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REKOMENDACIJA MOKINIŲ TĖVAMS 

NUOTOLINIO MOKYMOSI VYKDYMAS 5-8, I-IV GIMNAZIJOS KLASĖSE 

 

 

Pirmosios savaitės metu vyks perėjimo prie nuotolinio ugdymosi veiklos. Prašome, iškilus 

klausimams, su administracija, mokytojais  komunikuokite įprastu būdu – telefono skambučiais (skambinti 

nuo 8.00 val. iki 17.00 val.), el. paštu, pranešimais  TAMO dienyne. PRAŠOME PADĖTI  SAVO 

VAIKAMS. 

        Mokiniams didžiausias iššūkis pradžioje bus savo dienotvarkės valdymas – skatinkite juos kalbėtis, 

tartis su Jumis, padėkite planuoti laiką, pasidalinti įranga su kitais šeimos vaikais, susirasti tinkamiausią 

darbo vietą.  

ŽINGSNIAI, KURIOS TURĖSIME ATLIKTI VISI KARTU: 

1. SAUGUS INTERNETAS. Socialinė pedagogė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai virtualiai primins 

mokiniams kokie iškyla pavojai, kokia el. patyčių grėsmė,  kokia yra asmeninė atsakomybė. 

PASIDOMĖKITE AR JŪSŲ VAIKAI  TAI SUPRANTA. 

2. KONTAKTŲ UŽMEZGIMAS. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja pamokose pagal 

nuotolinio mokymosi pamokų tvarkaraštį. Mokomųjų dalykų, auklėjamosios veiklos, neformaliojo švietimo 

TAMO dienynai pildomi pagal nuolatinį tvarkaraštį. Kovo 30 d.- balandžio 3 d. mokytojai pagal nuotolinio 

mokymosi tvarkaraštį per el. dienyną TAMO užmezga kontaktus su visais savo grupių mokiniais. 

IŠSIAIŠKINKITE   AR JŪSŲ VAIKAS PERSKAITĖ MOKYTOJO PRANEŠIMUS IR ATLIKO 

PIRMĄSIAS UŽDUOTIS. 

3. PAMOKŲ LANKOMUMO STEBĖSENA.  

Nepavykus susisiekti su mokiniu,   mokytojai nuo antros savaitės el. dienyne TAMO pradeda žymėti ,,n" 

raides. Kuo skubiau informuokite klasių auklėtojus, jei Jūsų vaikas susirgo ar atsirado kitos mokymosi 

kliūtys. STEBĖKITE SAVO VAIKO LANKOMUMĄ. 

 

4. VIRTUALIOS ERDVĖS. Pirmųjų pamokų metu mokytojai, susisiekę su mokiniais per TAMO el. 

dienyną ar kt. priemonėmis, išaiškina kaip bus dirbama nuotoliniu būdu, už ką bus rašomi įvertinimai. 

Užtikrinkite saugų naudojimąsi jomis. Pastebėję  mokinių elektroninių patyčių atvejus, nedelsdami 

informuokite klasės auklėtoją ar socialinę pedagogę. Draudžiama platinti mokytojų vaizdo konferencijų 

įrašus be mokytojų leidimo. PASIDOMĖKITE AR PAVYKO PRISIJUNGTI PRIE NURODYTŲ 

VIRTUALIŲ MOKYMOSI APLINKŲ.  

 

5.VIRTUALI PAMOKA. Mokytojai Jums atsiųs savaitės pamokų planus. Jūsų  vaikas iš anksto žinos ką 

turės išmokti ir galės planuoti savo veiklas. Dingęs interneto ryšys ar neveikianti virtuali priemonė Jums 

nebus kliūtis. KONTROLIUOKITE  SAVO VAIKO MOKYMOSI PROCESĄ. 

 

6. PAŽYMIAI. Kas 2-4 pamokas mokinys turės atlikti užduotis, už kurias  gaus įvertinimus. Užduotys bus 

skiriamos ilgesniam laikui, rekomenduojama 1 savaitei. Mokiniui, neatlikusiam darbo iki nurodyto laiko, 

bus rašomas įvertinimas ,,1“. Atsiskaitomieji (kontroliniai darbai)  darbai bus rengiami susitartu laiku online 

rėžimu. Jei mokinys tuo metu nebus prisijungęs, jam bus rašoma ,,n" raidė. Mokytojas, per savaitę 

nesulaukęs tėvų paaiškinimo dėl mokinio nedalyvavimo atsiskaitomajame  darbe priežasčių, mokiniui rašys 

įvertinimą ,,1“ ir jau nebus sudaryta galimybė parašyti darbą kitu laiku. SEKITE  SAVO VAIKO 

MOKYMOSI PAŽANGĄ. 


