INFORMACIJA TĖVAMS APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ(SI)
Remiantis Kačerginės pradinės mokyklos nuotolinio mokymo tvarka, nuotolinis mokymas vyks:

I. KOMUNIKAVIMAS
1.Privaloma komunikavimo tarp mokinių ir mokytojų platforma – EDUKA mokymosi aplinka.
1.1. Prašome visus pasitikrinti, ar vaikai turi prisijungimus prie Eduka dienyno ir gali prie jo prisijungti.
1.2. Neturint prisijungimo, prašome kreiptis į klasės mokytoją (žinute dienyne arba telefonu).
1.3. Prisijungus prie Eduka dienyno savo paskyros vaikas įprastai jungiasi prie eduka klasės.
1.4. Eduka klasės bibliotekoje rasite daugumą reikalingų vadovėlių, jei juos vaikai paliko mokykloje.
2.Naudosimės ir Ema mokymosi aplinka (www.emapamokos.lt)
2.1.Visus prisijungimus klasės mokytojai turi atsiųsti iki kovo 25 d. darbo pabaigos.
3. Tiesioginiam (on line) nuotoliniam komunikavimui naudosimės Zoom programa.
3.1. Prašome užtikrinti, kad kompiuteryje, planšetėje arba telefone būtų įdiegta Zoom programa.
3.2. Tiesioginiam (on line) nuotoliniam komunikavimui rekomenduojame naudoti ausines, arba užtikrinti, kad
kambaryje vykstant konsultacijai būtų visiška tyla ir niekas netrukdytų įv. pašaliniais garsais.
3.3. Nuotoliniam tiesioginiam bendravimui mokytojos nuorodas atsiųs per Eduka dienyną – per pranešimus.
4. Mokytojos konsultuos mokinius iki 14 val.
II.MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS PATEIKIMAS
1.Informaciją per Eduką dienyną mokiniams ir tėvams mokytojai pateikia iš vakaro per dienyno žinutes, taip pat
užpildant pamokų temas.
2. Komunikavimas su klasių mokytojomis Zomm platformoje kiekvieną dieną vyks tokiu grafiku:
2.1. 1a ir 1b klasių mokiniams – 11.00 - 11.45
2.2. 2 klasės mokiniams - 10.00 – 10.45 ir 12.00 – 12.45
2.3. 3 klasės mokiniams – 12.00 – 12.45
2.4. 4 klasės mokiniams – 13.00 – 14.00
3. Komunikavimas su anglų kalbos mokytoja Zoom platformoje ketvirtadieniais vyks tokiu grafiku:
3.1. 2 klasės mokinimas - 11.00 – 11.45
3.2. 3 klasės mokinimas - 13.00 – 13.45
3.3. 4 klasės mokiniams – 12.00 – 12.45

4. Komunikavimas su mokytojomis Zomm platformoje gali keistis (po pirmos savaitės, kai pabandysime viską
realiai, bus viskas aiškiau)
5. Pateikdami mokytojai nurodys terminą, iki kada mokinys privalo atlikti užduotį.
III.GRĮŽTAMASIS RYŠYS
1.Atliktų darbų tikrinimas ir vertinimas vyks Eduka dienyno bei klasės platformose, Ema elektroninėse mokymosi
aplinkose, įvairūs rašto, pratybų darbai – konsultacijų metu, fotografijų, video pagalba ir pan.
2.Darbų vertinimai ir komentarai bus rašomi Eduka dienyne, komentaruose prie vertinimo.
IV. KONTROLĖS MECHANIZMAS
1. Mokytoja nuolat stebės, kiek jos klasės mokinių nuolat skaito siunčiamus pranešimus, atlieka užduotis
nurodytu laiku. Pastebėjus mokinių pasyvumą ar piktnaudžiavimą, informuos mokinio tėvus, klasės vadovą,
mokyklos administraciją Eduka pranešimu.
2. Tėvai privalo užtikrinti sąžiningą visų užduočių bei pasitikrinamųjų darbų atlikimą.
___________________________________________

