Klaipėdos laivininkų mokykla

ATMINTINĖ MOKINIAMS
(nuotolinio mokymo metu)












Nuo kovo 30 d. mokymas (is) vyks nuotoliniu būdu.
MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU turėsite MOKYTIS. Penkias dienas per savaitę, būdami
skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas,
nuosekliai pagal pamokų tvarkaraštį mokysitės atsakingai mokomi mokytojų ir savarankiškai.
Mokymosi medžiagą pasieksite nuotoliniu būdu, bendraudami su mokytojais.
Mokysitės ne tik dalykų, bet ir naudotis virtualia mokymosi aplinka. Mokysitės įvaldyti
MOODLE aplinką ir EDUKA platformą, apie papildomas taikomas aplinkas informuos
mokytojai atskirai. Pagal poreikį bendrausime Skype, Zoom, Messenger.
Kaip patekti į MOODLE ir EDUKA klasė aplinkas instrukcijas, asmeninį vardą, slaptažodį
pateiks mokyklos IT specialistas. Iki kovo 30 d. per MANO dienyną gausite instrukcijas, kaip
jungtis prie ZOOM, MOODLE ir EDUKA mokymosi aplinkų.
Komunikavimui išnaudosime visas galimas MANO dienyno funkcijas, prie dienyno junkitės
kasdien ir sekite informaciją.
Į virtualią erdvę persikelia 9 -10 klasių socialinė-pilietinė veikla (mokiniai turės galimybę
patys savarankiškai šią veiklą įgyvendinti).
Reguliariai tikrinkite MANO dienyną.
Pamokų lankymas yra privalomas. Įvertinimai, pastabos, komentarai bus fiksuojami
elektroniniame dienyne.
Bendra informacija bus skelbiama mokyklos tinklalapyje (https://laivininkumokykla.lt).
Visas kylančias problemas pirmiausia spręskite susisiekus su grupių auklėtojais, dalyko
mokytojais.
MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS:

● Teorinis pamokų tvarkaraštis nekeičiamas, keisis tik pamokų laikas: pamokos prasideda 9.00
val., pamokos trukmė 30 min. Pertraukos tarp pamokų – 10 min., ilgoji pertrauka pietums60 min.
Pamokų laikas:
1. 9.00 – 9.30
2. 9.40 - 10.10
3. 10.20 - 10.50
4. 11.00 - 11.30
5. 11.40 - 12.10
Pietų pertrauka bus nuo 12.10 val. iki 13.10 val.
6.13.10 - 13.40
7. 13.50 - 14.20
8. 14.30 - 15.00
● Vyks tiek pamokų (mokytojų pasirinkta forma), kiek numatyta tvarkaraštyje. Tvarkaraštis
skelbiamas MANO dienyne ir mokyklos tinklalapyje (https://laivininkumokykla.lt).
● Praktinio mokymo pamokos pakeičiamos į teorines pamokas: LE-19 gr., M-19 gr., EM-18
gr., JS-18 gr., ME-18 gr.
● Pagal poreikį ir mokytojo numatytas vaizdo pamokos metu mokytojas aiškina temas,
užduotis. Vaizdo pamokos nebus dominuojančios, bus tokių pamokų, kai užduotys
atsiunčiamos iš anksto, jūs jas atliekate ir vėliau aptariate, konsultuojatės su mokytojais realiu
jų pamokų laiku arba suderinus tai su mokytoju.
● Užduočių atlikimui skiriamas laikas mokytojo nuožiūra. Jas atliekate savarankiškai ir
nurodytu būdu atsiskaitote mokytojui.

● Pasiruoškite darbui tinkamą aplinką, susiplanuokite mokymosi darbotvarkę, tikslingai
išnaudokite laiką, atsakingai atlikite skirtas užduotis. Atsakingai mokykitės mokomi
mokytojų ir savarankiškai.
● Pasikeitus techninėms galimybėms prisijungti prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės
prieigos, informuokite grupių auklėtojus.
● Lankomumas bus fiksuojamas MANO dienyne pagal prisijungimus, skiriant užduotis - pagal
jų atlikimą mokytojo nurodytu laiku. Jų neatlikus, fiksuojama, kad mokinys pamokoje
nedalyvavo; „n“ taip pat žymima tiems, su kuriais nepavyksta visai užmegzti kontakto
(išsiaiškinus priežastis).
● Jei mokinys serga, tai mokinys arba jų tėvai privalomai turi informuoti grupės auklėtoją, o
mokytojas, kontaktuodamas su grupės auklėtoju, žinos šią situaciją, bet vis tiek bus žymima
"n".
● Mokinių vertinimas vyks pagal mokyklos patvirtintą mokinių žinių vertinimo nustatytą
tvarkos aprašą. Stebėkite pažangą, įsivertinkite. Prašome sąmoningumo, sąžiningumo ir
atsakomybės – nesinori sulaukti mokinių pasiteisinimų apie tai, kad nepavyko prisijungti,
buvo sutrikęs interneto ryšys ir t. t. Grupių auklėtojai komunikuos su nedalyvaujančiais
ugdymo procese mokiniais ir jų tėvais.
● Mokinių ir mokytojų bendravimo formas pirmąją darbo nuotoliniu būdu savaitę nusistatys
atitinkamo dalyko mokytojas ir tos grupės mokiniai (ar bus bendraujama tik per el. dienyną,
ar messenger, skype, ar bus leista skambinti ir pan.).
● Teikiama mokyklos psichologo konsultacijos (susisiekti galima mob. tel. +37065552991, el.
paštas: andaluna9@gmail.com).
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Mokytojų susisiekimo kontaktus derinti su mokytojais
_____________________________________________

