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Kauno 
Palemono 
gimnazijoje 
mokymui(si) 
nuotoliniu 
būdu bus 
naudojama:

Įrankiai mokymui(si)
 Elektroninis dienynas TAMO (darbui su PUG- 7 Klasių 

mokiniais ir komunikavimui su mokinių tėvais)

Mokymosi aplinkos:
✓TAMO dienynas (PUG-7 klasė)

✓MOODLE (8-IV klasė)

✓ EMA klasė

✓Egzaminatorius

✓EDUKA klasė

✓Microsoft Teams (PUG –IV klasė) – komunikavimui su 
mokiniais

✓El. paštas: MS Office 365/Outlook (PUG-IV klasė)



Įrankiai vertinimui(įsivertinimui):

✓ eTest.lt

✓Kahoot

✓Mentimeter

✓ egzaminatorius.lt

✓Microsoft Forms

✓Kt. (mokytojo pasirinkta, su mokiniais 
susitarta) 

Kauno 
Palemono 
gimnazijoje 
mokymui(si) 
nuotoliniu 
būdu bus 
naudojama:



• Failų saugykla: MS office 365/Onedrive ir kt.

• Turinio saugykla: Youtube, vaizdo pamokos, 
elektroninės knygos (Vyturys.lt), Ugdymo 
sodas,.....

(mokytojas renkasi laisvai iš visų galimų 
prieinamų šaltinių).

Taip pat nepamirštami:

❖Vadovėliai;

❖Pratybos; 

❖Sąsiuviniai.

Kauno 
Palemono 
gimnazijoje 
mokymui(si) 
nuotoliniu 
būdu bus 
naudojama:



Dienyne
☺

 Ar įsitikinai, kad visi tavo mokiniai prisijungia prie 
TAMO dienyno?

 Ar įsitikinai, kad visi tavo mokinių tėvai prisijungia prie 
TAMO dienyno?

 Ar moki įkelti į dienyną: dokumentą, nuorodą.

 Ar moki parsisiųsti iš dienyno dokumentus?

 At tavo mokiniai moka įkelti į dienyną dokumentą, 
atsidaryti jūsų atsiųstą nuorodą.

 Ar esi suplanavęs, kaip fiksuosi mokinių vertinimus?

Ar pasirengei darbui 

JEI Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKEI TAIP, 
vadinasi kitą savaitę jau galėsi ramiai 

dirbti☺



Office 365 
aplinkoje☺

 Ar prisijungei prie savo elektroninio pašto?

 Ar dalyvavai virtualiuose seminaruose apie TEAMS?

 Ar dalyvavai bent 2 virtualiuose pasitarimuose?

 Ar:
➢sukūrei dėstomų dalykų klasių (grupių) komandas?

➢mokinių komandoms priskyrei mokinius, mokytojus? 

➢tavo mokiniai prisijungė prie komandų? (per TAMO mokiniams 
išsiusta informacija kaip prisijungti prie el.pašto Outlook, Teams
aplinkos (klasės vadovas buvo atsakingas už prisijungimo duomenų 
perdavimą mokiniui) 

➢moki pakviesti mokinius ar kolegas pokalbiui naudodamas 
kalendorių?

➢moki pats ateiti į pokalbį kalendoriaus pagalba?

 Ar išbandei darbą šioje aplinkoje su savo kolega ar pasikviestu mokiniu?

JEI Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKEI TAIP, vadinasi kitą 
savaitę jau galėsi ramiai startuoti☺

Ar pasirengei darbui 



Ar pasirengei 
darbui 
MOODLE 
APLINKOJE☺

 Dalyvavai mokytojų mokymuose, kuriuos organizuoja Jūratė?

 Dalyvavai internetiniuose seminaruose apie Nuotolinį mokymą 
VMA MOODLE?

 Konsultavaisi su mokytojais konsultantais (Janina, Asta, Galina)

 Turi sukurtą savo paskyrą  palemono.vma.lm.lt?

 Turi įregistruotus savo kursus?

 Ar 8- IV kl. mokiniai įsiregistruoti į palemono.vma.lm.lt?

 Ar 8- IV kl. mokiniai įsiregistruoti į tavo dalyko kursus?

 Ar parengei nuotolinių kursų ( patalpinai medžiagą) bent 1 
savaitei?

 Ar išbandei darbą šioje aplinkoje su savo kolega ar pasikviestu 
mokiniu?

JEI Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKEI TAIP, vadinasi ir čia jau 
pakankamai ramu☺



Tvarkaraštis 

Pradžioje naudosimės senaisiais tvarkaraščiais, 
tik juose susiplanuosime video pamokas per 
TEAMS aplinką.

Video pamokos neturi dubliuotis broliams-
sesėms, besimokantiems skirtingose klasėse.

Video pamokos trukmė ne ilgiau kaip 15 min.



Lankomumo 
žymėjimas, 

dienyno 
pildymas, 
dienyno 
pildymas

 Dienyne pildomos VISOS pamokos, NŠ užsiėmimai, 
moduliai,..

Lankomumas žymimas:

➢„N“ raide pažymima, jei mokinys tą dieną neprisijungė 
prie video pamokos

➢„N“ raide pažymima, jei mokinys iki nustatytos datos 
neatliko- nepateikė užduočių. Nebuvimas žymimas 
visose per nustatytą atlikimo laikotarpį buvusiose 
pamokose.



Ar parengei 
mokymo(si) 
instrukcijas?

Mokymo(si) instrukcijoje turi būti numatyta....

 kaip bus skiriamos mokymosi užduotys;

 kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga 
medžiaga ar informacija;

 kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo 
pagalbos ir paaiškinim;

 kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti; 

 kaip reguliuojamas jų krūvis;

 kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų 
tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami 
įvertinimai. 



Specialiųjų 
poreikių 
mokinių 
ugdymas

Su SUP mokiniais dirba specialiojo 
ugdymo pedagogė ir mokytojai –
padėjėjai.

Šių mokinių mokymosi turinį 
specialistai suderina su dėstančiais 
mokytojais.

Mokytojai padėjėjai padeda SUP 
mokiniui atlikti užduotis, dirbdami 
su juo per TEAMS programėlę. 



Mokymo 
namuose 

organizavimas

Su mokiniais, mokomais namuose 
dirbama :

➢Kartu, kaip ir su visa grupe;

➢Individualiai, pagal individualų 
tvarkaraštį.

Mokymo forma suderinama su mokiniu ar jo 
tėvais.



Neformalaus 
švietimo 

organizavimas

Neformalus švietimas 
organizuojamas nuo balandžio 6 
dienos.

NŠ organizuojamas pagal vadovo 
pasirinktą formą ir pasirinktose 
aplinkose.



Dar 
susitarimų..

Kovo 30 dieną:

Video „pasimatymas“ su klasės vadovu. Kurio 
metu išsiaiškinama tiksli visų mokinių galimybė 
dalyvauti video pamokose, prisijungti prie 
mokymo(si) aplinkų, gauti ir siųsti užduotis. 

Susiderinti klasių vadovams laiką, kad klasės 
valandėlės nesidubliuotų.

Saugaus elgesio internete pamokėlė.

Kovo 30 – balandžio 3 d. 

Mokome mokytis nuotoliniu būdu: 
supažindiname mokinius su mokymosi 
aplinkomis, užduočių pateikimu, tvarkaraščiu, 
atsiskaitymo tvarka, lankomumo žymėjimu.



Mes kartu 
mokomės, ieškome, 
atrandame, kuriame, 
vertiname...

Palaikykime vieni kitus


