INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI
Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. ugdymo procesą organizuosime nuotoliniu mokymo(-si) būdu.
Naudosime „Google Classroom“ skaitmeninę nuotolinio mokymo(-si) aplinką, derinsime
asinchroninį ir sinchroninį mokymo(-si) būdus.
Asinchroninis (nevienalaikis) mokymosi būdas. Likęs laikas, kai nevyksta sinchroninės
pamokos, skiriamas mokinių asinchroniniam mokymuisi. Mokiniai mokytojų įkeltą mokymosi
medžiagą ir užduotis gali rasti prisijungę prie „Google Classroom“ skaitmeninės nuotolinio
mokymosi aplinkos (prieiga per internetą - https://classroom.google.com) ir atvėrę reikiamos
pamokos kortelę (1 priedas). Pateiktas užduotis mokiniai turi atlikti savarankiškai jiems patogiu
laiku. Jei reikia individualių konsultacijų su mokytoju(-a), tuomet mokinys(-ė) turi susiderinti laiką ir
pasirinkti abiem pusėms priimtiną komunikavimo priemonę („Google Classroom“ aplinka,
telefoninis skambutis, žinutė, el. paštas, el. dienyno pranešimai ar kt.).
Sinchroninis (vienalaikis) mokymosi būdas. Nuotolinių pamokų tvarkaraštis publikuojamas
gimnazijos interneto svetainėje (prieiga per internetą – https://senamiescio-g.lt). Nuo 2020 m.
lapkričio 3 d. iš dalies keičiamas pamokų laikas (2 priedas). Mokiniai privalo jų klasei (grupei)
tvarkaraštyje numatytu metu prisijungti prie „Google Classroom“ nuotolinio mokymosi aplinkos ir
reikiamos pamokos kortelėje paspausti vaizdo konferencijos nuorodą (1 priedas). Atskiros
nuorodos ar pranešimai, kviečiantys dalyvauti pamokose, mokiniams nebus siunčiami.
Siekdami užtikrinti sklandžų nuotolinio mokymosi procesą, parengėme taisykles, kurių
privaloma laikytis.
NUOTOLINIO MOKYMOSI TAISYKLĖS
1. Prieš nuotolinės pamokos pradžią mokiniai turi pasirūpinti mokymosi erdve ir
priemonėmis:
1.1. pamokai neturi trukdyti pašaliniai asmenys, augintiniai;
1.2. ant darbo stalo gali būti tik pamokai reikalingos mokymosi priemonės;
1.3. būtina pasitikrinti kompiuterio, programinės įrangos ir internetinio ryšio veikimą.
2. Dirbdami kompiuteriu privalote laikytis darbo saugos reikalavimų.
3. Nuotolinių pamokų metu turite laikytis internetinio bendravimo etiketo.
4. Nuotolinėje pamokoje turite dalyvauti išjungę mikrofoną ir įjungę kamerą, nebent
mokytojas paprašytų kitaip.
5. Nuotolinės pamokos negalite įrašinėti ir platinti be mokytojo sutikimo.
6. Griežtai draudžiama perduoti ar platinti savo prisijungimo prie nuotolinio mokymosi
aplinkos duomenis pašaliniams asmenims.
Norime, kad mokymasis vyktų sklandžiai, todėl primename: už virtualioje erdvėje atliktus
neteisėtus veiksmus teks atsakyti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Neteisėtas
prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir
panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
Svarbiausia, kad mokiniai dalyvautų nuotolinėse pamokose ir laiku atliktų jiems skirtas
užduotis, o jei kyla problemų, susisiektų su savo mokytojais, klasės auklėtoja ar pagalbos

specialistais (soc. pedagoge, psichologe), kurie yra pasirengę teikti nuotolines konsultacijas. Mums
svarbu turėti grįžtamąjį ryšį, žinoti, kad visi mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja ugdymo procese.
Nuotolinio mokymosi laikotarpiu mokytojai ir mokiniai privalo reguliariai sekti pateikiamą
informaciją. Naudosime šiuos informavimo kanalus: elektroninį dienyną „Eduka DIENYNAS“
(prieiga per internetą – https://www.eduka.lt), nuotolinio mokymosi aplinką „Google Classroom“
(prieiga per internetą - https://classroom.google.com), gimnazijos interneto svetainę (prieiga per
internetą – https://senamiescio-g.lt).
Dėl techninės pagalbos galima kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui, nuotolinio
mokymosi
aplinkos
„Google
Classroom“
administratorių
Saulių
Brazauską
(s.brazauskas@senamiescio-g.lt), informacinių technologijų mokytojus Astą Antanavičienę
(a.antanaviciene@senamiescio-g.lt) ir Vytautą Simanavičių (v.simanavicius@senamiescio-g.lt). Jei
mokiniai neturi prisijungimo duomenų prie „Google Classroom“ ir/ar „Eduka DIENYNO“, privalo
kreiptis į klasės auklėtoją. Prisijungimo prie pamokų kodus mokiniams privalo išsiųsti dalyko
mokytojai.
Jonavos Senamiesčio gimnazijos
administracija
Pateiktoji informacija yra skirta tik Senamiesčio gimnazijos mokytojams, mokiniams ir
tėveliams (globėjams, rūpintojams). Prašome jos niekur neplatinti ir nekomentuoti.
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