
KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOTOLINIO MOKYMO 

VIENINGA SISTEMA 

 
 

Koronaviruso  (COVID-19)  pandemijos  karantino  laikotarpiu,  nuo  kovo  30  d.  Tirkiliškių 

mokykloje-darželyje bus vykdomas nuotolinis mokymas. “Šiose taisyklėse pateikiama informacija 

mokyklos-darželio pedagogams, vaiko, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams apie 

vieningus nuotolinio mokymo(si) ir komunikavimo principus. Pateikiama informacija remiasi Kauno 

Tirkiliškių mokyklos-darželio direktoriaus kovo 25 d. įsakymu Nr. V-17 “Dėl Tirkiliškių mokyklos-

darželio nuotolinio mokymo vieningos sistemos nustatymo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu: 

• Nuotolinis mokymas(-is) — nėra mokytojas, kuris nuolat prisijungęs prie sistemos. 

• Nuotolinis mokymas ( -is) susideda iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo. 

 

 

I. NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS PEDAGOGAMS 

• Tiesioginis komunikavimas su mokiniais vykdomas pagal įsakymo priede numatytą tvarkaraštį 

(pridedama), ZOOM elektroninėje bendravimo platformoje. 

• Pedagogai naudoja pagrindines privalomas elektronines mokymosi aplinkas: el. dienyną 

TaMo. EMA. EDUKA. EMA aplinkose paskirtoms užduotims nustatomas atlikimo terminas. 

Stebimas mokinio statusas (aktyvumas, atliktos užduotys, prisijungimo laikas, užduočių 

atlikimo trukmė). Užduoties taisymo, komentavimo ir grąžinimo funkcija suteikia galimybę 

mokiniui taisyti savo klaidas. Mokinio profilis — galimybė tėvams ir mokytojams stebėti vaiko 

pažangą. 

• Visų dalykų pamokų temos ir užduotys skelbiamos e. dienyne pagal pamokų tvarkaraštį iš 

vakaro. 

• Mokinių vertinimui naudojamas kaupiamasis , diagnostinis vertinimas. 

• Mokiniams užduotys diferencijuojamos. 

• Popieriniuose sąsiuviniuose (pratybose) bei dalyko sąsiuviniuose  mokiniai mokosi 

savarankiškai ir jie nebus tikrinami. 

•  Klasių vadovai nuotoliniu būdu aptaria darbo specifiką su mokiniais ir jų tėvais. Aiškiai išsako 

savo lūkesčius (reikalavimai, konsultacijų trukmė, užduočių skyrimas ir atsiskaitymo laikas, 

vertinimas) remiantis direktoriaus įsakymu ir šiomis taisyklėmis. 

• Mokytojai teikia prasmingas ir tikslingas užduotis, tinkamai įvertindami kokybės ir kiekybės 

santykį. 

• Mokytojai dalyvauja pedagoginių darbuotojų pasitarimuose nuotoliniu būdu, kurie vyks 

trečiadieniais 15:00- l6:00 val. 

• Komunikavimui įstaigos viduje naudojamas nuotolinio bendravimo įrankiai: Skype , e. paštas, 

Zoom platforma ir telefonas. 



• Mokinių prisijungimas su savo slaptažodžiu prie e. dienyno vertinamas kaip lankomumas. 

 

 

II.  NUOTOLINIO VAIKŲ MOKYMOSI TAISYKLĖS TĖVAMS 

• Tiesioginis mokinių komunikavimas su mokytojais vykdomas pagal įsakymo priede numatytą 

tvarkaraštį (pridedama), ZOOM elektroninėje bendravimo platformoje. 

• Netiesioginio komunikavimo metu, klausimus raštu visiems pedagoginiams darbuotojams 

(klasės mokytojai, dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (logopedei, 

specialiajai pedagogei, psichologei)) tėvai ir mokiniai gali pateikti per el. dienyno TaMo  

pranešimų skiltį). 

• Draudžiama mokytojo konsultaciją įrašinėti, filmuoti, fotografuoti be mokyklos raštiško 

sutikimo. 

• Mokinių pagrindinės privalomos elektroninės mokymosi aplinkos: el. dienynas TaMo, EMA, 

EDUKA. 

• Visų dalykų pamokų temos ir užduotys skelbiamos e. dienyne TaMo pagal pamokų tvarkaraštį 

iš vakaro. 

• Mokinio vertinimui naudojamas kaupiamasis, diagnostinis vertinimas . 

• Tėvai įsipareigoja supažindinti, išmokyti ir kontroliuoti mokinio nuotolinio mokymosi veiklą, 

prisijungimą su mokinio slaptažodžiu prie el. dienyno TaMo, EMA, EDUKA, ZOOM 

platformos bei sistemingą užduočių atlikimą, vadovaujantis pamokų ir komunikavimo su 

mokytojais nuotoliniu būdu tvarkaraščiais. 

• Tėvai turi sudaryti aiškią vaiko dienotvarkę, kuri sudarytų sąlygas tęsti mokymąsi nuotoliniu 

būdu ir subalansuotą tinkamą darbo ir poilsio režimą. 

• Mokinių prisijungimas prie e. dienyno su savo slaptažodžiu vertinamas kaip lankomumas. 

• Susipažinti su saugiu darbu / elgesiu internete šiuo adresu https://www.draugiskasinternetas.lt 

 

 

III.   NUOTOLINIO MOKYKOSI TAISYKLĖS MOKINIAMS 

   MOKINIO DIENOTVARKĖ 

 

• Mokiniai kasdien mokosi pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį. 

• Ryte mokinys su savo slaptažodžiu jungiasi prie el. dienyno TaMo ir susipažįsta su jam 

pateiktomis užduotimis. 

• Savarankiškai mokosi pagal pateiktą pamokų medžiagą ir atlieka paskirtas užduotis. 

 

• Atliktas užduotis, jei nenustatyta kitaip, privaloma pateikti mokytojui iki 17.00 val. 

 

• Mokinys per e. dienyno pranešimų skiltį gali parašyti mokytojui klausimus. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


 

• Tiesioginis mokymasis su mokytojais vykdomas pagal numatytą bendravimo tvarkaraštį¡ , 

su kuriuo supažindina tėvai, ZOOM elektroninėje bendravimo platformoje. 

• Draudžiama mokytojo konsultaciją įrašinėti, filmuoti, fotografuoti be mokyklos raštiško 

sutikimo. 

• Mokinys internete laikosi saugaus ir tinkamo bendravimo

 taisyklių https://www.draugiskasinternetas.lt 

•  Mokymuisi skirtas kanalų eteris laikomas įvairus: be ištiktukų, paveiksliukų ir 

susirašinėjimo, kurie nesusiję su pamokų užduotimis. 

 

• Siūlomas bendradarbiavimas su klasės (mokyklos draugais), aiškinantis 

pamokos medžiagą, atliekant užduotis ir kuriant projektus. 

 

• Prisijungimas su mokinio slaptažodžiu prie e. dienyno vertinamas kaip lankomumas. 

 

Tikimės, kad šios taisyklės padės sklandžiai pereiti prie efektyvaus ir pagarbaus 

mokymosi nuotolinio ryšio priemonėmis! Mūsų visų susitelkimas ir atsakingas požiūris yra 

svarbus siekiant įveikti išbandymą. 

Mokykla-darželis pasilieka teisę koreguoti nuotolinio mokymosi tvarką bei taisykles, 

atsižvelgdama į aplinkybes, apie tai informuodama mokinius ir tėvus, E. DIENYNE nurodytais 

kontaktais. (Prašome pasitikrinti, ar Jūsų pateikti kontaktai yra šiuo metu galiojantys). 

 

 

 

 

 

  Mokyklos-darželio darbo grupės vardu 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Larisa Bukinienė 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/

