PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA
REKOMENDACIJOS MOKINIAMS

NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANČIO MOKINIO SUSITARIMAI:

* Iš namų prisijunk prie nuotolinio mokymo(-si) aplinkos.
* Bendrauk ir bendradarbiauk su bendramoksliais, klasės draugais ir mokytojais.
* Laiku atlik ir atsiskaityk užduotis mokytojo nurodytose internetinėse mokymosi aplinkose.
* Drąsiai konsultuokis su mokytoju, stebėk savo asmeninę pažangą.
* Pagal parengtą vaizdo konferencijų tvarkaraštį dalyvauk vaizdo konsultacijoje; jei dėl svarbių
priežasčių pagal tvarkaraštį negali prisijungti prie vaizdo konferencijos, telefonu, el. dienyno žinute ar
kitu prieinamu būdu susisiek su mokytoju ir susitark dėl kito laiko.
* Gautą mokymosi medžiagą panaudok tikslingai, atsimink, kad draudžiama ją platinti. Draudžiama
filmuoti ir platinti vaizdo konferencijų įrašus.
* Saugiai ir atsakingai naudokis elektronine erdve:

SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLĖS
1. Niekam internete neatskleisiu savo asmeninės informacijos (namų adreso,
telefono numerio, tėvų darboviečių adresų, telefonų numerių, savo mokyklos
pavadinimo ir adreso be tėvų leidimo, prisijungimo prie interneto slaptažodžių).
2. Neatsakinėsiu į nepadorias ar kitokias nemalonias žinutes.
3. Vengsiu bendravimo su nepažįstamais žmonėmis, neatsakinėsiu į netikėtus,
nepažįstamus elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes.
4. Apie grasinimus ir gąsdinimus nedelsdama(s) pranešiu tėvams.
5. Pasitarsiu su tėvais prieš atsisiųsdamas ar įdiegdamas programinę įrangą.
6. Būsiu saugiu interneto vartotoju ir nedarysiu nieko, kas galėtų pakenkti
kitiems žmonėms arba pažeistų Lietuvos Respublikos įstatymus.
7. Neįrašinėsiu, nefotografuosiu ir neplatinsiu mokymosi aplinkoje informacijos
ne mokymo(-si) tikslais.
8. Su klasės draugais ir mokytojais bendrausiu kultūringai.

BENDRIEJI ETIKETO SUSITARIMAI:
BENDRAVIMAS BENDROSE IR KOMANDINĖSE VAIZDO VEIKLOSE
laikysiuosi susitarimų norėdama(s) pasakyti ar paklausti
kamerą ar mikrofoną įsijungsiu laikydamasi(s) mokytojo nurodymų
POKALBIŲ RAŠTU ETIKETAS
sieksiu rašyti taisyklingai, neiškraipydama(s) žodžių
naudosiu lietuviškas raides
LAIKO PLANAVIMAS
nuolat stebėsiu tvarkaraštį
kai reikės jungtis prie vaizdo pokalbio, pasiruošiu jam keliomis minutėmis anksčiau
PRIEMONIŲ, DARBO VIETOS PASIRENGIMAS
ant darbo stalo turėsiu tik mokymui(-si) reikalingas priemones: reikalingus vadovėlius,
pratybas, kompiuterį ir kitas priemones, reikalingas konkrečiu mokymosi metu darbo vietoje
INTERNETINIS SAUGUMAS
atlikdama(s) mokytojo paskirtas užduotis, saugiai naršysiu nurodytose mokymui(-si)
internetinėse svetainėse
neskleisiu informacijos apie save
mokymui(-si) pasirinksiu tik „saugius“ failus
DARBO IR POILSIO REŽIMAS
per mokymosi pertraukas nesinaudosiu mobiliaisiais įrenginiais
per mokymosi pertraukas atliksiu iš anksto pasirinktas mankšteles ar fizinio aktyvumo pratimus

PASTABA.
Pirmoje klasės valandėlės vaizdo konferencijoje ir pirmose dalyko vaizdo konferencijose
(pamokose): susipažinsi su išsamia informacija, susitarimais, apie mokymą(si) nuotoliniu būdu, su
dienotvarke, vaizdo konsultacijų trukme, koks laiko tarpas skiriamas pertraukai, užduočių atlikimui ir
atsiskaitymams, užduočių specifika ir vertinimu.
DAUG DIRBSI SAVARANKIŠKAI: įgūdžius, kompetencijas Tu ugdysies PATS. Tavo mokytojas –
konsultantas, padėjėjas.

NEBIJOK KLAUSTI IR IEŠKOTI PAGALBOS, MUMS KARTU VISKAS PAVYKS!!!

