
KAUNO ŠANČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

REKOMENDACIJOS TĖVAMS ir MOKINIAMS 

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO (-SI) 

Rekomendacijos tėvams  

1. Nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos nuotoliniam mokymui ir komunikacijai naudojame 

TAMO dienyną ir Ofice 365 platformą: el. paštas (visiems mokiniams sukurti Outlook el. 

paštai), OneNote mokomojo bloknotas, Teams pokalbiai; Facebook mesenger grupes, 

sukurtas atskiriems dalykams, klasėms, mobilų ryšį (mokyklos internetinėje svetainėje yra 

visų mokytojų kontaktiniai telefonų nr.).  

2. Drauge su vaiku pasiruoškite mokytis tinkamą aplinką. Užtikrinkite, kad mokinys galėtų 

dalyvauti nuotolinio mokymo(-si) procese. 

3. TAMO dienyne mokytojai skelbs tos dienos pamokų temas ir namų darbus pagal esamą 

tvarkaraštį, rašys vertinimus ir komentarus dėl mokinių darbo. Konkrečias pamokų užduotis, 

nuorodas į kitas platformas, namų darbus ir apklausas mokytojai kels į Ofice 365 

mokomuosius kiekvienos klasės bloknotus, prie kurių mokiniai jungsis per Ofice 365 

platformą.  

4. Mokiniai jungiasi prie Ofice 365 aplinkoje esančių mokomųjų dalykų bloknotų nuo 9.00 

iki 18.00, atsižvelgdami į tos dienos pamokų tvarkaraštį ir priklausomai nuo galimybių 

naudotis kompiuteriu dalinantis su kitais šeimos nariais. Daug užduočių mokiniai gali 

atlikti ir išmaniuoju telefonu (yra galimybė nemokamai parsisiųsti OneNote programėlę 

į telefoną). 

5. Susirgus vaikui ar dėl kitos svarbios priežasties negalinčiam dalyvauti nuotoliniame 

ugdymo procese, informuokite klasės auklėtoją, kaip yra nurodyta lankomumo apskaitos 

apraše. 

6. Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(-si) procesą labai svarbu 

vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis, 

o mokytojo vedama pamoka - tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas 

be mokytojo sutikimo. Taip pat internetinės pamokos metu turėtumėte išjungti visus triukšmą 

keliančius prietaisus, nevaikščioti, neblaškyti dėmesio. 

7. Bendraukite su mokytojais, pagalbos specialistais ir administracija per TAMO dienyną, 

telefonu, el.paštu darbo valandomis. 

 

 



Rekomendacijos mokiniams 

1. Nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos nuotoliniam mokymui ir komunikacijai naudojame 

TAMO dienyną ir Ofice 365 platformą: el. paštas (visiems mokiniams sukurti Outlook el. 

paštai), OneNote mokomojo bloknotas, Teams pokalbiai; Facebook mesenger grupes, 

sukurtas atskiriems dalykams, klasėms, mobilų ryšį (mokyklos internetinėje svetainėje yra 

visų mokytojų kontaktiniai telefonų nr.).  

2. Bendraukite su mokytojais, pagalbos specialistais ir administracija per TAMO dienyną, 

telefonu, el.paštu darbo valandomis arba sutartu kitu laiku. 

3. Kiekvieną dieną stebėkite užduotis Ofice365 OneNote mokomuosiuose bloknotuose, 

TAMO dienyne, konsultuokitės su dalyko mokytoju. 

4. Iki mokytojo nurodyto laiko atlikite namų darbus ir kitas atsiskaitymo užduotis. 

5. Pasikeitusi kasdienybė kels mažiau streso, jeigu susidėliosite dienotvarkę.  

6. Nepamirškite, kad virtualioje erdvėje galioja tokie patys pagarbos, bendravimo ir 

bendradarbiavimo elementai, kaip ir realiame gyvenime. 

7. Nekantraujame grįžti į įprastą gyvenimo ritmą, tačiau kol kas - mokykimės priimti 

pokyčius bei nepamirškime rūpintis savo ir kitų socialiniu ir emociniu augimu. Tai ypač 

svarbu mūsų savijautai ir visuomenės darnai šiomis ypatingomis sąlygomis. 
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