


NUOTOLINIO MOKYMO(SI) 

ĮVADAS 



Be jokios abejonės, būtų daug geriau įeiti į jūsų klasę, pasisveikinti ir išgirsti jus, 

sutartinai atsakančius ,,laba diena“. 

Deja, kurį laiką mokysimės kitaip, todėl išsiaiškinkime ir susitarkime. Tikiuosi, kad jūs nieko prieš. 



Pamokų laikas 

Įvertinant tai, kad jūs namuose galbūt kompiuteriu 

dalinatės su kitais šeimos nariais, suteikiant galimybę 

jums dirbti pagal asmeninį biologinį ritmą ir 

pagalvojus apie kitas galimas aplinkybes, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokos vyks asinchroniškai. 

Laiką, kurį skiriate šiam dalykui, pasirinksite jūs 

patys kiekvienas individualiai. 

Svarbu, kad jis būtų ne anksčiau nei tos dienos, kai 

turi vykti pamoka, 9 val. ryto ir kad visas užduotis 

atliktumėte bei man atsiųstumėte ne vėliau nei iki 

kitos dienos 21 val. vakaro. 



Dalyvavimas 

pamokoje: dirbame 

nors ir po vieną, bet visi 

Mokinys pamokoje dalyvauja, kai nurodytu laiku 
(nuo 9 val. ryto pamokos dieną iki 21 val. vakaro 

kitą darbo dieną) TAMO dienyne atsidaro 
mokytojos atsiųstą laišką su pamokos planu ir 

atlieka nurodytas užduotis. 

Jeigu mokinys to neatlieka laiku, laikoma, kad 
pamokoje nedalyvavo. 

Sveikam mokiniui nedalyvavus pamokoje, laiku 
neatlikus užduočių, rašomas neigiamas įvertinimas.  

Apie sveikatos sutrikimus ir kitas pateisinamas 
nedalyvavimo pamokoje aplinkybes mokinys ar jo 
artimieji informuoja per TAMO  auklėtoją arba 

mokytoją.  



Mokymo(si) 

priemonės 

Mokydamiesi nuotoliniu būdu naudosime turimas 
mokymosi priemones: 

vadovėlius, 

užrašus, konspektus, sąsiuvinius. 

Taip pat pasitelksime IT priemones: 

www.etest.lt 

www.antologija.lt/texts  

www.pusemuses.lt 

www.lrt.lt (mediateka) 

www.youtube 

www.google.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

http://www.etest.lt/
http://www.antologija.lt/texts
http://www.pusemuses.lt/
http://www.lrt.lt/
http://www.youtube/
http://www.google.lt/


Vertinimas 

Mokiniai vertinami dviem būdais: 

kaupiamaisias balais – užduotis atlikęs 

mokinys renka balus, kurie vėliau 

pridedami prie pažymio už atsiskaitymą 

(pvz., už rašinį gavo 7, sukaupęs turi 1,2 

balo – bendra suma 8,2, todėl į dienyną 

įrašoma 8); 

pažymiu už atsiskaitymą. 

 



Vertinimo 

dažnumas 

Kaupiamieji balai rašomi beveik kiekvieną 

kartą, kai atliksite pamokos užduotis. 

Atsiskaitymo darbas rašomas kartą per dvi 

savaites.  

Atsiskaitymo darbas skiriamas iš 

medžiagos, kurios mokytasi per 2  

savaites, taip pat - iki karantino.  

 



Ką daryti, kilus 

neaiškumams? 

Visus neaiškumus galima išsiaiškinti! 

Jeigu nepakankamai supratai naują 

medžiagą, perskaityk dar kartą. 

Suformuluok konkretų klausimą, kas liko 

neaišku (be abejonės, tai padaryti nėra 

lengva, bet labai naudinga). 

Klausimą atsiųsk mokytojai, 

naudodamasis TAMO. 

Įsidėmėk, kad mokytoja TAMO paštą 

peržiūri kartą per dieną 15 valandą.  



Sėkmingo 

mokymosi! 

Jūs esate šaunūs ir galite tada, kai norite 

bei stengiatės. 

Pasitikiu jumis. 

Iki malonaus! 


