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Susitarimai susirinkimo metu

ZOOM platforma

•Garsas

•Vaizdas

•Klausimai 

•Matymo laukas





Darbotvarkė

1. Nuotolinis mokymasis

2. Mokyklos naudojamos programos

3. Komunikacija

4. VDM veikla, neformalus ugdymas ir SUP pagalba

5. Darbo grafikas ir tvarkaraštis

6. Galimi trukdžiai

7. Ko tikimės iš tėvų?

8. Saugus internetas

9. Einami klausimai





Mokytojai pasiilgo darbo ir mokinių



Nuotolinis mokymas (-is) 

• Elektroninis dienynas

• Virtualios mokymosi aplinkos

• Technologijų naudojimas

• Video medžiagos peržiūra

• Elektroninis paštas

• Dokumentų valdymo sistema

• Pamokos „gyvai“

• Atsiskaitymo galimybės

• Testai



Mokyklos naudojamos programos ir 
susitarimai

Mano dienynas 
• Teikiama informacija, komunikavimas, vertinimai;
• Pildomas pagal galiojantį nuo rugsėjo 1 d. 

tvarkaraštį nurodant pamokos temą, o namų 
darbų skiltyje aprašant užduotis, kurias turi atlikti 
– panašiai kaip mokytojai buvo užpildę elektroninį 
dienyną 03-13 – penktadienį;

• Mokytojai iki 9 val. užpildo dienyną;
• Mokinių nebuvimai – n (informuoti klasės 

mokytoją);
• Neatsiskaitytos užduotys.



Virtualios mokymosi platformos

Prisijungimo kodą atsiunčia mokytojas, užduotis 
skiria mokytojas, užduotis taiso mokytojas, 
matomas rezultatas bei motyvavimo sistema 
SAFARI.

Tėvai prijungia vaiką prie sistemos rinkdamiesi Žiburio, 
įeina į klasę, kurios nuorodą atsiunčia mokytojas, 
užduotis skiria mokytojas, atliktų užduočių rezultatą 
mato iškart tiek mokinys, tiek mokytojas.



Pamokos internetu per ZOOM
1. Dabar čia esame... – naudoti atsakingai, galima jungtis su bet 

kokiu įrenginiu – svarbiausia girdėti;

2. Kasdien numatytas laikas mokiniams po 1,5 val. pagal 
nuotolinių pamokų tvarkaraštį su nuorodomis į mokytojų 
kambarėlius – tvarkaraščius išsiųsime penktadienį. Jame 
palikta valanda įdomioms LRT pamokos;

3. Klasių mokytojos pamoka apima visus mokomuosius dalykus; 

4. Pasistenkite sudaryti galimybes vaikui dalyvauti ZOOM 
pamokose;

5. Stengsimės pamokos aiškinimo dalį įrašyti. Įrašas bus 
siunčiamas tik negalėjusiems prisijungti sinchroniniu būdu;

6. Konsultacijos;

7. Viešinimas nuorodų, įrašinėjimas, trukdymas – draudžiamas;

8. Naujas žodynas.



Atsiskaitymai

• Apklausa.lt – pildėte nuorodą;

• Įvairūs testai – jų nuorodos;

• Užduočių skyrimai ir įkėlimai – Google 
classroom (nuotraukos, įrašai, rašinėliai ir kt.);

• Mokytojai individualiai gali pasiūlyti naudotis 
ir kitomis programos, kai įvaldysime 
pagrindinius įrankius arba jei su mokiniais jau 
yra bandę;

• Mokiniai ir toliau naudosis pratybomis, 
vadovėliais, sąsiuviniais.



Mokyklos svetainėje

• VDM ir neformalaus ugdymo savaitės veiklos su savaitės iššūkiu;

• Mokyklos specialistų rekomendacijos;

• Tvarkaraštis ZOOM pamokų ir konsultacijų be nuorodų;

• Šio susirinkimo skaidrės ir rekomendacijos tėvams.



Komunikavimas

• Klasės mokytoja – el. paštu, telefonu, el. dienynu, ZOOM konsultacijų 
metu;

• Mokyklos administracija – mokyklos paštu ir telefonu;

• Mokytojai dalykininkai – elektroniniu dienynu, ZOOM konsultacijų 
metu;

• Mokyklos specialistai – elektroniniu dienynu, telefonu.



Saugus internetas
• Kontroliuoti vaikų prieigą prie interneto, jei 

reikia instaliuoti apsaugą nuo netinkamo 
turinio vaikams;

• Kontroliuoti naudojimosi technologijomis 
laiką, organizuoti pertraukas;

• Aptarti virtualaus bendravimo taisykles –
pagarba, duomenų apsauga, prasmingas 
bendravimas;

• Prisijungimus gali turėti tik tėvai arba 
prižiūrėti vaikų veiklas, stebėti jų paštą.



Rekomendacijos tėvams ir mūsų lūkesčiai

• Sudaryti vaikams mokymosi dienotvarkę;

• Paskaityti atmintinę tėvams – mokyklos svetainėje, kurią įkelsime 
penktadienį. 

• Ramiai pabandyti 1 savaitę, ieškoti sprendimų iškilusioms 
problemomis.



Situacijos apibendrinimas

Vikipedija – Aš viską žinau

Facebook – Aš pažįstu kiekvieną

Google – Aš turiu viską

Internetas – Be manęs tu niekas

Elektra – AŠ VISKAS!



Klausimai


