
PATARIMAI MOKINIAMS 

 

Nuo 2020 m. kovo 30 d. Salantų gimnazijoje startuoja nuotolinis mokymas(is). 

Mokymasis vyks sinchroniniu (kai prisijungiama programa Zoom) ir nesinchroniniu (kai mokiniai 

dirba savarankiškai pagal mokytojo nurodymus) būdu. 

Nuo ko pradėti? 

El. dienyne Tamo kiekvienas mokinys ras klasės vadovo atsiųstą savaitės užsiėmimų tvarkaraštį, 

pvz., 

Pamokų tvarkaraštis 

1a Klasė 
Pirmadienis 2020-03-30 

 

 

 Pamokos pavadinimas Mokytojas Prisijungimo laikas Prisijungimo nuoroda Zoom ID 

 Klasės valandėlė  14.00 – 14.30 (15 min. pertrauka) Spausti čia  

1 Lietuvių kalba  14.45 – 15.25 (15 min. pertrauka) Spausti čia  

2 Tikyba  15.40 – 16.20 (15 min. pertrauka) Spausti čia  

3 DT Dailė technologijos  16.35 – 17.15 Spausti čia  

4      

5      

 
 

ir kiekvieno dalyko mokytojo atsiųstą dalyko savaitės planą, kuriame nurodytos reikalingos 

priemonės užsiėmimams, užduotys savarankiškam darbui. 

Mokinys pasiruošia pamokai, tvarkaraštyje nurodytu laiku paspaudžia nuorodą. Mokytojas 

organizuoja pamokos veiklą.   

Ką daryti, jei nepavyksta prisijungti? 

Nestresuoti. Kreiptis į dalyko mokytoją arba  į gimnazijos IT specialistą Antaną Preibį,  

tel. 8 699 27295, arba į direktorę, tel. 8 656 82234, el. p. ausra.zebitiene@salantugimnazija.lt. 

Jeigu vis tiek nepavyktų prisijungti, pamokos medžiagą jums dalyko mokytojas atsiųs į Tamo 

dienyną. 

Duomenų saugos  taisyklės dirbant nuotoliniu būdu: 

1. Saugokite savo asmeninę erdvę. Atsakingai pasirinkite darbo vietą. Kompiuterį ar kitą 

įrenginį padėkite taip, kad bendraujant virtualiai matytųsi tiek, kiek leidžiate matyti kitiems. 

Idealiausiai būtų, kad vaizdo užsiėmimuose matytųsi tik sienos.  

2. Vykstant virtualiems užsiėmimams, draudžiama filmuoti/fotografuoti ar kitu būdu kurti 

skaitmenines kopijas.  

3. Mokytojo pamoka – tai autorinis darbas, kuris negali būti įrašomas ar/ ir platinamas be 

raštiško mokytojo sutikimo. 
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4. Patyrus patyčias virtualioje erdvėje, rekomenduojama kreiptis į socialinę pedagogę, klasės 

vadovą, rašyti į gimnazijos svetainėje esančią Patyčių dėžutę. 

5. Jei nesilaikysite asmens duomenų saugos reglamento reikalavimų, atsakysite Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

6. Patvirtinti, kad susipažinote su Duomenų saugos taisyklėmis dirbant nuotoliniu būdu ir jų 

laikysitės, privalėsite el. dienyn Tamo apklausų paskyroje.  

 

REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) 

 

Mieli tėveliai, nuo 2020 m. kovo 30 d. startuoja nuotolinis mokymas(is). Tai nėra 

mokymas(is) vien tik kartu su mokytoju, tai yra nuotolinis savarankiškas darbas ir savarankiškas 

užduočių atlikimas. 

1. Pasitikrinkite, ar turite prisijungimo duomenis prie TAMO dienyno (ir mokinio, ir tėvų 

prieigai). Jeigu nebeturite, skubiai kreipkitės į gimnazijos administraciją (direktoriaus pavaduotoją 

V. Gedvilienę tel. 8 685 75001; el. p. vilmaged@gmail.com).  

Kasdien naudokitės TAMO dienynu, sekite informaciją TAMO žinutėse.  

2. Kartu su vaikais paruoškite mokymuisi tinkamą aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris. 

Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka daugiau blaško, tuo vaikas greičiau 

pavargsta. 

3. Kartu su vaiku aiškiai susidėliokite kiekvienos dienos darbotvarkę pagal gimnazijos 

sudarytą tvarkaraštį: mokymasis, pietūs ir poilsis, pramogos ir žaidimai. 

4. Palaikykite glaudų ryšį su klasės vadovu, dalykų mokytojais. 

5. Su vaiku išsiaiškinkite, kokia pagalba reikalinga atliekant mokytojų paskirtas užduotis. 

6. Esant reikalui galima prašyti konsultacijų logopedo (tel. 8 657 93267, 

el. p. rasaluko7@gmail.com); specialiojo pedagogo (tel. 8 657 93984, 

el. p. diana.alsauskiene@gmail.com); socialinio pedagogo (tel. 8 646 44626, 

el. p. paulikieneD@gmail.com). Prireikus psichologo, kreipkitės į direktorę (tel. 8 656 82234, 

el. p. ausra.zebitiene@salantugimnazija.lt).  

7. Atminkite, kad fizinis aktyvumas yra būtinas gerai protinei veiklai. Todėl Po kiekvienos 

virtualios pamokos, vaikas turi atsitraukti nuo ekrano ir daryti aktyvias pertraukėles. 

8. Svarbu laikytis virtualios pamokos kultūros. Vaiko telefonas (jei tai nėra vienintelė ryšio 

priemonė) pamokos metu turi būti išjungtas. Šeimos nariai tuo metu turi stengtis netrukdyti, 

nevaikščioti aplinkui, nekomentuoti, nenešti valgyti ar panašiai. 

9. Svarbu laikytis virtualios erdvės kultūros. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(si) 

procesą, labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, 
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neįžeidžiantis, toks, kaip ir realioje aplinkoje, o mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali 

būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo. 

10. Priminkite vaikui, kad būtina atsakingai naudotis bei saugoti savo ir kito asmens 

asmeninius duomenis. 

11. Svarbu pastebėti ir reaguoti į smurtą ir patyčias virtualioje aplinkoje pagal Gimnazijoje 

nustatytą tvarką. 

12. Nuotolinio mokymosi metu neapkraukite vaiko papildomais edukaciniais užsiėmimais. 

Tai galima daryti tik tuo atveju, jei matote, kad vaikas nėra pavargęs ir manote, kad tai yra būtina. 

13. Mokymosi nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu privalumas tas, kad Jūs, Tėveliai, kaip 

niekada galėsite ilgiau bendrauti su savo vaiku, padėti jam, daugiau sužinosite apie savo vaiką. Kartu 

nuotoliniu būdu aplankykite muziejus, parodas, pažiūrėkite filmus, spektaklius. Pasikalbėkite apie 

patirtus pojūčius. Tai suartins jus su vaiku. SĖKMĖS! 

 


