Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai apie nuotolinio
mokymo(si) organizavimą
Eil. Nr.
1

Klausimas

Atsakymas

Ar mokytojas turi visą pamokos
medžiagą skelbti Tamo? Kiek detaliai?

Kiekvienos pamokos informacija privalo būti paskelbta Tamo dienyne iki tos
dienos, kai yra pamoka, 8.30 val., užpildant pamokos kortelę. Būtina nurodyti
pamokos temą, nurodyti mokomąją medžiagą (vadovėlio ir pratybų knygų
puslapius, užduočių numerius), reikiamus priedus, nuorodas į mokomąją
medžiagą, pasiekimų vertinimą, komentarus dėl mokymosi.
Pamokos kortelės pildymo veiksmai:
 Meniu: Tvarkaraštis;
 Spaudžiama ant pamokos eilės numerio;
 Užpildoma pamokos informacija: tema, klasės ir namų darbas (jei
skiriamas). SVARBU: būtina užpildyti visas 3 skiltis;
 Mygtukas: Išsaugoti arba Išsaugoti ir grįžti į tvarkaraštį.

2

Ar visos pamokos pagal tvarkaraštį bus
tiesioginės Zoom pamokos?

Pradinių klasių mokiniams organizuojamos ne daugiau kaip 2 Zoom pamokos per
dieną, 5-8 klasėms – ne daugiau kaip 3 Zoom pamokos per dieną. Nuotolinio
mokymo tvarkaraštyje siekiama laikytis šių nuostatų:
 Esant 1 savaitinei dalyko pamokai, Zoom pamoka organizuojama kartą
per 2 savaites;
 Esant 2 savaitinėms dalyko pamokoms, organizuojama 1 Zoom pamoka
per savaitę;
 Esant 3, 4 ar 5 savaitinėms dalyko pamokoms, organizuojamos 2-3 Zoom
pamokos per savaitę.

3

Ką daryti, jei per Tamo nepavyksta
persiųsti kai kurių failų?

Kaip pagalbinė priemonė naudojami elektroninio pašto adresai. Klasių vadovai
turi visų auklėtinių el.pašto adresus, kuriais naudojasi tik tą klasę mokantys
mokytojai. Visų progimnazijos mokytojų ir kitų darbuotojų el.pašto adresai
sudaromi taip: vardas.pavarde@basanaviciausprogimnazija.lt

4

Kur pildyti būrelių veiklą?

Būrelių užsiėmimų temos ir informacija pildoma Tamo dienyne.
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5

Ar kontrolinius darbus rašant išlieka ta
pati tvarka: 1 kontrolinis darbas per
dieną?

Taip, ir nuotoliniu būdu organizuojant mokymą laikomės susitarimo 1 kontrolinis
darbas per dieną.

6

Kur bus skelbiamas nuotolinio darbo
tvarkaraštis?

Nuotolinio mokymo(si) pamokų tvarkaraštis bus skelbiamas Tamo dienyne
kiekvieną penktadienį 16 val. visai ateinančiai savaitei.
Visos savaitės nuotolinio mokymo(si) pamokų tvarkaraštis skelbiamas skiltyje
„Papildomi duomenys“ => „Dokumentų saugykla“.
Pradinių klasių mokytojai ateinančios savaitės pamokų tvarkaraštį per Tamo
siunčia vaikų tėvams, 5-8 klasių vadovai – auklėjamos klasės mokiniams ir jų
tėvams.

7

Kur mokytojai pildo nuotolinio mokymo
tvarkaraštį?

Mokytojai pildo savaitės pamokų tvarkaraštį specialioje nuorodoje debesyje.
Atsakingos metodines grupes kuruojančios pavaduotojos: A.Laurinavičienė, E.
Palikevičienė, A.Rakauskienė, D. Vaičiulienė.

8

Kadangi su vaikais komunikuojame
Skype ir visi mano mokiniai turi Skype,
ar galima naudoti Skype ir toliau, ar
reikia pereiti į Zoom?

Jei ir iki kovo 16 d. su visais klasės mokiniais mokytojas įprastai bendraudavo
kitomis priemonėmis, tai gali būti patogus būdas visiems susitarti, kaip pradėti
naudotis Zoom. Rekomenduojama per artimiausią laikotarpį pereiti prie Zoom,
kad dirbant su atskirais mokytojais mokiniams nereiktų pratintis prie daugybės
skirtingų formatų.

9

Ar Ryto ratas užskaitomas kaip Zoom
sesija?

Ryto ratas, nors ir organizuojamas Zoom pagalba, nėra Zoom pamoka. Ryto ratas
organizuojamas ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę 5-8 klasėms ir ne mažiau
kaip 3 kartus per savaitę 1-4 klasėms.

10

Kaip nustatyti Zoomą, kad pradinukai
kaskart jungtųsi per tą pačią nuorodą?

Rekomendacija – skirkite kiekvieną pamokos laiką atskirai ir siųskite dedikuotas
nuorodas kiekvienai pamokai.

11

Ar bus žymimas pamokų lankomumas,
kol mokomės per atstumą?

Dalyvavimas pamokoje pagal nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį yra privalomas.
Mokiniui nepateikus klasės darbo užduoties mokytojo nurodytu būdu iki kitos to
dalyko pamokos, Tamo dienyne mokiniui fiksuojama „n“ raidė už neatsiskaitytą
pamoką.
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O kaip bus su būreliais? Ar medžiagą,
užduotis įkelti į Tamo? Ar Zoom vesti?

Būrelių užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.Temos pildomos Tamo dienyne.
Suderinus su mokiniais galima planuoti Zoom pamokas.
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13

Kaip bus užskaitomos socialinio darbo
valandos?

Mokantis iš namų mamų, tėčių ir globėjų prašome skaičiuoti vaikų socialines
valandas. Tai gali būti pasirūpinimas namiškiais ar pagalba broliams ir sesėms ar
klasės draugams atliekant pamokų užduotis ar mokantis. Progimnazija visiškai
pasitikės namiškių patvirtintomis socialinėmis valandomis.

14

Esant tokiai situacijai, turi būti sudarytos Tai jau padaryta, ir iki kol tęsis paskelbtas karantinas, visos mokymo(si)
galimybės naudoti elektroninius
priemonės Ema ir Eduka aplinkose yra prieinamos nemokamai.
vadovėlius ir pratybas, nes, pvz., nespėjo
įsigyti pratybų ir pan. Ar gali
administracija ar ŠMSM tuo pasirūpinti ir
susiderėti su leidyklomis?

15

Kada tėvams dirbti nuotoliniu būdu ir
prižiūrėti mažesnius vaikus, jeigu tiek
dėmesio reikės skirti vaiko mokslams?

Vaikams, ypač mažesniems, gali prireikti daugiau tėvų pagalbos pirmosiomis
nuotolinio mokymosi dienomis, kol įpras naudotis mokytojų siunčiamomis
nuorodomis ir virtualia mokymosi aplinka. Vis tik stengiamės taip organizuoti
nuotolinio mokymosi procesą, kad virtualioje erdvėje vaikai praleistų tik tiek
laiko, kiek būtina, o didesnę laiko dalį mokytųsi naudodamiesi turimais
vadovėliais, pratybomis ir kitomis priemonėmis.

16

Organizuojant pamokas nuotoliniu būdu,
vaikai bus priversti visą dieną praleisti
prie kompiuterio. Kaip to išvengti?

Tiesioginių Zoom pamokų gali būti organizuojama ne daugiau kaip 2 per dieną
pradinėms klasėms, ir ne daugiau kaip 3 per dieną 5-8 klasėms. Kiekvienos
Zoom pamokos trukmė –15-30 minučių.
Visa pamokų informacija skelbiama Tamo, o planuojant pamokos veiklą ir
mokomosios medžiagos naudojimą, mokytojai skatinami naudotis ir virtualiomis
mokymo aplinkomis, ir įprastiniais vadovėliais ir pratybomis.
Nuotolinio mokymo(si) pamokų tvarkaraštis pakoreguotas paliekant 15 min.
trukmės pertraukas tarp visų pamokų ir pusvalandžio pietų pertrauką.
Skatiname visus mokinius išnaudoti šias pertraukas atlikti fiziniams pratimams,
organizuotis savo dieną taip, kad kiek galima daugiau laiko galėtų praleisti ne
prie kompiuterio ar TV ekrano.

17

Ar galima Zoom pamokas įsirašyti? Kas
turi teisę įrašinėti Zoom pamokas?

Zoom pamokas įrašyti gali tik mokytojas, iš anksto apie tai informavęs visus
Zoom pamokoje dalyvaujančius mokinius. Mokiniams įrašinėti Zoom pamokas
griežtai draudžiama.
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18

Ar progimnazija įrašinės nuotolinio
mokymo pamokas? Kur bus galima rasti
įrašus?

Progimnazija primygtinai rekomenduoja Zoom pamokų neįrašinėti.

19

Ar skiriant personalą darbui su medikų
vaikais, bus atsižvelgiama ne tik į amžių,
bet ir kitas rizikos grupes, pv., jei
darbuotojas serga lėtine liga ir/ar gyvena
kartu su tėvais, kurie yra rizikos grupėje.

Kiekvieną situaciją vertinsime labai atsakingai ir jautriai.

20

Ar šiemet po Velykų bus Velykinės
atostogos?

Šiais metais Velykų atostogos buvo perkeltos į kovo 16-27 dienas, todėl nuo
balandžio 14 d. tęsiame mokslo metus ir mokomės nuotoliniu būdu.

Mokytojai gali kurti ir naudoti savo įrašytą mokomąją medžiagą sukeldami ją į
Tamo pamokos skiltis.
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