
Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla 

Informacija apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą bendraujant 

mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) 
 

 

• Pirma savaitė yra skirta mokymuisi dirbti nuotoliniu būdu tiek mokytojams, tiek 

mokiniams (rekomenduojama skirti mažiau užduočių). 

 

• Virtualioje erdvėje galioja tokie pat pagarbos, bendravimo ir bendradarbiavimo 

elementai, asmens duomenų apsaugos reikalavimai, kaip ir realiame gyvenime. 

 

• Klasės vadovas susitaria su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl 

informavimo ir bendravimo priemonių ir būdų (skambučiai, el. pašto žinutės, laiškai, 

uždara Facebook grupė ir kt.) 

 

• Klasės vadovas konsultuoja auklėtinius dėl dienos darbų sąrašo/darbotvarkės - taip 

vaikas galės  pažymėti, ką jau padarė, planuoti dar neatliktus darbus. 

 

• Organizuojant nuotolinį mokymą naudojamos mokykloje taikomos informacinės 

sistemos ir virtualios aplinkos: TAMO elektroninis dienynas, e mokykla, Ugdymo 

sodas, EMA pratybos. Kitas nuotolinio komunikavimo priemones mokytojai gali 

pasirinkti individualiai. 

 

• Mokytojai naudoja mokinių turimą popierinę medžiagą (vadovėlius, pratybų 

sąsiuvinius), tačiau užduotis pateikia suskaitmenintas Word, Excel, PowerPoint, pdf, 

jpg/png ir kitais  formatais.  

 

• Pagal galimybes organizuojamos vaizdo pamokos (bendra jų trukmė ne ilgesnė kaip 

1,5-2 val. per dieną),  ugdymo turinys pildomas įvairiais skaitmeniniais ištekliais. 

 

• Nuotolinis mokymas(is) – nėra mokymas(is) nuolatos prisijungus prie sistemos, jis 

susideda iš savarankiškų užduočių ir savarankiško darbo. Mokiniams gali būti 

skiriamos kūrybinės, praktinės, patyriminės užduotys, kurias mokiniai gali atlikti 

jiems patogiu laiku. 

 

• Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, dalyvavimas pamokose (pagal 

nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį) yra privalomas. 

 

• Pamokos vyks pagal 2019-2020 mokslo metų pamokų tvarkaraštį. Pamokų laikas: 

•  

• 1 pamoka 9.00-9.45 

• 2 pamoka 9.55-10.40 

• 3 pamoka 10.50-11.35 

• 4 pamoka 11.45-12.30          

• Pietų pertrauka 

• 5 pamoka 13.00-13.45 

• 6 pamoka 13.55-14.40 

• 7 pamoka 14.50-15.35 



 

• Pamokos temą, savarankiško darbo užduotis, siūlomas nuorodas savarankiškam 

darbui, savarankiško darbo atlikimo virtualią aplinką, atsiskaitymo datą dalyko 

mokytojas skelbia elektroniniame dienyne TAMO. 

 

• Dalyko mokytojas per el. dienyno TAMO paštą susitaria su mokiniais dėl grįžtamojo 

ryšio, gaunant vaizdo ar kitą medžiagą (pvz., vaikų darbelių nuotraukas), dėl 

konsultacijų teikimo laiko ne pamokos metu. 

 

• Už neatliktas laiku vienos temos 2/3 ( du trečdalius) (ir daugiau) pamokų užduočių 

arba neatliktą kontrolinį (atsiskaitomąjį) darbą elektroniniame dienyne įrašoma „n“ 

raidė. Mokinys, laiku neatsiskaitęs išeitos temos (nepateikęs darbų), suderina su 

dalyko mokytoju temos atsiskaitymo būdą ir laiką. Atsiskaityti privalo per vieną 

savaitę. Neatsiskaičius per šią savaitę mokiniui į elektroninį dienyną įrašomas 

pažymys – 1 ( vienetas). 

 

• Jeigu mokinys neatliko numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) 

dėl itin svarbių, klasės vadovo objektyviai pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, dvi ir 

daugiau savaites trunkančios ligos), atsiskaitymo laikotarpį mokytojas gali pratęsti. 

 
• Klasių vadovai susisiekia su mokiniu, neatliekančiu užduočių mokymo(si) aplinkoje, 

(tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), išsiaiškina nesimokymo 

priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos vadovus, bendrauja ir 

bendradarbiauja su dalykų mokytojais, mokyklos administracija sprendžiant 

mokymo(si) nuotoliniu būdu klausimus. 

 
• Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama logopedo ir 

specialiojo pedagogo pagalba nuotoliniu būdu. Švietimo pagalbos specialistai 

planuoja pagalbą derindami su dalykų mokytojų nuotolinio mokymo planais. 

 

• Iškilus neaiškumams, problemoms mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali 

kreiptis į mokyklos administraciją žinute elektroniniame dienyne TAMO.  

 
• Mokyklos administracija išsamią informaciją dėl bendravimo su mokiniais ir jų 

tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių, pateikia ir atnaujina 

(pagal poreikį) elektroniniame dienyne TAMO bei  mokyklos tinklalapyje.  

 

 
 


