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MOKYMOSI NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS  

ALYTAUS „ VOLUNGĖS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIAMS 

 

1. Nuotolinis mokymas(is) vykdomas realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju 

(asinchroniniu) laiku: 

1.1. Prioritetas skiriamas asinchroniniam mokymo(si) būdui: mokinys ir mokytojas 

dirba skirtingu laiku, kitaip tariant, mokinys savarankiškai atlieka iki nurodyto laiko mokytojo 

paskirtas užduotis, siunčia mokytojui (jei reikia) ir laukia grįžtamojo ryšio. Atlikti užduotis bus 

galima jums patogiu laiku iki nurodyto kitos pamokos laiko. 

1.2. Sinchroninis mokymosi būdas taikomas  kai bus pilnai įsisavintas nuotolinis 

mokymas.  

1.3. Planuojamų konsultacijų gyvai ir/ar vaizdo konferencijų laiką mokytojai fiksuoja 

Tamo dienyno skyriuje „Kontroliniai darbai“, ar nuotolinio konsultavimo grafike (sudarysime, jeigu 

prireiks). 

2. Nuotolinis mokymosi procesas organizuojamas naudojant nuotolinio mokymosi 

aplinkas: 

2.1. Tamo dienyne mokytojas pildo pamokos temą, klasės darbus (nurodo užduotis, 

atlikimo terminą ir kt.). Mokytojas pamokos temą gali užpildyti iš vakaro ir/ar kelioms pamokoms iš 

karto. Užduočių pateikiama mažiau, negu įprastoje pamokoje. 

2.2. Pagal situaciją ir poreikį mokytojas gali „prisegti“ pamokos aiškinimą – konspektą, 

pamokai skirtą specialų failą. 

2.3. Mokiniai, tėvai ir mokytojai bendrauja rašant Tamo pranešimus. Mokiniai su įrašais 

Tamo dienyne susipažįsta pagal pamokų tvarkaraštį ir ne mažiau kaip kartą per dieną. Mokytojui 

galima skambinti ir konsultuotis pamokos pagal tvarkaraštį laiku. 

3. Nuotolinio mokymosi pradžioje mokytojas pasirenka ir naudoja vieną iš virtualių 

mokymosi aplinkų (EMA/EDUKA/ZOOM). 

3.1. Mokytojas mokiniui suteikia prieigą prie pasirinktos mokymosi aplinkos, siunčia 

mokiniui prisijungimo PIN kodą ir slaptažodį. 

4. Mokytojas naudoja vieną iš būdų (Messenger ar ZOOM) konsultacijoms teikti realiu, 

nurodytu laiku. 

5. Kiekvieną dieną pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį. 

6. Mokymosi klausimais su mokytoju bendraujama pamokos metu arba po pietų iki 

16.00 val. 

7. Nuotolinio mokymo(si) metu mokinių pasiekimai vertinami įprasta tvarka. Pirmas 

dvi savaites pažymiais nevertinama. 

8. Vadovaujantis pamokų tvarkaraščiu ir mokytojo nurodymais, užduotis reikia atlikti 

iki mokytojo paskirto laiko. Mokytis būtina nuosekliai, neatidėti kitam laikui. 

9. Mokantis visada atsakyti į mokytojo žinutes, laiku pasiruošti mokymosi aplinką 

(prisijungti) pagal mokytojo nurodymą.  

10. Pagalbos mokiniui specialistai informaciją pateiks Tamo pranešimu arba kitu 

nuotoliniu būdu. Kreiptis galima ir savarankiškai (informacija mokyklos svetainėje). 

11. Technologijų naudojimo klausimais konsultuoja  progimnazijos kompiuterijos  

inžinierius el. paštu pagalba@volunge.alytus.lm.lt 

   


