
   

KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJA 
REKOMENDACIJOS TĖVAMS DĖL 

NUOTOLINIO MOKYMO 
 
SVARBU:  

 Pagrindinė informacija, susijusi su mokinių ugdymu, bus 
teikiama per elektroninį dienyną. Kita svarbi informacija, 
susijusi su nuotoliniu ugdymu, naujienomis, bus teikiama 
progimnazijos internetinėje svetainėje, žinutės/pranešimai 
bendruomenės nariams – elektroniniame dienyne 
https://www.manodienynas.lt. 

 Pamokas pradėsime 8.30 val., pagal įprastą pamokų 
tvarkaraštį. 

 Dalykų mokytojai ne vėliau kaip iki 21.00 val.  
elektroniniame dienyne pateiks išsamią informaciją apie 
pamokos, vyksiančios kitą darbo dieną, veiklas, reikiamas 

priemones ir kt. Užduotis mokiniai galės atlikti bet kuriuo dienos metu ir bet kurią savaitės 
dieną, jeigu mokytojas nenurodė kitaip. Svarbu, kad vaikai užduotis atliktų iki mokytojo 
nurodyto termino. 

 Užduotys bus skirstomos į 1 ir 2 lygius. 1 lygis – paprastesnės užduotys (silpniau 
besimokantiems, mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams), 2 lygis – sudėtingesnės 
užduotys. 

 Pagrindinis koordinatorius, konsultantas visais ugdymo klausimais yra klasės vadovas.  
 Su dalykų mokytojais galite komunikuoti per el. dienyną ir / ar per klasės vadovą.  
 Visa informacija, susijusi su mokinių vertinimu, yra pateikiama per elektroninį dienyną.  

 
Mokantis nuotoliniu būdu, tėvams/globėjams/rūpintojams rekomenduojame: 
Dėl mokymosi vietos, reikalingų priemonių 

 Drauge su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką  (stalas, kėdė, kompiuteris, telefonas, rami, 
neblaškanti aplinka).  

 Jei šeimoje yra ne vienas mokyklinio amžiaus vaikas, padėkite lanksčiai suderinti vaikams darbo su 
kompiuteriu laiką. 

 Svarbu, kad vaikas iš anksto pasiruoštų reikiamas mokymo priemones. Pasidomėkite, ar vaikas turi 
prisijungimą prie dalykų mokytojų virtualių mokymosi erdvių. 

Dėl laiko 
 Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime. Kuo jaunesnis vaikas, tuo svarbiau 

turėti aiškią dienotvarkę. Aiškiai aptarkite su vaiku /ais dienos režimą, būsimas veiklas. Mokykite 
planuoti savo laiką. 

 Stebėkite, kiek laiko vaikas praleidžia prie kompiuterio.  
Dėl bendradarbiavimo 
 Pasitikėkite mokytojais, spręskite iškilusius klausimus kartu, bendradarbiaudami, rašydami žinutes. 

Būkite pakantūs ir supratingi.  
Kita 
 Labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis 

(toks, kaip ir realioje aplinkoje), o mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti 
įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo. 

 Rekomenduojame  išnaudoti visas virtualias galimybes – lankytis muziejuose, klausytis koncertų, žiūrėti 
spektaklius, filmus ir kt. 

 Laikykitės karantino sąlygų (jei toks paskelbtas). 
 

 
Prašome kreiptis dėl kitų iškilusių klausimų (pokalbiams telefonu skiriamas laikas: 
administracija, švietimo pagalbos specialistai 8-16 val., klasių vadovai – 14-17 val.).  

ASINCHRONINIS 
(nerealus laikas) ryšys 

- mokytojai ir vaikai 
gali dalyvauti mokyme 
aktyviai įsitraukdami ir 

skirtingu laiku (pvz.: 
SMS, el. paštas/el. 
dienynas ir pan.)

SINCHRONINIS 
(realus laikas) 

ryšys -
telefonija, 

vaizdo 
pokalbiai/konfe
rencija ir pan.) 

VIENPUSIS 
ryšys -

pasyvusis 
ugdymas (pvz., 

televizija, 
radijas ir pan.)

https://www.manodienynas.lt/

