Kauno Kovo 11-osios gimnazijos rekomendacijos
TĖVAMS ir MOKINIAMS
dėl mokymo (-si) nuotoliniu būdu
Rekomendacijos tėvams
1. Nuo kovo 27 iki balandžio 13, pradiniame nuotolinio mokymo įgyvendinimo etape (kovo 30 –
balandžio 13) mokymui ir komunikacijai naudoti JAU NAUDOJAMĄ IR GERAI PAŽĮSTAMĄ
TAMO dienyną (pagal galimybes mokytojai gali skirti užduotis ir iš EMA bei EDUKA internetinių
platformų).
2. Drauge su vaiku pasiruoškite mokytis tinkamą aplinką. Užtikrinkite, kad mokinys galėtų dalyvauti
nuotolinio mokymo(-si) procese.
3. Tamo dienyne mokytojai paskelbs į priekį planuojamas dviejų savaičių (kovo 30 - balandžio 13
dienos) užduotis. Susipažinti su užduotimis rekomenduojama pagal mokinių tvarkaraščius ir jas
atlikti. Rekomenduojama, kad tvarkaraštis taptų mokinio dienotvarkės dalimi. Aiškiai sudėliokite
dienotvarkę: pirmoje dienos pusėje dirbame ir mokomės, vėliau – pietaujame ir ilsimės.
4. Įvertinus situaciją, kad dalis mokinių savo pratybas ir knygas yra palikę gimnazijoje, mokytojai,
skirdami užduotis nufotografuos vadovėlio ir pratybų lapus ir įkels į dienyną. Atliekant užduotis
neprivaloma jas atsispausdinti. Mokinys gali pasiimti sąsiuvinį arba paprastą lapą popieriaus,
perrašyti užduotį ir ją atlikti, tada nufotografuoti ir, jeigu mokytojas paprašys, atsiųsti per dienyną.
5. Susirgus vaikui ar dėl kitos svarbios priežasties negalinčiam dalyvauti nuotoliniame ugdymo procese,
informuokite klasės auklėtoją.
6. Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(-si) procesą labai svarbu vaikams
paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo
vedama pamoka - tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo
sutikimo. Taip pat pamokos metu turėtumėte išjungti visus triukšmą keliančius prietaisus,
nevaikščioti, neblaškyti dėmesio.
7. Bendraukite su gimnazijos mokytojais, pagalbos specialistais ir administracija per TAMO dienyną,
telefonu, el.paštu darbo valandomis.

Rekomendacijos mokiniams
1. Nuo kovo 27 iki balandžio 13, pradiniame nuotolinio mokymo įgyvendinimo etape (kovo 30 –
balandžio 13) mokymui ir komunikacijai naudoti JAU NAUDOJAMĄ IR GERAI PAŽĮSTAMĄ
TAMO dienyną (pagal galimybes mokytojai gali skirti užduotis ir iš EMA bei EDUKA internetinių
platformų).

2. Bendraukite su gimnazijos mokytojais, pagalbos specialistais ir administracija per TAMO dienyną,
telefonu, el.paštu darbo valandomis.
3. Kiekvieną dieną stebėkite užduotis TAMO dienyne (pagal galimybes ir EMA bei EDUKA
aplinkose), konsultuokitės su dalyko mokytoju.
4. Iki mokytojo nurodyto laiko atlikite namų darbus ir kitas atsiskaitymo užduotis.
5. Pasikeitusi kasdienybė kels mažiau streso, jeigu susidėliosite dienotvarkę.
6. Nepamirškite, kad virtualioje erdvėje galioja tokie patys pagarbos, bendravimo ir bendradarbiavimo
elementai, kaip ir realiame gyvenime.
7. Nekantraujame grįžti į įprastą gyvenimo ritmą, tačiau kol kas - mokykimės priimti pokyčius bei
nepamirškime rūpintis savo ir kitų socialiniu ir emociniu augimu. Tai ypač svarbu mūsų savijautai ir
visuomenės darnai šiomis ypatingomis sąlygomis.
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