KAIP PASIRUOŠTI NUOTOLINIAM MOKYMUISI?
Patarimai mokiniams

SUSIDARYK SAVO DIENOTVARKĘ, SUDERINK JĄ SU ŠEIMOS
NARIAIS. PAMOKOMS PASIRUOŠK ATSAKINGAI.
LAIKYKIS TVARKARAŠČIO, STEBĖK LAIKĄ, NEVĖLUOK
PRISIJUNGTI Į PAMOKAS. NEPAMIRŠK PADARYTI
PERTRAUKĖLIŲ, PAVALGYTI.
NUSITEIK, KAD MOKYMASIS NAMUOSE BUS VISIŠKAI KITOKS NEI
PAMOKOS MOKYKLOJE. ŽINOK, KAD VISADA GALI KREIPTIS
PAGALBOS, JEI KAS NORS NEPAVYKSTA
BENDRAUK IR KONSULTUOKIS SU MOKYTOJA, AUKLĖTOJA, TĖVAIS
AR KLASĖS DRAUGAIS. IŠ PRADŽIŲ GALI ATRODYTI SUNKU, TAČIAU
VĖLIAU ĮPRASI IR VISKAS BUS GERAI

NEPAMIRŠK, KAD BENDRAVIMAS VIRTUALIOJE ERDVĖJE
YRA TOKS PATS, KAIP IR GYVAS, TAD BŪK MANDAGUS,
NEĮŽEIDINĖK KITŲ.
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Nusiteik, kad mokymasis namuose bus visiškai kitoks nei pamokos mokykloje.
Daug laiko praleisi atlikdamas užduotis savarankiškai, tam reiks įdėti daugiau
pastangų.
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Kai kurios pamokos vyks tiesiogiai internetu, o kitos - netiesioginiu būdu: tau
bus duotos užduotys ir terminas iki kada turi būti jos atliktos.
Tiesioginės pamokos internetu vyks pagal tvarkarštį, kurį gausi iš auklėtojos.
Jos nesidubliuos su kitais dalykais.
Pamokos prasideda 9.00 val., nepramiegok! Į tiesioginę pamoką internetu būk
pasiruošęs jungtis 5 min iki jos pradžios.
Stenkis nepasilikti užduočių atlikimo paskutinei dienai. Skirk kasdien vienodai
laiko mokymuisi.
Žinok, kad visada gali kreiptis pagalbos į mokytoją, auklėtoją, jei susiduri su
sunkumais ar ko nors nesupranti. Taip pat gali paprašyti ir tėvų pagalbos,
konsultuotis su klasės draugais.
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Gerbk mokytojo darbą. Mokytojams tai irgi nauja patirtis. Jeigu nori
pasikonsultuoti, tai nedaryk to vėlai vakare, neskambink ir nerašyk žinučių be
priežasties.
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Informuok kartu su tavimi gyvenančius, kada bus tavo mokymosi laikas - tuo
metu jie tau turėtų netrukdyti. Jei reikia dalintis kompiuteriu ar planšete su kitu
šeimos nariu, susidarykite grafiką.
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Susidaryk dienotvarkę ir jos laikykis. Skirk laiką mokymuisi, poilsiui, žaidimams,
valgymui. Būtų puiku, jei pavyktų padaryti pertraukėles kas 40-45 min.
Veiklų tvarkaraštį pasidėk matomoje vietoje, o tiesioginių pamokų transliacijų
laiką gali nusistatyti telefono priminimuose, kad nepamirštum prisijungti.
Jeigu pamoka vyks internetu tiesiogiai, pasiruošk visas reikalingas priemones,
kad pamokos metu nereiktų pasitrauti nuo kompiuterio.
Prisimink, kad bendravimas virtualioje erdvėje yra toks pats, kaip ir
bendravimas gyvai. Tad elkis mandagiai, neįžeidinėk kitų.
Pasiruošk savo darbo vietą. Tai turėtų būti rami ir individuali erdvė, kurioje
tavęs, kai mokysies, neblaškytų namiškiai ar pašaliniai garsai (pavyzdžiui, TV).
SVARBU! Nepamiršk, kad ilgas buvimas prie kompiuterio yra žalingas, tad
pertraukų metu ne sėdėk prie jo, o pajudėk.

