10. Įvertinimai, pastabos, komentarai mokiniams ir tėvams bus fiksuojami elektroniniame
dienyne.
11. Mokytojo nurodytu laiku neatlikus užduoties, arba kilus įtarimams, kad užduotis atlikta
nesąžiningai, mokytojas turi teisę tokią užduotį vertinti nepatenkinamai.
12. Nuotoliniam mokymuisi reikalingas interneto ryšys ir kompiuteris (kamera, garsiakalbis,
mikrofonas gali būti integruoti ar prijungti išoriškai). Video pamokoms tiks planšetė ar telefonas.
SUSITARIMAI
Prisijungdami prie minėtų sistemų naudokite pilną vardą ir pavardę (tam, kad galėtume
atpažinti vieni kitus).
Video pamokose – konsultacijose visi dalyvaukite su įjungta kamera (tam, kad mokytojai
galėtų būti tikri, jog bendrauja su savo mokiniais).
Prisijungdami prie video pamokos, pasirūpinkite kiek įmanoma ramesne aplinka (tam,
kad skleidžiami pašaliniai garsai netrikdytų kitų mokinių, mokytojo ir Jūsų pačių darbo).
Prie video pamokų prašome jungtis punktualiai, tvarkaraštyje nurodytu laiku!
Ugdymą organizuojančių skyrių vedėjos

