
KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJA 

REKOMENDACIJOS MOKINIAMS 

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) 

 

 

1. Visą informaciją rasite elektroniniame dienyne https://www.manodienynas.lt – kasdien sekite atnaujinamą 

informaciją, skaitykite pranešimus.  

Kilus klausimams, neaiškumams, kreipkitės turimais kontaktais į klasės vadovą – pagrindinį koordinatorių, 

konsultantą visais ugdymo klausimais.  

Taip pat drąsiai kreipkitės į dalyko mokytoją elektroniniame dienyne: Mano dienynas > Pranešimai > 

Rašyti naują pranešimą > Gavėjo paieška (įrašyti mokytojo pavardę). 

 

2. Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno žmogaus gyvenime. Pasitarę su tėveliais susikurkite savo 

dienotvarkę ir kasdien jos laikykitės.  

Svarbu pirmąją dienos dalį atlikti mokytojų skirtas užduotis, antrąją dienos dalį – pasiruošti kitai dienai 

(perskaityti elektroniniame dienyne mokytojų pateiktą informaciją, pasiruošti mokymuisi reikiamas 

priemones), pailsėti.  

Mokydamiesi darykite poilsio pertraukėles, kurių metu galite pajudėti, pasimankštinti. Fizinis aktyvumas 

yra būtinas gerai protinei veiklai. 

 

3. Pasiruoškite tinkamą mokytis aplinką: stalą, kėdę, kompiuterį ir kitas reikiamas priemones. Mokymosi 

aplinka neturi jūsų blaškyti: kuo labiau aplinka blaško, tuo greičiau pavargstama.  

 

4. Pamokos vyks pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį (8.30–15.25 val.).  

Pamoka gali trukti ir trumpiau: pamokos laikas yra skiriamas naujai temai išsiaiškinti, užduotims atlikti, 

konsultavimuisi, atsiskaitymams.  

Jeigu realiu pamokos laiku nebus galimybės mokytis, visas užduotis galėsite padaryti jums patogiu metu – 

svarbu jas atlikti iki mokytojo nurodyto termino.   

 

5. Užduotys skirstomos į lygius: 1 lygis – paprastesnės užduotys (rekomenduojamos visiems mokiniams, bet 

skirtos mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams), 2 lygis – sudėtingesnės užduotys.  

Pagal savo gebėjimus pasirinkite, kurio lygio užduotis atliksite (būtina atlikti bent vieno lygio užduotis). 

Jei kils neaiškumų, kreipkitės į dalyko mokytoją.  

Atlikite užduotis laiku iki mokytojų nurodyto termino. 

Temų, skyrių atsiskaitymo laiką, būdus ir formas nurodys mokytojai.   

 

6. Atkreipkite dėmesį į mokytojų nurodymą įsidiegti kompiuteryje ar telefone programėles, prisijungti prie 

virtualių mokymosi erdvių. Iškilus klausimams, problemoms, kreipkitės į dalyko mokytoją ar klasės 

vadovą.    

 

7. Laikykitės pamokos kultūros taisyklių: 

 bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis;  

 mokytojo pamoka – autorinis kūrinys, kurio negalima įrašinėti ar platinti;  

 nesidalykite atliktomis užduotimis, jų atsakymais – kiekvienas mokinys turi būti sąžiningas ir 

atsakingas už savo mokymąsi. 

 

8. Jeigu paruošę pamokas jaučiatės aktyvūs, nepavargę, skirkite laiko savišvietai – skaitykite knygas, 

aplankykite virtualius muziejus, parodas ir kt. 

https://www.manodienynas.lt/

