PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. 1-16
NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS (nuo 03-30 iki karantino pabaigos)
SAVAITĖS
DIENA
Pirmadienis

LAIKAS
(astronominės
val.)
9.00-12.00

PAMOKOS, VEIKLOS
PAVADINIMAS
MOKYTOJAI
Matematika, IT
V. Burlėgaitė,
V. Danienė,
D. Balandytė,
E. Gatelis

Antradienis

9.00-12.00

Trečiadienis

9.00-12.00

Ketvirtadienis

9.00-12.00

Lietuvių kalba
I.Gatelienė,
E. Guščienė
R. Zibalas
Matematika, IT
V. Burlėgaitė,
V. Danienė,
D. Balandytė,
E. Gatelis
Užsienio kalbos:
anglų kalba
K.Blusevičiūtė
L.Kriščiūnienė
G.Mažulienė
Ž.Barbaravičienė
Vokiečių kalba
G.Mažulienė
Rusų kalba
S.Davidavičienė
I.Rutkauskienė

PIETŪS

12.0013.00

LAIKAS
(astronominės
val.)
13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

13.00-15.00

PAMOKOS, VEIKLOS
PAVADINIMAS
MOKYTOJAI
Geografija
R. Žygienė
Gamta ir žmogus
R. Žygienė,
A. Vaitkūnienė,
M. Gaidakauskienė
Fizika, chemija
A. Vaitkūnienė,
M. Gaidakauskienė
Istorija
V. Stakauskaitė,
D. Urbanavičienė
Biologija
M. Gaidakauskienė
Muzika, dailė, dorinis u. (tikyba, etika)
G. Gudonienė,
R. Suchockienė,
J. Jurkevičiūtė,
R. Blusevičienė

SAVAITĖS
DIENA
Penktadienis

LAIKAS
(astronominės
val.)
9.00-12.00

PAMOKOS, VEIKLOS
PAVADINIMAS
MOKYTOJAI
Lietuvių kalba
I.Gatelienė,
E. Guščienė
R. Zibalas

PIETŪS

LAIKAS
(astronominės
val.)
13.00-15.00

PAMOKOS, VEIKLOS
PAVADINIMAS
MOKYTOJAI
Technologijos, kūno kultūra, žmogaus
sauga
J. Jurkevičiūtė,
D. Erslavienė,
K. Misiūnas,
A. Čatrauskaitė,
N. Pakalnis,
L. Pažusytė

SUSITARIMAI, REKOMENDACIJOS:
✓
✓
✓
✓
✓

Organizuodami veiklas, orientuojamės į MOKINIŲ patogumą ir mokymąsi be streso.
Pirmą nuotolinio mokymosi savaitę dirbame tik tradicinėje el. dienyno TAMO aplinkoje.
Orientuojamės į ilgesnio laikotarpio projektinius darbus.
Integruojame užduotis; taip sumažiname mokinių krūvius.
Nuotoliniu būdu mokiniai dar nėra mokęsi, reikia adaptacinio laikotarpio ir mokiniams ir ....mokytojams.

1. Keičiasi pamokos, veiklos trukmė, prisirišame ne prie akademinės, o prie astronominės val.
KODĖL?
➢ siekiame, kad vaikai mažiau blaškytųsi nuo vieno dalyko prie kito;
➢ kad mokiniai be streso prisijungtų prie TAMO ar MOODLE, nes ne visų galimybės ir gebėjimai vienodi;
➢ kad galima būtų reguliuoti mokinių krūvius ir kiekvienas mokytųsi savo tempu;
➢ kad didėtų tarpdalykinės integracijos galimybės;
2. Tvarkaraštyje nenurodome klasių, tokiu būdu dalykų mokytojams paliekama teisė susitarti su mokiniais dėl sinchroninio ar
asinchroninio mokymo.
3. Tvarkaraštyje nurodytu laiku visi nurodytų dalykų mokytojai turi būti prisijungę prie TAMO ar MOODLE, turi būti pasiekiami telefonu
mokiniams, mokyklos administracijai, mokinių tėvams, dažnai tikrinti savo el. paštą.
4. Tvarkaraštyje nurodytu laiku visi nurodytų dalykų mokytojai konsultuoja mokinius TAMO ar MOODLE aplinkose, telefonu, el. paštu, vykdo
sinchroninį ar asinchroninį mokymą.
5. Visų pamokų užduotis mokytojai įkelia į TAMO ar MOODLE aplinkas dieną prieš tvarkaraštyje numatytą pamoką (t.y. išvakarėse):
5.1.TAMO dienyne žymimi vertinimai, užduočių atlikimo statusai, pagyrimai ir pastabos;
5.2.užduotims atlikti mokytojas skiria konkretų laiką. Dorinio ugdymo (etika, tikyba), technologijų, muzikos, dailės, fizinio ugdymo
dalykų gali būti skiriamos ilgalaikės užduotys ar kūrybiniai darbai;

5.3.mokinių atliktos pamokos užduotys siunčiamos mokytojui iki nurodyto termino pabaigos iš anksto sutartu formatu. Atliktos
pamokos užduotys vertinamos ir recenzuojamos mokytojo pasirinktoje virtualioje mokymosi aplinkoje, įvertinimai pažymiais
fiksuojami TAMO dienyne;
5.4.specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pamokos užduotys pateikiamos atsižvelgiant į mokinio išskirtinius poreikius.
6. Kitu tvarkaraštyje nenurodytu laiku mokytojai tikrina ir vertina mokinių darbus, įsisavina MOODLE aplinką, turtina nuotolinio mokymo
užduočių bazę, planuoja pamokas, peržiūri ilgalaikius planus ir tobulina kvalifikaciją.
7. Bendravimas užtikrinamas TAMO dienyno žinučių pagalba, telefonu ar kt. skaitmeninėmis priemonėmis darbo valandomis.
8. El. dienyną TAMO mokytojai pildo įprastai pagal ankstesnį suformuotą tvarkaraštį, kuriuo naudojomės iki karantino.
9. Namų darbų skiltyje nurodo realias, konkrečias datas iki kurių mokiniai turi atlikti paskirtas užduotis.
10. Tvarkaraštis bus koreguojamas pagal situaciją ir tobulėjančius nuotolinio darbo bei mokymosi įgūdžius.

