
 

INFORMACIJA MOKINIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKOS 

 NUO LAPKRIČIO 3 DIENOS 

1. Nuotolinis mokymas(is) – tai nėra ugdymas(is), kai mokytojas nuolat prisijungęs prie sistemos. Jis 

susideda ir iš savarankiškai atliekamų užduočių bei savarankiško darbo.  

 

2. Pasirenk patogią darbo vietą: stalas, kėdė, kompiuteris su interneto prieiga. 

 

3. Informuok klasės vadovę, jei neturi kompiuterio ar interneto. 

 

4. Nuolat stebėk klasės vadovės, mokytojų nurodymus per TAMO. Būk pasiekiamas el. paštu ir telefonu. 

 

5. Susiplanuok mokymosi dienotvarkę: pirmoje dienos pusėje dirbame ir mokomės, vėliau – pietaujame 

ir ilsėsimės. Jei reikia, užbaigiame nebaigtus darbus. 

 

6. Nevėluok. Pamokos pradedamos nuo 8.30 val. pagal tvarkaraščius. Mokytojai el. dienyne TAMO 

paskelbs, kurios pamokos vyks tiesiogiai (vaizdo pamokos), kada dirbsite savarankiškai. 

7. Pamokų laikas: 

      8.30 – 9.15 - 1 pamoka  

9.25 – 10.10 - 2 pamoka   

10.20 – 11.05 - 3 pamoka  

Judrioji pertrauka 30 min. 

11.35 – 12.20 - 4 pamoka   

12.30 – 13.15 - 5 pamoka   

13.25 – 14.10 - 6 pamoka   

14.20 – 15.05 - 7 pamoka 

8. Neatidėliok darbų. Laiku atlik ir nusiųsk patikrinti mokytojų paskirtas užduotis. 

9. Vaizdo pamokoje laikykis rimties ir susitartų taisyklių. Pamokos metu pateikiamą medžiagą  griežtai 

draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitaip fiksuoti bei platinti. Už tai gresia atsakomybė. 

10. Visa mokymui reikalinga medžiaga, tvarkaraščiai ir kiti dokumentai bus pateikta TAMO. 

11. Apie konkretaus dalyko mokymosi, atsiskaitymo formas bei vertinimą informuos dalyko mokytojai 

pirmosios dalyko pamokos metu (mokytojams klausimus galima užduoti susitartu laiku, raštu per TAMO 

bei el. paštu (klasėje dirbančių mokytojų adresus atsiųs klasės vadovės). 

12. Esi atsakingas už visas mokymosi priemones ir vadovėlius, kuriuos suteikė gimnazija: už sugadintus 

ar prarastus atsiskaitoma nuperkant tokius pat. 

13. Stenkis dirbti savarankiškai. Tik kilus sunkumams kreipkis į mokytojus, prašyk draugo, mamos, tėčio, 

sesers, brolio pagalbos. 

14. Būk atsargus internete! Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių kreipkis į socialinę pedagogę arba klasės 

vadovę. 

15. Saugok sveikatą, būk atsakingas. 

Linkime sėkmės! 


