
INFORMACIJA MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI  ORGANIZAVIMO 

✓ ĮDOMI NAUJIENA! Nuotoliniu būdu dar nesimokei, todėl ir tavęs, ir mokytojų laukia daug 

naujų dalykų ir iššūkių! 

✓ SMAGI NAUJIENA – nuo šiol mokykis įvaldyti informacines technologijas kartu su 

mokytojais!  

✓ LABAI GERA NAUJIENA – kiekvieną dieną pamokos prasidės nuo 9.00 val.   

✓ MALONI NAUJIENA – valandos trukmės pietų pertrauka.  

✓ NAUJAUSIA NAUJIENA – tuo pačiu metu visiems mokiniams vyks vienodos pamokos, 

pavyzdžiui, pirmadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir penktokas, ir aštuntokas mokysis 

matematikos ir informacinių technologijų.  

✓ Pirmą nuotolinio mokymosi savaitę (nuo kovo 30 d. iki balandžio 3 d.) mokytojų paruoštos 

užduotys ir nurodymai bus pateikti tradicinėje el. dienyno TAMO aplinkoje, todėl  prisijunk 

prie el. dienyno TAMO (GERIAUSIA PER SAVO PASKYRĄ, NE PER TĖVŲ, NES 

SKIRIASI PASKYRŲ GALIMYBĖS IR FUKCIJOS). 

✓ Nuo kovo 30 d. keičiasi pamokų tvarkaraštis: mokysies pagal nuotolinio mokymosi 

tvarkaraštį. DŽIUGI NAUJIENA – PER DIENĄ TU TURĖSI TIK DVI PAMOKAS! 

✓ Nuo kovo 30 d. keičiasi pamokos trukmė. Pamokų laikas nurodytas nuotolinio mokymosi 

tvarkaraštyje. ĮDOMI NAUJIENA – PAMOKOS TRUKMĖ BUS ILGESNĖ NEI 45 MIN., 

TODĖL GALĖSI MOKYTIS NESKUBĖDAMAS. 

✓ JEI TAVO MOKYMOSI TEMPAS GREITAS, TAU NEBŪTINA VISAS 

TVARKARAŠTYJE NURODYTAS VALANDAS MOKYTIS, TU TIESIOG TOMIS 

VALANDOMIS (PAGAL TVARKARAŠTĮ) GALI SUSISIEKTI SU DALYKŲ 

MOKYTOJAIS,  KONSULTUOTIS, GAUTI REIKIAMOS INFORMACIJOS. Tačiau tomis 

valandomis tu turi būti pasiekiamas telefonu, el. paštu, per TAMO, per  virtualią mokymosi 

aplinką MOODLE. 

✓ GRIEŽTA NAUJIENA – nuotolinio mokymosi tvarkaraštyje nurodytu laiku privalai 

prisijungti prie el. dienyno TAMO ir vykdyti mokytojų nurodymus.  

✓ BŪK ATIDUS! Nuo kovo 30 d. iki balandžio 3 d. mokytojai ir toliau pildys visas veiklas 

pagal senąjį tvarkaraštį, kuriuo vadovavomės iki karantino paskelbimo, bet namų darbų 

skiltyje nurodys, iki kurios dienos tu turėsi atlikti paskirtas užduotis, mokytojai tau rašys 

daugiau komentarų, žinučių, pagyrimų, pastabų. Jeigu užduočių neatliksi, nurodymų 

nepaisysi – gali sulaukti mokytojų, klasių vadovų, socialinės pedagogės paraginimų, 

skambučių. 

✓ PAŽYMIUS, KOMENTARUS, PAGYRIMUS IR PASTABAS tu gausi el. dienyne TAMO. 

✓ III trimestro įvertinimai bus vedami įprastai el. dienyne TAMO.  

✓ BŪK DRĄSUS, KLAUSK, TIKSLINKIS, KONSULTUOKIS – rašyk mokytojams žinutes 

per el. dienyną TAMO, el. paštą ir kitais mokytojų nurodytais būdais. Vėliau, kai visi 

prisijungsime ir išmoksime, – ir MOODLE aplinkoje. 

✓ Jei esi į savo el. paštą gavęs prisijungimo duomenis prie virtualios mokymosi aplinkos 

MOODLE, prisijunk, pasikeisk slaptažodį (jį būtinai užsirašyk ir jo nepamesk).   

✓ Rask laiko ir išsinagrinėk, kaip veikia virtualioji mokymosi aplinka MOODLE. 

✓ PAŽADAS! Mokytojai pažadėjo skirti ilgesnio laikotarpio projektinius darbus, kurie apjungs 

kelis dalykus. 

✓ Tvarkaraštis bus keičiamas,  koreguojamas pagal situaciją ir tobulėjančius tavo bei mokytojų 

nuotolinio darbo bei mokymosi įgūdžius. 

 

DAR KELI PATARIMAI:  

• Kad viską spėtum – susidaryk savo dienos režimą ir jo laikykis! 

• Rask laiko padėti tėvams buityje! 

• Rask laiko pabūti gryname ore ir pasportuoti! 

• SVARBIAUSIA – LAIKYKIS KARANTINO TAISYKLIŲ! 


