
INFORMACIJA MOKINIAMS 

1. Nuotolinis mokymas vyks vadovaujantis Nuotolinio mokymo taisyklėmis (jas gavote pranešimu per 

TAMO). 

2. Pamokos vyks pagal tvarkaraštį (jis kaip visada skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje). Visos 

užduotys, mokomoji medžiaga jums teikiama kasdien pagal pamokų tvarkaraštį.  

3.  Kiekvieną pamoką (pamokos laiku pagal tvarkaraštį, ne per pertrauką ar po pamokų laiko) turite būti 

pasiekiami (internetu - per TAMO, per telefoną ir t.t.) ar prisijungti mokytojo nurodytais būdais, 

kontaktais, jei to prašo mokytojai. Pagal galimybes ir poreikį mokytojai jus mokys, konsultuos, teiks 

pagalbą pamokų metu. 

4. Kiekvieną darbo dieną prisijunkite  prie TAMO ir ieškokite pranešimų: 

 

Pasitikrinkite, ar neturite parašytų žinučių: jei prie voko yra  raudonas apskritimas su skaičiumi, vadinasi, tiek 

žinučių jūs turite, spaudžiate ant voko ir atsidaro pranešimų langas, ten matote, kiek ir kokių žinučių turite, 

atidžiai jas perskaitykite. 

 

Žinutėje gali būti pateikta svarbi informacija, instrukcija, kaip atlikti vieną ar kitą darbą, gali būti pateiktos 

nuorodos į išorinius šaltinius. Jei nepavyksta atidaryti žinutės, neišeina pasiekti pateiktos informacijos, būtinai 

rašykite žinutės siuntėjui. 

5. Kiekvieną pamoką  prisijunkite  prie TAMO. Pamokos metu mokytojas užduos klasės ir namų darbus. 

Jie bus matomi per meniu punktą  PAMOKOS: 

 

Kairėje pusėje meniu punktas PAMOKOS išskleis pamokų sąrašą. Rinkitės pagal tvarkaraštį kiekvieną tos 

dienos pamoką atskirai (dalyką, pvz., matematika). Pamokoje matysite klasės darbo temą ir užduotį, namų 

darbą ir, jei mokytojas pridėjo papildomos mokomosios medžiagos, juos taip pat matysite Failai. 



 

Pastaba: Atsiųsti jums FAILAI gali būti sukurti įvairiomis programomis, todėl jiems perskaityti gali reikėti 

įvairių programų, primename, kad .doc, docx tipo dokumentai skaitomi tekstų redaktoriais Word ar kitais, pdf 

tipo dokumentai skaitomi pdf skaitytuvais Adobe acrobat reader, Foxit reader ir kt. 

6. Atlikus užduotis, norėdami nusiųsti mokytojui žinutę ar nusiųsti atliktą darbą, pasirinkite vokelį lango 

viršuje: 

 

 

Pasirinkite NAUJAS pranešimas, tada pasirinkite Mokyklos mokytojai ir iš sąrašo pasirinkite mokytoją, 

kuriam norite siųsti pranešimą, parašote Temą (pvz., namų darbas), pranešimo tekstą ir, jei reikia, pridedate 

priedą. 

 



Kai pasirinkote mygtuką Pridėti, atsidarė naujas langas, kuriame turite parinkti siunčiamą bylą (atliktas 

užduotis), nepamirškite, byla neturi viršyti 2MB dydžio. 

 

 

7. Laiku atlikite visas tarpinių atsiskaitymų užduotis, testus ir kt. Atliktas užduotis galite atsiųsti ne tik per 

TAMO, bet ir kitomis su konkrečiu mokytoju bendravimo sistemomis (el.paštas, Mesengger, Skype ar 

kt.). 

8. Jei negalite prisijungti tuo laiku, kai vyksta pamoka, užduotis atlikite kitu laiku ir atsiųskite mokytojui. 

9. Iškilus neaiškumams dėl mokymosi nuotoliniu būdu pirmiausiai kreipkitės į grupės/klasės vadovą. Jei 

neaišku, kaip naudotis IT technologijomis, kreipkitės į IT specialistą Kęstutį Mekšėną. 

10. Jei kiltų klausimų dėl užduočių atlikimo, visada galite kreiptis į mokytojus. Bendraukite su mokytojais, 

naudodamiesi jų pateikiama kontaktine informacija el. dienyne (rašykite žinutes, klauskite, 

konsultuokitės). 

11. Sekite grupės/klasės vadovo, mokyklos vadovų, mokytojų skelbiamą informaciją. 

12. Susipažinkite su kiekvieno mokomojo dalyko informacija, vertinimo tvarka, rekomenduojama literatūra, 

studijuokite mokytojų pateikiamą mokomąją medžiagą.  

13.  Atkreipkite dėmesį, jog mokymasis, konsultacijos, bendravimas ir komunikavimas vyksta IKT 

priemonėmis (el. dienyne Tamo, el. paštu ir pan.) ir telefonu darbo dienomis iki 17.00 val. 

14. Mokyklos internetinėje svetainėje ar TAMO nurodytais kontaktais įvairiais klausimais galite kreiptis ir į 

kitus mokyklos specialistus: direktorę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, profesinio mokymo skyriaus 

vedėją, gimnazijos skyriaus vedėją, socialinę pedagogę, spec. pedagogę ir kt. 

15. Dėl įvairių pažymų, kurias turi išduoti mokykla, prašome kreiptis į grupės/klasės vadovus. 

16. Nuotolinio mokymo metu mokiniams stipendijos mokamos vadovaujantis įprasta tvarka. 

17. Praktika ir asmens įgytų kompetencijų vertinimas, brandos egzaminai nuotolinio mokymosi metu (kol 

karantinas) nevyks. 

 


