INFORMACIJA TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)
Priemonės. Kovo 25 d. e-dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje buvo paskelbta
informacija mokiniams ir tėveliams (globėjams) apie nuotolinį mokymąsi, kuris prasidės kovo 30 d.
9.00 val. Gimnazija išsiaiškino, kokias priemones – kompiuterį, išmanųjį telefoną, interneto ryšį mokiniai namie turi ir ko trūksta, efektyviam mokymuisi nuotoliniu būdu. Priemonėmis mokykla
mokinius aprūpins, kai tik galės.

Dienotvarkė. Tėveliai (globėjai) kartu su vaiku turi nustatyti reguliarų dienos režimą, kurio
mokinys privalo laikytis, taip pat kaip ir eidamas į mokyklą. Tėveliai (globėjai), pasirūpinkite, kad
Jūsų vaikas laiku atsikeltų, pavalgytų, laiku eitų miegoti, pasportuotų, kasdien pajudėtų. Jei
įmanoma, nuotoliniam mokymuisi parinkite ramią, šviesią patalpą, kurioje įrengtas saugus elektros
tinklas, o internetas veikia be trikdžių.

Pagalba. Dalyko mokytojai pateiks konkrečius patarimus, kaip mokiniui prisijungti prie
virtualių konferencijų, vaizdo pokalbių. Gimnazija yra paskyrusi IT konsultantą mokiniams bei
tėvams (informacija pateikta gimnazijos svetainėje).

Tvarkaraštis. Gimnazija dirbs įprastu režimu pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius.
Kaip dirbs ikimokyklinės ir priešmokyklinė grupės tėvelius informuos grupių mokytojos.

Pamokos. Pamokos trukmė sutrumpinta iki 40 min. Nuotoliniu būdu bus vedamos visų
dalykų, taip pat ir kūno kultūros, technologinio ugdymo, muzikos ir kt. pamokos. Mokiniai kiekvieną
dieną turi prisijungti prie el. dienyno ir perskaityti pateiktą informaciją, pagal savo tvarkaraščio
dalykus, skiltyse „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“, „Namų darbai“, peržiūrėti prisegtus
dokumentus, „Pranešimus“, atlikti mokytojų paskirtas veiklas, užduotis. Mokiniai mokytojo
nurodytu laiku ir forma turi atlikti užduotis/prisijungti prie nurodytos internetinės
platformos/dalyvauti tiesioginio bendravimo pamokose/atsiskaityti paskirtas užduotis.

Namų darbai. Dalykų mokytojai gali užduoti įvairias namų darbų užduotis: mokytojas gali
paprašyti mokinių nufotografuoti atliktą užduotį ir įkelti nuotrauką į mokymosi aplinką.

Vertinimas. Kiekvienas mokytojas iš anksto informuos mokinius apie pasiekimų vertinimą.

Palaikymas. Tėveliai (globėjai), palaikykite savo vaikų, ypač jaunesnių, motyvaciją mokytis,
nes jiems gali trūkti mokytojo vadovavimo. Paklauskite vaiko, kaip jam sekasi, kokias užduotis
atilikti uždavė mokytojai, ko jis išmoko, kaip buvo įvertintas. Jei reikia, pasiūlykite pagalbą.
Paprašykite savo vaiko išmokyti Jus naujų dalykų. Pradinukui padėkite susidaryti dienos mokymosi
planą.

Bendravimas su vaiku. Šiuo metu su vaiku geriau bendrauti daugiau: padrąsinkite,
priminkite, kad patirti sunkumų mokantis ir atliekant paskirtas užduotis yra normalu. Taip pat
normalu ir tai, kad mokymosi tempas bent iš pradžių bus lėtesnis, galbūt ne viską pasiseks atlikti
laiku.

Bendravimas su mokytoju. Kaip ir iki šiol, tėvai (globėjai) galės sekti vaiko pažangą edienyne, susisiekti su mokytojais telefonu, el. paštu, per e-dienyną.

Švietimo pagalba. Virtualiu būdu bus teikiama logopedo, spec. pedagogo, mokytojo
padėjėjo ir socialinio pedagogo pagalba. Kiekvienas švietimo pagalbos specialistas savo kontaktus
išsiuntė tėveliams (globėjams).

Būreliai. Vaikams taip pat vyks ir neformaliojo ugdymo užsiėmimai.
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