
INFORMACIJA TĖVAMS, ĮTĖVIAMS, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS)  

DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI  ORGANIZAVIMO 

 

Informaciją apie nuotolinio mokymo organizavimą rasite progimnazijos interneto svetainės 

http://satz.lt/ skiltyje „Nuotolinis mokymas“, el. dienyne TAMO.  

Informacija nuolat atnaujinama ir papildoma. 

  

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai 

besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir 

bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir 

komunikacinėmis technologijomis. 

Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir turėti kontrolės 

mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu laiku stebėti nuotolinio mokymosi 

rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį. 

 

Nuotolinio mokymo priemonės 

1. Kompiuteris ar mobilusis telefonas su interneto ryšiu. 

2. Vadovėliai. 

3. EMA pratybos 1-8 klasėms (nuo kovo 12 d. atvertos nemokamai visoms Lietuvos 

mokykloms). 

4. TAMO dienynas.  

5. Kita mokytojo naudojama/turima skaitmeninė medžiaga pagal poreikį. 

6. Nuo balandžio 6 d. mokiniai ir mokytojai jungiasi ir mokosi naudotis virtualia mokymosi aplinka 

MOODLE. Prisijungimo prie šios aplinkos duomenis mokiniai gaus į jų elektroninius paštus. SVARBU, 

KAD PRISIJUNGĘ MOKINIAI PASIKEISTŲ SPALTAŽODŽIUS, JUOS UŽSIRAŠYTŲ, 

NEPAMESTŲ!!! ČIA MOKINIAMS GALI PRIREIKTI SUAUGUSIŲJŲ PAGALBOS. ĮSPĖJIMAS – 

prireiks laiko, kad virtualia mokymosi aplinka MOODLE išmoktų naudotis mokiniai ir mokytojai. 

Mokysimės kartu, problemas spręsime kartu!   

PASTABA: visos šios nuotolinio mokymo priemonės bus naudojamos viso nuotolinio  mokymosi 

laikotarpiu. 

 

Nuotoliniam mokymui privalomi žingsniai 

Komunikacijos mechanizmas tarp mokytojų, vaikų ir tėvų: 

● TAMO dienyne progimnazijos administracija, mokytojai išaiškina darbo principus, atnaujintą pamokų 

tvarkaraštį, pamokų temas, klasės bei namų darbus. 

● TAMO dienyne mokytojas prisega reikalingą mokomąją medžiagą ir nurodo užduotis. 

● TAMO dienyno žinučių pagalba mokytojai, vaikai ir tėvai bendrauja rūpimomis temomis 

individualiai, klasės ar mokyklos lygiu.  

• Tėvelių, įtėvių, globėjų (rūpintojų) prašome mokytojams skambinti tik darbo valandomis: leiskime 

mokytojams pasirūpinti ir savo šeimomis. 

● TAMO dienyne žymimi vertinimai, užduočių atlikimo statusai, pagyrimai ir pastabos. 

● Tėvai TAMO dienyne mato visus įrašus ir jų statusą realiuoju laiku. 

 

Mokomosios medžiagos pateikimas ir aiškinimas 

● Mokytojas vadovėlių ar kitos medžiagos skaitymą/įsisavinimą periodiškai skiria atlikti 

savarankiškai kiekvienam mokiniui komunikuodamas TAMO dienyne. 

● Mokytojas, poreikiui ir galimybėms esant, gali organizuoti papildomus kitokius pamokos 

vedimo būdus pasinaudodamas tam skirtais įrankiais (pvz. zoom, google hangouts, 

whereby). 

● Mokytojai gali skirti ilgesnio laikotarpio projektinius darbus, kurie apjungs kelis dalykus. 

 

Grįžtamasis ryšys 

● Atliktus darbus ir užduotis mokiniai siunčia mokytojams tokiu formatu ir tokiais būdais, kokius nurodo 

mokytojas.  

http://satz.lt/


● Mokytojas gali pasinaudoti temos rezultatų analize ir matyti, kurios temos vietos 

mokiniams buvo neaiškios, jas papildomai akcentuoti bei paaiškinti. 

● Mokytojas mato kiekvieno mokinio mokymosi progresą, todėl gali suteikti jam efektyvią 

pagalbą individualiai, papildomai skirti individualizuotas užduotis. 

● Mokytojas TAMO dienyne gali prisegti užduočių atsakymus ar sprendimus. Taip pat gali 

prisegti ištaisytus individualius darbus su paaiškinimais. 

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

● Jeigu mokinys užduočių neatliks, nurodymų nepaisys – gali sulaukti mokytojų, klasių vadovų, 

socialinės pedagogės, progimnazijos administracijos paraginimų, skambučių. 

   

 

TVARKARAŠTIS BUS KEIČIAMAS, KOREGUOJAMAS PAGAL SITUACIJĄ IR TOBULĖJANČIUS 

MOKINIŲ BEI MOKYTOJŲ NUOTOLINIO DARBO BEI MOKYMOSI ĮGŪDŽIUS. 

  


