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būdu 
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Informacija tėvams/mokiniams



Kauno 
Palemono 
gimnazijoje 
mokymui(si) 
nuotoliniu 
būdu bus 
naudojama:

Įrankiai mokymui(si)
 Elektroninis dienynas TAMO (darbui su PUG- 7 Klasių 

mokiniais ir komunikavimui su mokinių tėvais)

Mokymosi aplinkos:
✓TAMO dienynas (PUG-7 klasė)

✓MOODLE (8-IV klasė)

✓ EMA klasė

✓Egzaminatorius

✓EDUKA klasė

✓Microsoft Teams (PUG –IV klasė) – komunikavimui su 
mokiniais

✓El. paštas: MS Office 365/Outlook (PUG-IV klasė)



Įrankiai vertinimui(įsivertinimui):

✓ eTest.lt

✓Kahoot

✓Mentimeter

✓ egzaminatorius.lt

✓Microsoft Forms

✓Kt. (mokytojo pasirinkta, su mokiniais 
susitarta) 

Kauno 
Palemono 
gimnazijoje 
mokymui(si) 
nuotoliniu 
būdu bus 
naudojama:



• Failų saugykla: MS office 365/Onedrive ir kt.

• Turinio saugykla: Youtube, vaizdo pamokos, 
elektroninės knygos (Vyturys.lt), Ugdymo 
sodas,.....

(mokytojas renkasi laisvai iš visų galimų 
prieinamų šaltinių).

Taip pat nepamirštami:

❖Vadovėliai;

❖Pratybos; 

❖Sąsiuviniai.

Kauno 
Palemono 
gimnazijoje 
mokymui(si) 
nuotoliniu 
būdu bus 
naudojama:



Dienyne
☺

 Ar įsitikinote, kad Jūsų vaikas prisijungia prie TAMO 
dienyno?

 Ar Jūs ir Jūsų vaikas moka įkelti į dienyną: dokumentą, 
nuorodą.

 Ar Jūs ir Jūsų vaikas moka parsisiųsti iš dienyno 
dokumentus?

Ar pasirengėte darbui 



Office 365 
aplinkoje☺

Ar Jūsų vaikas prisijungė prie savo elektroninio 
pašto OFFICE 365 aplinkoje?

Ar jūsų vaikas  išbandė darbą šioje aplinkoje su 
klasės vadovu ar mokytoju?

Ar jūsų vaikas išbandė darbą Office 365 TEAMS 
aplinkoje (ar turėjo video pokalbį su klasės 
vadovu ar kuriuo nors iš j0 mokytojų)?

Ar pasirengėte darbui 



Ar pasirengei 
darbui 
MOODLE 
APLINKOJE☺

Ar Jūsų vaikas, jei jis mokosi  8- IV kl., 
įsiregistruotas į palemono.vma.lm.lt?

Ar Jūsų vaikas, jei jis mokosi  8- IV kl., 
įsiregistruotas į dalyko kursus?

Ar Jūsų vaikas, jei jis mokosi  8- IV kl., 
išbandė darbą šioje aplinkoje?



Tvarkaraštis 

Pradžioje naudosimės senaisiais tvarkaraščiais, 
tik juose susiplanuosime video pamokas per 
TEAMS aplinką.

Video pamokos neturi dubliuotis broliams-
sesėms, besimokantiems skirtingose klasėse.

Video pamokos trukmė ne ilgiau kaip 15 min.



Lankomumo 
žymėjimas, 

dienyno 
pildymas, 
dienyno 
pildymas

 Dienyne pildomos VISOS pamokos, NŠ užsiėmimai, 
moduliai,..

Lankomumas žymimas:

➢„N“ raide pažymima, jei mokinys tą dieną neprisijungė 
prie video pamokos

➢„N“ raide pažymima, jei mokinys iki nustatytos datos 
neatliko- nepateikė užduočių. Nebuvimas žymimas 
visose per nustatytą atlikimo laikotarpį buvusiose 
pamokose.



Ar gavote 
mokymo(si) 
instrukcijas?

PER PIRMĄJĄ MOKYMOSI SAVAITĘ JUMS TURI BŪTI 
PATEIKTOS MOKYMOSI INSTRUKCIJOS

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
mokiniams mokymosi instrukcijas pateikia 
klasių mokytojai ir mokytojai  - dalykininkai, 
dirbantys su jūsų klasėms.

 5-IV klasių mokiniams instrukcijas pateikia 
dalykų mokytojai. 



Specialiųjų 
poreikių 
mokinių 
ugdymas

Su SUP mokiniais dirba specialiojo 
ugdymo pedagogė ir mokytojai –
padėjėjai.

Šių mokinių mokymosi turinį 
specialistai suderina su dėstančiais 
mokytojais.

Mokytojai padėjėjai padeda SUP 
mokiniui atlikti užduotis, dirbdami 
su juo per TEAMS programėlę. 



Mokymo 
namuose 

organizavimas

Su mokiniais, mokomais namuose 
dirbama :

➢Kartu, kaip ir su visa grupe;

➢Individualiai, pagal individualų 
tvarkaraštį.

Mokymo forma suderinama su mokiniu ar jo 
tėvais.



Neformalaus 
švietimo 

organizavimas

Neformalus švietimas 
organizuojamas nuo balandžio 6 
dienos.

NŠ organizuojamas pagal vadovo 
pasirinktą formą ir pasirinktose 
aplinkose.



Dar 
susitarimų..

Kovo 30 dieną:

Video „pasimatymas“ su klasės vadovu. Kurio 
metu išsiaiškinama tiksli visų mokinių galimybė 
dalyvauti video pamokose, prisijungti prie 
mokymo(si) aplinkų, gauti ir siųsti užduotis. 

Saugaus elgesio internete pamokėlė.

Kovo 30 – balandžio 3 d. 

Mokome mokytis nuotoliniu būdu: 
supažindiname mokinius su mokymosi 
aplinkomis, užduočių pateikimu, tvarkaraščiu, 
atsiskaitymo tvarka, lankomumo žymėjimu.



Mes kartu 
mokomės, ieškome, 
atrandame, kuriame, 
vertiname...

Palaikykime vieni kitus


