
 

 UGDYMO PROCESO KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU ATMINTINĖ MOKINIAMS IR TĖVAMS 

 

1. Progimnazija nuotolinį mokymą vykdo nuo 2020 m. kovo 30 d. 

2. Progimnazijos nuotoliniam mokymui naudojamos elektroninės mokymosi aplinkos: 

3. naudojamas TAMO dienynas (toliau – TAMO), papildomos Aplinkos – EMA, EDUKA, 

ClassDojo ir ZOOM. Didesnės apimties failai siunčiami elektroniniu paštu tėvams. 

Rekomenduojama mokomąją medžiaga kelti į google diską ir bendrinti su tėvais, 

 siunčiant jiems nuorodą per TAMO, siekiant išvengti didesnės apimties medžiagos 

siuntimo elektroniniu paštu; sinchronines vaizdo/garso arba konsultacines pamokas 

rekomenduojama vesti ZOOM aplinkoje (sinchroninio mokymo atveju mokiniai ir 

mokytojas dalyvauja mokymo procese tuo pat metu); 

4. Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (toliau – IKT specialistas) teikti 

techninę pagalbą. IKT specialistas konsultuos telefonu 8 643 34626 darbo metu. 

5. Bendravimas, informacijos teikimas, pasitarimai vyksta per Aplinkas (alternatyva 

Messenger), TAMO, Progimnazijos interneto svetainėje www.mazvydas19.lt. 

6. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.  

7. Mokymo medžiaga kiekvieną penktadienį (nuo 2020 m. kovo 27 d.) bus įkelta į TAMO 

savaitei į priekį: 

8. TAMO laukelyje Bendra pamokos tema prieš pamokos temą sutartu simboliu pažymima 

pamokos forma:  

8.1. Sinchroninė vaizdo / garso arba konsultacinė pamoka (toliau – V/KP), jos metu 

mokytojas aiškina temas, užduotis arba konsultuoja mokinius tiesiogiai dėl užduočių 

atlikimo;  

8.2. Savarankiško užduočių atlikimo pamoka (toliau – SP) jos metu užduodamos 

mokiniams skirtos užduotys atliekamos savarankiškai ir atsiskaitoma mokytojojo 

nurodytu būdu ir laiku; 

9. Savarankiško darbo užduotys bus parašytos laukelyje Bendras namų darbas su visomis 

nuorodomis ir kt. reikalinga informacija, pažymimas atlikimo terminas. 

10. Medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), 

skaitmeninė, vaizdo, tačiau užduotys turi būti pateiktos su aktyviomis nuorodomis TAMO 

arba Aplinkose. 

11. Pamokos, klasės valandėlės, neformalusis ugdymas, namų mokymas, spec. pedagogų ir 

logopedo konsultacijos nuotoliniu būdu organizuojamos pagal 2019–2020 mokslo metų 

tvarkaraštį. Esant poreikiui, pamokų tvarkaraštis gali būti keičiamas. 

12. Pamokos pradedamos 9:00 po 4 pamokų skiriama 30 minučių pietų pertrauka; 

13. 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 

8) 15:45–16:30 

14. Nepavykus paskirtu laiku organizuoti sinchroninės V/ KP dėl techninių trikdžių, ji perkeliama 

į kitą pamoką, tuo metu organizuojama savarankiško darbo pamoka pagal mokytojo pateiktas 

užduotis; 

15. V/ KP metu mokytojas aiškina temas, užduotis ir tiesiogiai mokiniams teikia konsultacijas dėl 

užduočių atlikimo. SP metu mokiniams yra skirtos užduotys, kurioms yra nurodytas atlikimo 

laikas. Mokinys jas atlieka savarankiškai ir nurodytu būdu atsiskaito mokytojui.  



16. Jei mokiniai dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių negali laiku pateikti atsiskaitomųjų darbų 

ar atlikti mokytojų, neformaliojo švietimo vadovų ar klasės vadovo pateiktų užduočių, 

mokinių tėvai per TAMO informuoja klasės vadovą ir konkretų mokytoją. 

17. Pagalbos mokiniui specialistų (socialinio pedagogo, psichologo) konsultacijos teikiamos 

nuotoliniu būdu pagal poreikį. 

18. Neformaliojo švietimo programos gali būti keičiamos. 

19. Nuotolinio mokymo metu papildomi namų darbai neužduodami, visos savarankiško darbo 

užduotys atliekamos iki mokytojo nurodyto termino. 

20. Mokytojų vestos pamokos fiksuojamas TAMO dienyne, įrašomi vertinimai, fiksuojamas 

lankomumas. Visa kita informacija pildoma vadovaujantis Progimnazijos elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatais, patvirtintais Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V2-5: 

21. Vertinimas vykdomas pagal Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo, individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos 

aprašą, patvirtintą Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 

15 d. įsakymu Nr.V1-45B; 

22. Mokinių dalyvavimas vaizdo pamokose, konsultacijose yra fiksuojamas ir įvardijamas kaip 

pamokų lankomumas. Jei mokinys nedalyvavo V/KP, žymima ‚n“.  

23. Visa kita informacija dėl lankomumo tvarkymo vykdoma vadovaujantis Klaipėdos Martyno 

Mažvydo progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V1-58. 

24. Klasės vadovai klasės valandėlės metu susitinka su savo klasės mokiniais V/KP aptarti 

savaitės iššūkius, pasiekimus, savijautą, įgyvendina ‚Antro žingsnio“ arba „Paauglystės 

kryžkelių“ prevencines programas.  
25. Tėvai (globėjai, rūpintojai) užtikrina reguliarų ir nuoseklų mokinių mokymą(si) nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu, rūpinasi savo vaikų IKT priemonių sklandžiu veikimu ir 

palaiko grįžtamąjį ryšį su klasių vadovais bei mokytojais. 

26. Svarbu: vaizdo pamokų (konsultacijų) metu draudžiama filmuoti, fotografuoti ir skleisti 

(dalintis) informaciją viešuose informaciniuose šaltiniuose be atskiro mokytojo sutikimo. 
Už pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. 

 

 

 


