ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU
BŪDU ATMINTINĖ (2020-2021 m. m. nuo lapkričio 3 d.)
1. Nuo lapkričio 3 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal pamokų tvarkaraštį.
2. Mokomąją medžiagą ir užduotis mokytojai pateikia laikydamiesi tvarkaraščio pamokų laiko ir
periodiškumo:
2.1. TAMO dienyne (papildomai gali pateikti ir Microsoft Teams virtualioje aplinkoje),
bendraudami nerealiu – asinchroniniu būdu;
2.2. MICROSOFT TEAMS virtualioje aplinkoje, bendraudami realiu - sinchroniniu būdu.
3. Mokytojų skelbiama informacija TAMO dienyno langeliuose:
3.1. „Bendra pamokos tema“ nurodoma išsiųstos pamokos tema;
3.2. „Bendras klasės darbas“ skelbiama pamokos veiklos informacija: mokomoji medžiaga
(vadovėlio, pratybų psl., nuorodos į virtualias mokymosi, bendravimo aplinkas, šaltinius, užduotis), nurodoma
atsiskaitymo forma ir vertinimas (jei už tą pamoką vertinimas numatytas);
3.3. „Bendras namų darbas“ – užduotų namų darbų (jei užduodama) atlikimo terminas ir
nuoroda, kur atsiųsti/įkelti.
4. Pagal tvarkaraštį mokiniai privalo prisijungti prie TAMO dienyno, perskaityti pateiktą
informaciją ir atlikti nurodytas užduotis. Sinchroninės (vaizdo) pamokos tvarkaraštyje pažymėtos
raudona, mėlyna ir žalia spalvomis.
5. Mokytojai mokiniams ir asinchroninių pamokų metu yra pasiekiami elektroninėje aplinkoje,
pasiruošę atsakyti į iškilusius klausimus.
6. Mokiniams, neprisijungusiems prie vaizdo pamokos, pažymima „n“. Laikoma, kad jie
nedalyvavo pamokoje.
7. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, savarankiški, kaupiamojo balo užduotys ir kt.)
taip pat vyksta virtualioje aplinkoje. TAMO dienyne langelyje „Bendras klasės darbas“ nurodomi numatomi
atsiskaitymai ir kontroliniai darbai, jų organizavimo procedūra (išsiuntimo/grąžinimo laikas, atlikimo būdas ir
pan.).
8. Pagal programą vykdomi mokytojo numatyti atsiskaitomieji darbai yra vertinami ir gauti
įvertinimai įrašomi į TAMO dienyną.
9. Technologijų naudojimo klausimais konsultuos mokytojas Rolandas Kapica; kreiptis el. paštu:
rolandas.kapica@sventosiospm.lt .
10. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų apsaugos
reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų kitiems asmenims.
Paaiškinimai:
1. sinchroninė pamoka – mokytojas ir mokinys bendrauja realiu laiku vaizdo/garso pamokoje, pasitelkę
informacines technologijas.
2. asinchroninė pamoka – mokytojas ir mokinys bendrauja nerealiu laiku, pasitelkę informacines technologijas.

