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REKOMENDACIJOS MOKINIAMS DIRBANT NUOTOLINIU BŪDU 
 

 Nuo 2020 m. kovo 30 d. pradedamas nuotolinis mokymas(is). 
 Naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, mokysitės nuotoliniu 

būdu, mokomi mokytojų ir savarankiškai. 
 Mokytojai pasirengę padėti, konsultuoti, tačiau mokytis privalote Jūs. 
 Nuotolinio mokymosi diena - tai privaloma mokymosi diena pagal pamokų tvarkaraštį. 
 Visa mokymuisi reikalinga medžiaga ir užduotys pateikiamos elektroniniame dienyne 

(toliau e-dienyne). 
 Nuotolinis mokymasis susideda iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo.  
 Mokymosi turinį nustato mokytojai. Jūs privalote laiku atlikti paskirtas užduotis, o kilus 

sunkumams nuolat bendrauti ir konsultuotis. 
 Kiekvieną dieną peržiūrėkite užduotis, gautus nurodymus, susipažinkite su mokomąja 

medžiaga, o konsultuodamiesi su mokytoju užduokite konkrečius klausimus, ko 
nesupratote. Pagalbos galite kreiptis ir į klasės auklėtoją ar klasės vadovą.  

 Su mokytojais aptarkite, kaip bus atliekamos užduotys, iki kada jas turite atlikti, kokiu 
būdu atsiskaitysite. 

 Į virtualią pamoką jungiatės per nuorodą, kurią mokytojai pateikia el.dienyne. Mokytojas 
ne visuomet bus prisijungęs prie sistemos. Atminkite, kad mokytojai bus pasiekiami Jūsų 
sutartu būdu (žinutėmis, Messenger, el. paštu, e-dienynu) ir jie būtinai su Jumis susisieks. 

 Turėsite galimybę dalyvauti pamokose, kai visi klasės draugai klausys vieno mokytojo 
aiškinimo. 

 Bendravimas virtualioje aplinkoje turi būti mandagus, neįžeidžiantis.  
 Turėkite pastovią darbo vietą. Laikykitės dienotvarkės. Stenkitės viską atlikti pamokų 

metu. Vakaras skirtas poilsiui. 
 Per pertraukas vėdinkite patalpas, kuriose dirbate, pasimankštinkite.  
 Patys esate atsakingi už savo mokymąsi, stenkitės mokytis ir aktyviai dalyvauti. 
 Jei kas nors neveikia – nenusiminkite, ne viskas pavyksta iš karto.Tai nauja patirtis. Visi 

kartu mokomės naujų metodų ir darbo naujose aplinkose. Jums visada padės mokytojas, 
klasės vadovas, auklėtojas. Visi kartu tapsime stipresni, savarankiškesni ir saugesni. 

 Jei patiriate emocinių ar psichologinių sunkumų, o gal tiesiog neturite su kuo pasikalbėti, 
nepamirškite, kad turite galimybę kreiptis į Centro psichologę Daivą, su kuria galite 
susisiekti elektroniniu paštu daiva353@gmail.com. 

 Atminkite, kad mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris gali būti įrašomas ir 
skleidžiamas tik su mokytojo sutikimu.  

 Jei negalite dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos, privalote informuoti klasės vadovą, 
auklėtoją ar mokomojo dalyko mokytoją. 


