Matematikos pamokų aprašas (2022-2023)
Visos pamokos vyksta nuotoliniu būdu, per Skype programą ir interaktyvią lentą. Lentoje gali rašyti tiek
moksleivis, tiek mokytojas. Pamokos yra individualios (ne grupėse) ir visas dėmesys skiriamas mokinio matematikos
raštingumui gerinti. Kiekvieną pamoką moksleivis gali išsisaugoti ir bet kada pasižiūrėti prieš atsiskaitymą.
Mano pamokos susideda iš:


Mokykloje einamų temų išaiškinimo



Mokytojos užduotų namų darbų išnagrinėjimo



Iš ankstesnių metų likusių spragų pašalinimo



Pasiruošimo mokyklos kontroliniams darbams



Pasiruošimo NMPP, PUPP, VBE



Su gabiais mokiniais nagrinėjame temas išplėstiniu lygiu.

Ko reikia, kad pradėtume mokytis:


Mokinys turi norėti išmokti matematiką ir siekti šio tikslo.



Susisiekti su manimi telefonu (+37063047314) ir užsiregistruoti pamokoms.



Mokinys turi susikurti „Skype“ paskyrą ir ten mane susirasti.



Atlikti žinių lygio nustatymo testą (https://matematikospamokos.lt/mano-mokiniams/)

Labai prašau atsižvelgti į šiuos punktus, kad vėliau nekiltų nesusipratimų:
1. Jeigu mokinys yra naujas (nemokiau jo anksčiau), tai turime iki trijų pamokų ir po jų sprendžiame ar
tęsime pamokas per visus mokslo metus.
2. Prieš kiekvieną pamoką, mokinys turi atsiųsti nuotraukas į „skype“ programą ką mokėsi mokykloje per
savaitę. Tai gali būti ir namų darbai ir eitos temos ir klausimai, kurie iškilo mokykloje. Visada atvirai
pasakyti man ko nesupranta ir jeigu po paaiškinimo vis tiek nesupranta – vėl klausti.
3. Jeigu nusprendžiame mokytis per visus mokslo metus, tai laiko (tiek paros, tiek savaitės dienos) nekeisime.
Jeigu užsiėmime dalyvauti negalite, tai kita pamoka bus pagal mūsų sutartą grafiką (negalėsiu pavėlinti,
paankstinti pamokos ar perkelti į kitą dieną).
4. Jeigu negalite dalyvauti pamokoje praneškite apie tai iš anksto (para prieš pamoką). Jeigu pamokoje
nedalyvausite ir apie tai neinformuosite ar informuosite likus trumpesniam terminui, nei anksčiau nurodyta
– pamoką laikysime įvykusia ir prašysiu už ją susimokėti.
5. Pamokų apmokėjimas yra atliekamas tą pačią dieną, po kiekvienos pamokos. Jeigu pamokų per savaitę yra
dvi, tai apmokėjimas atliekamas po antros pamokos už abi.

Registracija pamokoms ir pamokų kaina:
Registruotis pamokoms galima nuo Rugpjūčio 24d. Pačios pamokos prasideda nuo Rugsėjo mėnesio ir tęsiasi
iki birželio. Pamokos vyksta akademinėmis valandomis (po 45min). Vienos akademinės valandos kaina yra 25€. Ši
kaina galioja tiek studentams, tiek bet kurių klasių moksleiviams. Taip pat ši kaina galioja ir pačioms pirmosioms
pamokoms prieš nusprendžiant ar mokysimės visus metus.

Kada pamokos yra nutraukiamos:
1. Kai pamokos metu bus nepagarbus elgesys.
2. Kai bus periodiškas nedalyvavimas pamokose.
3. Kai mokinys nesistengia išmokti ir atmestinai žiūri į mokslą.
4. Kai negerėja mokymosi rezultatai.
5. Kai nebus atliekami pavedimai už pamokas anksčiau nurodytais laikais.

Kontaktiniai duomenys:
Mano telefonas pasiteiravimui: +370-630-47314. Mano elektroninis paštas: m.praktikumas@gmail.com
Mano skype vardas ir Facebook paskyra: Matematikos korepetitorius Nerijus
Mano puslapis, kuriame rasite formules ir taisykles: www.matematikospamokos.lt
Sąskaita pamokų apmokėjimui:
Nerijus Simanavičius
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