
Tėvelių  ir mokinių dėmesiui 

 

Nuo kovo 30 dienos ( pirmadienio) progimnazijoje ugdymas organizuojamas nuotoliniu 

būdu. Mokytojai ves visas pamokas, konsultacijas, modulius, neformalaus švietimo užsiėmimus. 

Visa informacija apie ugdymo proceso organizavimą, jo pakeitimus bus teikiama per TAMO 

dienyną. Prašome kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno ir sekti informaciją. 

Keičiasi lankomumo fiksavimo tvarka. Mokinių tėvai iki 9.00 val. kiekvieną darbo 

dieną informuoja klasės vadovą žinute - „Vaikas dalyvaus pamokose“. Vadovaujantis 

gauta informacija auklėtojas informuoja mokytojus apie nedalyvaujančius ugdymo procese 

mokinius. Mokytojai fiksuoja lankomumą TAMO dienyne.  

Darbas pamokoje. Kitos pamokos užduotis mokiniams mokytojas įkelia į TAMO dienyną ar 

kitas skaitmenines mokymo(si) platformas iš vakaro iki 16 val. arba ugdymo proceso realiuoju 

laiku. Mokytojas, pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, konsultuoja mokinius, kaip reikėjo atlikti 

užduotis, aiškina naują mokamąją medžiagą. Konsultavimo būdą (TAMO dienyną, e-paštą, 

telefoną, skaitmeninė mokymo(si) platformą ir t.t.) mokytojas renkasi pats. Mokytojas 

informuoja mokinius, kokiu būdu konsultuos mokinius.  

Ateinančios savaitės pamokų-konferencijų tvarkaraštis bus skelbiamas svetainėje. 

Sudarykite vaikams galimybę prisijungti prie pamokų-konferencijų tinkamu laiku. 

Specialistų darbas. Visos suplanuotos psichologo konsultacijos su mokiniais ir tėvais vyks 

Skype (pagal poreikį). Taip pat galima konsultuotis su soc. pedagogu, spec. pedagogėmis 

telefonu. Specialistai apie konsultacijų pobūdį ir formą parengs ir išsiuntinės informacinius 

laiškus bendruomenei per TAMO. Spec. pedagogės padės mokiniams suvokti pateiktas užduotis, 

bei papildomai pakonsultuos dėl mokomosios medžiagos. 

 

 

DIRBAME PAGAL ĮPRASTĄ PAMOKŲ TVARKARŠTĮ. 

KEIČIASI PAMOKŲ LAIKAS 

Pamokų laikas dirbant nuotoliniu būdu.  
1 pam. 9.00-9.45 

2 pam. 9.55-10.40 

3 pam.10.50-11.35 

4 pam.11.45-12.30 

   30 min. pertrauka 

5 pam.13.00-13.45 

6 pam.13.55-14.40 

7 pam.14.50-15.35 

 

* Šio pirmadienio pamokos bus daugiau organizacinio pobūdžio. Mokytojai ir mokiniai 

susirašys ir susisieks vieni su kitais per TAMO dienyną. 



Mokytojai pateiks jiems informaciją, kaip pateiks mokamąją medžiagą, kada įkels 

užduotis, kada yra numatę vaizdo pamokas, su kokiomis platformomis dirbs, kaip bus 

vertinami jų darbai.  

Tėveliai, padrąsinkite savo atžalas, nuraminkite,  kad nebijotų rašyti mokytojams, klasių 

vadovėms žinučių ir jų klausti, jei kas neaišku. 

Rašykite žinutes ir jūs, jei matote, kad vaikas nesupranta. 

 

P.S. Išlikime tolerantiški  vieni kitų atžvilgiu. 

Administracija 


