INFORMACIJA TĖVAMS

Vykdydami užduotis rezultatų tikrai pasieksime...

Nuotolinio mokymo Mažeikių dailės mokykloje tvarka (taisyklės)
NUOTOLINIS MOKYMAS PRADEDAMAS NUO 2020 METŲ GEGUŽĖS 4 DIENOS IR VYKDOMAS
PAGAL TURIMĄ TVARKARAŠTĮ(2020 SAUSIO 6 D.).https://daile.mazeikiai.lm.lt

2020 balandžio 29 dieną gausite prisijungimo prie Mokyklos Nuotolinio mokymo tvarkaraščio
„debesyje’ kodus.
Užduoties gavimas ir darbo pradžia.
Kompiuteryje įeikite į Mažeikių dailės mokyklos svetainę https://daile.mazeikiai.lm.lt.
Suraskite tvarkaraštį „debesyje“, užeikite ant pamokos kuri turi vykti langelio ir paspaudę jį kairiuoju
pelės klavišu pamatysite tos pamokos užduotis per einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio pirmos pamokos.
Užduotys bus nurodytos pagal datas, kuriomis tą mėnesį vyks ta pamoka. Lange matysite u ž d a v i n į,
kurį, atsižvelgdama į mokyklos programą, Mokykla kelia mokytojui ir mokiniams tą mėnesį ir u ž d u o t i s,
kurias mokytojas mokiniams paruošė mėnesio darbui.Sužinoję užduotį mokiniai pradeda savarankiškai
dirbti.
Užduoties paaiškinimas.
Praėjus 20 min. telefone prisijungs mokytojas, kuris paaiškins užduotį, bendraus su mokiniais
apie iškilusias problemas bei dalyvaus užduoties atlikime. Kai to paties dalyko (pvz. skulptūros)
tvarkaraštyje numatytos 2 pamokos iš eilės, mokytojas bendraus 40 minučių. Kai to paties dalyko (pvz.
kompozicijos) tvarkaraštyje numatyta viena pamoka, mokytojas prisijungs praėjus lygiai 10 min. nuo
pamokos pradžios ir 20 min. bendraus su mokiniais apie užduotį ir iškilusias problemas.
Mokinio darbas atsijungus mokytojui.
Atsijungus mokytojui mokinys savarankiškai tęsia užduoties vykdymą, pabaigus pasirašo ir nufotografavęs
darbą pasiunčia mokytojui į elektroninį paštą. Darbo Dailės mokyklos nuotolinio mokymo pamokų metu
mokiniai privalo:
1.laikytis Mokyklos sveikatos ir saugaus elgesio instrukcijų, apie kurių išklausymą yra pasirašę
2019 rugsėjo mėnesį;
2. laikytis virtualios erdvės kultūros, mandagumo taisyklių, gerbti pamokos laiką.
Tikimės, kad atsakingai dalyvausite nuotolinio mokymo-si procese, nurodytu laiku atsiųsite įvykdytų
užduočių nuotraukas.
Tėvų atsakomybė
Prašytume: 1.rasti galimybę mūsų pamokų metu vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais ir
tiems, kurie neturi Facebook Messenger, padėti susikurti. Susikūrus apie tai privaloma pranešti klasės
auklėtojams telefonais kuriuos nurodome žemiau. Apie pasirengimą p r a n e š t i iki balandžio 27 d..
2. užtikrinti saugią ir pritaikytą mokymuisi aplinką, prižiūrėti vaikų mokymosi režimą.

Nuotraukas reikės siųsti tam mokytojui kuris vedė pamoką:
mok.Raminta Lupeikienė –ramintamzk@gmail.com8 652 92813; mok.Vaida Stankuvienėvaidamzk@gmail.com 8 601 51485;
mok. Julius Norvila-juliusmzk1@gmail.com 8 614 02951; mok. Virginijus Tamošiūnas virginijusmzk@gmail.com 8 686 89100; mok. Inga Šilinskaitė - ingamzk1@gmail.com 8 614 33968;
mok. Vilma Mockuvienė - vilmamzk1@gmail.com 8 600 71699; mok. Zenonas Steponavičius zenonasmzk@gmail.com8 618 63672;
Pranešame kad pasikeitė 1 klasės auklėtojas. Juo tapo mokytojas Julius Norvila.
TĖVŲ IR VAIKŲ INFORMAVIMAS VYKS MOKYKLOS SVETAINĖJE ADRESU
https://daile.mazeikiai.lm.lt, „FACEBOOK“ IR VISOMIS KITOMIS TURIMOMIS
PRIEMONĖMIS.

TEL. 861863672
Mokestį 7 Eur reikia mokėti už kovą ir už tuos mėnesius kuriuos dirbsime nuotoliniu
būdu!

