
KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJA

NUOTOLINIO MOKYMO ATMINTINĖ MOKINIAMS IR TĖVAMS

 Progimnazija nuotolinį mokymą vykdo nuo 2020 m. kovo 30 d.
 Mokymas  organizuojamas  naudojant  platformą  Google  Klasė,  Google  Meet (toliau  –

Platforma). 
 Visos instrukcijos, kaip prisijungti prie šių platformų, bus išsiųstos tėvams per TAMO dienyną.

Iškilus  klausimams  dėl  prisijungimo  ir  Platformos  naudojimo,  galima  rašyti  el.  paštu
it@dachas.lt.

 Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.
 Mokiniui turi būti sukurta aplinka, skirta mokymuisi: pamokos metu mobilieji telefonai turėtų 

būti išjungti, neturėtų trukdyti pašaliniai garsai. Tėveliai (globėjai, rūpintojai), broliai, seserys 
turėtų leisti mokytis netrukdant.

 Mokinys turi turėti visas mokymuisi reikalingas IT ir kitas priemones.
 Susidarykite dienotvarkę (pvz. mokymosi laikas, pertraukos, pietūs, poilsio laikas, aktyvios 

veiklos).
 Bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo pamokos yra jo

autorinis darbas, kuris negali būti įrašomas bei platinamas be mokytojo sutikimo.
 Pamokos,  klasės  valandėlės  nuotoliniu  būdu organizuojamos  pagal  2020 metų  II  pusmečio

tvarkaraštį. Esant poreikiui, pamokų tvarkaraštis gali būti keičiamas.
 Pamokos pradedamos 9.00 val., po 4 pamokų skiriama 30 minučių pietų pertrauka:
 Pamokų laikas:  1. 9.00–9.45

2. 9.55–10.40
3. 10.50–11.35
4. 11.45–12.30
5. 13.00–13.45
6. 13.55–14.40
7. 14.50–15.35

 Mokymas(is) vyksta 45 minutes, realiu pamokos laiku, pagal mokytojo nurodytą tos pamokos
planą  ir  paskirtą  pamokos  formą: sinchroninė  vaizdo  pamoka  (toliau  – VP), sinchroninė
konsultavimo pamoka (toliau – KP),  savarankiško užduočių atlikimo pamoka (toliau –
SP). 

 Vaizdo  pamokos (VP) metu  mokytojas  aiškina  temas,  užduotis  Google  Meet (Hangout)
platformoje tiesiogiai prisijungus mokiniams ir mokytojui. Konsultavimo pamokos (KP) metu
mokytojas  yra  prisijungęs  Platformoje  (Google  Meet)  ir  gali  tiesiogiai  mokiniui  teikti
trumpalaikę  konsultaciją  dėl  užduočių  atlikimo.  Savarankiško  užduočių  atlikimo  (SP)
pamokos metu mokiniams yra skirtos užduotys, kurioms yra skirtas atlikimo laikas. Mokinys
jas atlieka savarankiškai ir nurodytu būdu atsiskaito mokytojui.

 Nepavykus  paskirtu  laiku  organizuoti  sinchroninės  vaizdo  ar  konsultacijų  pamokos  dėl
techninių trikdžių, ji perkeliama į kitą pamoką (arba pamoka įrašoma ir vaizdo įrašas įkeliamas
į Platformą),  tuo metu organizuojama savarankiško darbo pamoka pagal mokytojo pateiktas
užduotis.

 Pagal  mokytojo  nurodymą  pamokos  medžiaga  gali  būti  popierinė  (pvz.,  mokinių  turimi
vadovėliai, sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), skaitmeninė, vaizdo, visos užduotys pateiktos
Platformoje su nuorodomis.

 Visas pamokos planas  (P.S.  kiekvienos pamokos),  ką mokinys turi  atlikti  per  45 min.,  bus
įkeltas Pamokos kortelėje atsidarius pamokos temą, tad nuo jos mokinys visada turėtų pradėti
pamoką.                

 Nuotolinio mokymo metu namų darbai neužduodami, visos savarankiško darbo užduotys 
organizuojamos taip, kad mokiniai jas atliktų pamokos, vykstančios pagal tvarkaraštį, metu.

 Mokinių įvertinimai ir lankomumas fiksuojamas TAMO dienyne. Jei mokinys dalyvavo  VP
pamokose, atliko užduotis per nurodytą laiką KP ir SP pamokose, žymima, kad jis pamokoje
dalyvavo. Jeigu mokinys minėtose pamokose nedalyvavo, jam TAMO dienyne žymima „n“.



 Jei vaikas susirgo ir  negali paskirtu laiku dalyvauti pamokose, apie tai tėvai turi pranešti
klasės auklėtojui ir pateisinti pamokas taip, kaip buvo susitarta nuo mokslo metų pradžios. 

 Klasės vadovai klasės valandėlės metu susitinka su savo klasės mokiniais vaizdo pamokoje 
aptarti savaitės iššūkius, pasiekimus, savijautą. Jos vyks pagal suderintą tvarkaraštį. 

 Nuolatinės matematikos, lietuvių kalbos, chemijos konsultacijos mokiniams vykdomos 
pagal konsultacijų tvarkaraštį sinchroniniu vaizdo būdu (VP).

 Neformaliojo švietimo užsiėmimai organizuojami pagal atskirą tvarkaraštį (VP) (pridedamas)
 Specialiųjų  poreikių  mokinių  pamokos vyksta  pagal  specialiųjų  pedagogų  ir  logopedų

nustatytą tvarkaraštį (bus siunčiamas individualiai).
 Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama TAMO dienyne, internetinėje svetainėje.
 Visais iškilusiais klausimais galite kreiptis pagalbos į klasės auklėtojus, taip pat administraciją,

pagalbos mokiniui specialistus. Jų kontaktus rasite progimnazijos el. svetainėje.


