
Nuotolinio mokymo priemonės 

Pagrindinės priemonės: 

Priemonė Paskirtis Paaiškinimas 

Tamo elektroninis 

dienynas 

Fiksuojama kiekvienos 

pamokos informacija, 

sukeliama mokomoji medžiaga 

ir priedai, nuorodos į 

mokomąją medžiagą, 

pasiekimų vertinimas, 

komentarai dėl mokymosi. 

Prisijungti su Jums suteiktu kodu 

https://dienynas.tamo.lt/Prisijungimas/ 

 

Kilus klausimams dėl tėvų ar mokinių Tamo prisijungimų kodų kreipkitės: 

svetlana.pakalniene@basanaviciausprogimnazija.lt  

 

Kilus technologiniams informacinių technologijų klausimams, galite kreiptis: 

stasys@basanaviciausprogimnazija.lt 

 

Ema, Eduka  

 

Naudojamas virtualaus 

mokymosi aplinkose esamas 

mokymo turinys ir užduotys.  

Kaip naudotis Ema? 

 

 Puslapis: emapamokos.lt 

 1. Paspaudžiame "Mokiniai" ir įvedame mokinio vardą bei prisijungimo kodą, kurį Jums duoda  mokytojas 

(kodas pastovus). Jei pamiršote prisijungimo kodą, praneškite mokytojui. 

2. Įvedus kodą randate langą su mokytojo paskirta mokomojo dalyko užduotimi. 

3. Mokinys atlieka visas skirtas užduotis ir siunčia mokytojui.  

4. Mokytojas ištaiso mokinio darbą. Mokinys savo Ema paskyroje mato vertinimą. 

 

Kaip naudotis Eduka? 

1. Mokytojas pateikia pakvietimą prisijungti prie EDUKA erdvės. Spaudžiate nuorodą. 

3. Atsivėrusiame lange užpildote mokinio informaciją ir spaudžiate TOLIAU. 

4. Užpildote lentelę: Tėvo el. paštas, susikuriate vartotojo vardą ir slaptažodį.  

5. Prisijungiate prie dalyko, į kurio grupę pakvietė mokytojas (pvz. lietuvių kalba). 

6. Laukelyje PRIDĖTI GRUPĘ įvedate 6 raidžių dalyko kodą, kurį atsiunčia mokytoja, pvz. pasaulio 

pažinimas, KUFRCD, matematika NMUTDS. Kiekvienam dalykui kitas kodas.  

Naudingos nuorodos: 

https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokiniams-iki-14-m..pdf 

https://www.eduka.lt/uploads/2020/03/Mokiniams-vir-14-m..pdf 

 

Zoom Nuotolinio mokymosi 

tiesioginėms pamokoms 

organizuoti. 

Mokiniams susikurti savo Zoom paskyros nereikia.  

Jungiantis į Zoom mokiniui tereikia paspausti mokytojo atsiųstą nuorodą, o atsidarius Zoom langui, leisti 

Zoom sistemai prisijungti prie kompiuterio.  

Atsidarius Zoom pamokos langui - pasirinkti videokameros ikoną ir pradėti ją naudoti „Start video“.  
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Zoom informacinis video: 

https://www.youtube.com/watch?v=rccQuHOdglc&fbclid=IwAR0_xFm9OtataxXo8s9dvBuccDs8C6Lk1Cw

HTgL_15ggCnEEis8XCgt1utE 

 

Pagalbinės priemonės: 

 

Žinutės el. dienyne 

Tamo, 

el. paštas 

Kanalai, skirti netiesioginiam bendravimui, susirašinėjimui, individualioms ar 

grupinėms konsultacijoms. 

El. paštas naudojamas kaip papildoma priemonė prie susirašinėjimo per 

Tamo (kai dalinamasi labai svarbia informacija, kai reikia persiųsti didesnės 

apimties prisegtukus, jei neveiktų Tamo dienynas). 

Laiškus  Tamo dienyne rasite ekrano viršuje dešinėje pusėje 

paspaudę laiško ikoną  

https://dienynas.tamo.lt/Pranesimai 

 

J. Basanaviciaus progimnazijos darbuotojų el.paštas sudaromas 

pagal schemą: 

Vardas.pavarde@basanaviciausprogimnazija.lt  

Kitos aplinkos, 

suderintos su 

progimnazijos 

administracija 

Prieš pradedant naudoti kitas bendravimo aplinkas, svarbu užtikrinti 

absoliučiai visų klasės vaikų galimybes dalyvauti tokioje aplinkoje. 
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