
VILNIAUS SAVIVAVLDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

ATMINTNĖ DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) 

 

Rekomendacijos  mokiniams:    
1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose 

vietose ir naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, turite 

mokytis nuotoliniu būdu, mokomi mokytojų ir savarankiškai. 

2. Bendravimas virtualioje aplinkoje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, kultūringas, 

turite laikytis mokinių elgesio taisyklių.  

3. Atsiminkite, kad mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas 

ir platinamas be mokytojo sutikimo.  

4. Mokinys privalo realiu laiku pagal tvarkaraštį dalyvauti pamokoje ir turėti visas 

reikiamos priemones.  

5. Kiekvieną dieną prisijungia prie el. dienyno „Tamo“ ir pasitikrina mokytojo pateiktą 

informaciją; 

6. Mokymosi turinį nustato mokytojai. Jūs privalote laiku atlikti jų paskirtas užduotis, o 

kilus klausimams, konsultuotis su dalykų mokytojais, klasių vadovais, socialine 

pedagoge ir kitais švietimo pagalbos specialistais. 

7. Lankantys būrelius mokiniai bendradarbiauja su būrelių vadovais nuotoliniu būdu ir 

atlieka jų paskirtus užduotys.  

8. Pradinio ugdymo mokiniai, lankantys VDM grupę bendradarbiauja su grupės 

specialiste nuotoliniu būdu pagal kasdieninį grupės lankymo tvarkaraštį. 

9. Darbui (esant galimybėms) pasirinkite nuošalesnę vietą, kurioje būtų patogaus aukščio 

stalas ir kėdė, kad jums netrukdytų jūsų šeimos nariai.   

10. Pamokų metu neužsiimti  pašaline veikla, nerašyti jokių komentarų savo draugams.  

11. Jei negalite dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos, privalote informuoti klasės 

vadovą ar mokomojo dalyko mokytoją. 

12. Atsiminkite, kad mokantis nuotoliniu būdu, labai daug atsakomybės tenka Jums. 

13. Dažnai vėdinkite darbo vietą, nes būsite žvalesni ir efektyviau dirbsite. 

 

Rekomendacijos  mokytojams:    

1. Organizuoti ir vykdo mokinių mokymąsi, analizuoti jų pasiekimus nuotoliniu būdu; 

2. Nuotolinį mokymą organizuoti pasirenkant 1-2 mokymosi aplinkas. Oficialios 

gimnazijos aplinkos yra ZOOM, Ema, Eduka, Viber, Messenger 

3. Nuotolinis mokymas organizuojamas pagal II pusmečio tvarkaraštį. Rekomenduojama 50% 

pamokų vesti sinchroniniu būdu (nebūtinai video ar audio, svarbu, kad būtų kontaktas su 

mokiniais). 
4.  Kiekvienai pamokai užduotys (kita reikalinga medžiaga) atsiunčiamos realiu pamokos laiku. 

Mokinys turi turėti ne mažiau nei 30 min. veiklos. Pirmai savaitei namų darbai neužduodami. 

Rekomenduojama atsisakyti ilgalaikių užduočių. 
5. „Tamo“ dienyno pildymas nesikeičia -pildyti pagal kasdienį pamokų tvarkaraštį.  Prie klasės 

darbo nurodoma, kad pamoka vyksta nuotoliniu būdu. „n“ raidės žymimos stebint mokinių 

dalyvavimą(realiu laiku) nuo antros savaitės. 
6. Geranoriškai bendradarbiauti su tėvais telefonų skambučiais, el. paštu, el. dienynu bei 

per įvairias socialinių tinklų grupes ir kartu rūpinasi sėkmingu vaiko ugdymųsi 

nuotoliniu būdu. 

7. Teikti informaciją tėvams apie nuotolinį ugdymą, konsultuoti iki 16.30 val.; 



8. Jei mokinys neprisijungia nuotoliniu būdu išsiaiškina priežastį, esant reikalui 

bendradarbiauti su klasės vadovu ir socialiniu  pedagogu. 

9. Klasės vadovas stebi savo klasės mokinių dalyvavimą nuotolinio mokymo(si) 

veikloje, nuolat bendradarbiauja su dalyko mokytojais, neformaliojo ugdymo būrelių 

vadovais, VDM grupės vadovais,  švietimo pagalbos specialistais, apie iškilusias 

problemas informuoja gimnazijos administraciją.  

10. Rekomenduojama dalintis patirtimi dėl naujų IKT įrankių įvaldymo; gerąja patirtimi dėl 

pamokų organizavimo, grįžtamojo ryšio, mokinių vertinimo ir kt. Nebijokite klysti, ne veltui 

sakoma – kas nedirba, tas ir neklysta. 
 

Rekomendacijos  tėvams:    
1. Drauge su vaikais paruošti mokymuisi tinkama aplinką: stalas, kėdė, IKT priemonė 

(rekomenduojama kompiuteris) ir patikrinti, ar veikia kamera, mikrofonas, ausinės. 

Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. 

2. Tėvai reguliuoja vaiko dienos režimą: pirmoje dienos pusėje mokinys mokosi (pagal 

esamą tvarkaraštį), antroje dienos pusėje pietauja, ilsisi, skaito knygas, skiria laiką 

įdomiems žaidimams.  

3. Palaikyti ryšį su klasės vadove ir, esant reikalui, su dalykų mokytojais iki 16.30 val. 

4. Užtikrinti galimybę mokiniui dalyvauti pamokoje ir atlikti užduotis savarankiškai, 

primenant mokiniams, kad bendravimas virtualioje aplinkoje turi būti mandagus, 

neįžeidžiantis, kultūringas (toks, kaip ir realioje pamokoje), o mokytojo pamoka – tai 

autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo. 

5. Kasdien peržiūrėti el. dienyno „Tamo“  įrašus, reaguoti į komentarus, pagyrimus, 

pastabas, mokytojų laiškus; 

6. Susirgus vaikui, tą pačią dieną informuoti klasės vadovą; 

7. Visais ugdymo klausimais geranoriškai bendrauti ir bendradarbiauti su klasės vadovu, 

dalykų mokytojais, neformaliojo ugdymo būrelių vadovais, VDM  grupės specialiste, 

švietimo pagalbos specialistais ( psichologė, socialinė pedagogė, logopedė, spec. 

pedagogė, mokytojo padėjėja) gimnazijos administracija. 

8. Tėvai atsakingi už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi. Nuotolinis 

mokymas(is) – didžiulis iššūkis visiems, kuris pareikalaus kantrybės, susiklausymo ir 

bendradarbiavimo.  

9. Manome, kad šis nelengvas laikotarpis, tai lyg visatos kreipimasis į žmones: sustokite, 

pabūkite drauge, neskubėkite. Todėl labai rekomenduojame išnaudoti visas virtualias 

galimybes – lankytis muziejuose, klausytis koncertų ar žiūrėti dokumentinius filmus. 

 

 

  


