
PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ VAIZDO KONFERENCIJOMS:
LAIKOMĖS TĖČIO RAIMUNDO TUMINAUSKO, TURINČIO NEMENKOS NUOTOLINIO DARBO SU IKT PROFESIONALŲ BENDRUOMENE, 

 Rekomenduojama naudoti ausines su mikrofonu (angl. Headset), arba tik ausines. Nerekomenduojama naudoti išorinių garsiakalbių. 

 Didelėse vaizdo konferencijose (t.y. >10 dalyvių) norintis kalbėti privalo pasinaudoti vaizdo konferencijos galimybe pakelti ranką (anlg. Raise hand) ir kalbėti tik tada, kai 
mokytojas leidžia. Tokiose konferencijose mokytojas nemato visų dalyvių, todėl negali pastebėti, kas nori kalbėti.

Pastaba: už netinkamą elgesį pokalbių kambaryje taikomos tokios pačios priemonės kaip ir už netinkamą elgesį pamokos metu (skatinimo ir drausminimo tvarka).

 Vaizdo konferencijoje vienu metu kalba vienas žmogus. Mikrofonas turi būti nutildytas (angl. Mute) kuomet dalyvis nekalba. Pastaba: Vaizdo konferencijų šeimininkas 
(angl. Host), t.y. mokytojas arba jo padėjėjas turi turėti galimybę nutildyti dalyvių mikrofonus ir būtina visus nutildyti kuomet prasideda pamoka.

 Betarpiški klausimai gali būti užduodami pokalbių kambaryje (angl. Chat).

 Prieš vaizdo konferenciją įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas į elektros tinklą (ypač svarbu nešiojamiems įrenginiams: planšetėms, telefonams).

 Jei kam nors pradeda blogėti vaizdo ir garso kokybė – rekomenduojama išjungti savo kamerą.

Jei naudojamas vidinis mikrofonas įrenginyje (angl. Internal microphone), kalbėjimo metu būkite pakankamai arti mikrofono. Vaizdo konferencijų sistema turi palaikyti 
pokalbių (angl. Chat) ir rankos pakėlimo (angl. Raise hand) funkcijas. 

 Ekrano rodymas (angl. Share screen) galimas tik iš mokytojo ar jo padėjėjo kompiuterio, nebent pamokos vedimo metodika to reikalauja (pvz. mokiniai pristato savo 
darbus) ir tai yra iš anksto aptarta.

Jei vaikas patiria emocinių ir psichologinių sunkumų, primename, kad galite kreiptis į progimnazijos psichologes: Kristiną tel. Nr. 8 672 59324,  el. paštas 
kristina.pakalniene@daukantopro.lt simona.neverauskaite@daukantopro.lt ir Simoną tel. Nr. 860054878,  el.paštas , Skype programa-prisijungimas: Simona 
Neverauskaite.
Rūpinkimės savo ir fizine, ir emocine sveikata.  Mokykimės priimti iššūkius ir pokyčius kartu! Bendradarbiaukime! 

 Geriausia, kuomet įrenginiai yra prijungti prie laidinio kompiuterių tinklo (angl. Wired network), jei tai yra įmanoma.

· 5-8 klasių mokiniai naudosis Office 365 aplinka, Zoom platforma. Be abejo,  mokytojai gali naudoti papildomai ir kitus įrankius, programas.

· Paaiškinkite vaikams, kad pagarbaus elgesio taisyklės bendraujant  virtualioje erdvėje bei pamokoje išlieka tos pačios kaip ir kasdieniame gyvenime realiu laiku:

· Mokytojai ir mokytojų padėjėjai konsultuos nuotoliniu būdu pagal Jums atsiųstus pamokų tvarkaraščius ir grafikus.

užkandžiaujame/gurkšnojame vandenį, arbatą, sultis  tik pertraukų metu;

MIELI MOKINIAI, GERBIAMI TĖVELIAI,

· Kasdien tikrinkite ir atidžiai skaitykite  e.dienyną TAMO. Jame mokytojai paskelbs savaitės į priekį (kovo 30 d.- balandžio 3 d.) temas, užduotis, nuo balandžio 8 d. dieną 
prieš, pateikdami konkrečius nurodymus KĄ ir iki KADA reikia atlikti, KUR prisijungti. Bendraukite ir bendradarbiaukite su MOKYTOJU (-AIS).

Taigi prašome nepanikuoti,  jei kas nepasiseks įsijungti, jei dings ryšys online pamokoje, jei kitokie trikdžiai rasis.  Visi kartu mokomės dirbti naujose aplinkose.  

· Mokiniai paskirtus darbus ir atsiskaitymus gali atlikti jiems patogiu tempu, tačiau ne vėliau kaip iki nurodytos atsiskaitymo datos. Neatsiskaitę gaus neigiamus įvertinimus.

· Konsultacijas teiks, užsiėmimus nuotolinių būdu ves  pagalbos mokiniui specialistai pagal Jums atsiųstus grafikus.

· Pasiruoškite su vaiku mokytis tinkamą erdvę: tvarkinga, rami, apsirūpinta reikiamomis priemonėmis.

PRIMENAME, KAIP DIRBSIME:

į online pamokas renkamės laiku;

mandagiai bendraujame tarpusavyje; 
pamokoje nefilmuojame, neįrašinėjame. Mokytojo pamoka - tai autorinis kūrinys, kuris gali būti įrašomas ir skleidžiamas tik su mokytojo sutikimu.
Nuo 17.00 val. mokytojai neprisijungę, mokiniams nepasiekiami. 

· Pradinių klasių mokiniai naudosis el.dienynu TAMO, Zoom platforma, EMA, EDUKA pratybomis.

·    Vykstant psichologo konsultacijoms, vaikui užtikrinkite konfidencialią aplinką arba įrangą (ausines).

Jau pirmadienį,  kovo 30 d. pradėsime mokytis naujoje – virtualioje mokykloje. 
Pirmąją savaitę pavadinome „Bandomoji savaitė“ (ačiū už idėją tėčiui Raimundui Tuminauskui!).

Bandomoji savaitė suteiks galimybių išsigryninti stipriąsias ir tobulintinas vietas, susitvarkyti ir užtikrinti, kad visi būtų pasirengę dirbti. Tiesiog bendradarbiaukime.

· Dirbsime pagal tvarkaraščius, kurie išsiųsti kiekvienam iš jūsų per el.dienyną TAMO.

· Lankomumas žymimas TAMO dienyne, todėl, tėvai, vaikui susirgus ar dėl kitos svarbios priežasties negalint dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu, informuokite 
klasės vadovą.

· Iškilus techniniams nesklandumams dėl prisijungimo, prašome kreiptis į IT mokytoją Fernando Antunez Cid ir IKT koordinatorių Evaldą Kemzūrą. Kontaktai nurodyti 
mokyklos interneto svetainėje.

· Kilus klausimams pagalbos kreipkitės į klasės auklėtoją arba el.dienyno administratorę Jūratę  el.paštas jurate.sapiegaite@daukantopro.lt
· Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pamokų, užsiėmimų ir konsultacijų tvarkaraščiai išsiųsti kiekvienam individualiai per el.dienyną TAMO.

· Susitarkite su vaiku dėl jo dienotvarkės – tai padės išlaikyti darbo ir poilsio pusiausvyrą, kels mažiau streso.
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