
Vilniaus Jeruzalės progimnazija 

Informacija apie ugdymo organizavimą  

nuotoliniu būdu nuo 2020-03-30 

 

1. Karantino metu dirbsime nuotoliniu būdu. Naudosimės kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, 

telefoniniu ryšiu. 

2. Pamokos vyks pagal dabar galiojantį pamokų tvarkaraštį. 

3. Bendra progimnazijos komunikavimo platforma – TAMO elektroninis dienynas (kaip ir 

įprastai).  

4. Mokytojas gali naudotis įvairiomis virtualaus ugdymo platformomis (EMA, EDUKA, Zoom, 

Facebook, Skype, Moodle ir kt.). Informaciją apie komunikavimo būdą mokytojai 

mokiniams siunčia per TAMO. 

5. Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės rekomendacijomis (daugiau informacijos čia), šiuo 

metu mokykloje diegiama Google G Suite for Education sistema. Ši sistema progimnaziją 

pakels į naują technologinį lygmenį, kuris leis mokyklos darbuotojams bei mokiniams (dabar ir 

ateityje) žymiai efektyviau atlikti kasdienes užduotis. Mokiniams bei mokytojams atsivers 

naujos bendravimo bei bendradarbiavimo galimybės, mokiniai nuo mažų dienų įpras naudoti 

technologijas.  Google G Suite for Education, kartu su TAMO taps komunikavimo ir nuotolinio 

mokymo platforma progimnazijoje (personalo ir mokinių nuotoliniai mokymai gali užtrukti 

apie 2-3 savaites).  

6. Pamokos medžiagą mokiniams dalyko mokytojas pateikia TAMO dienyne pagal pamokų 

tvarkaraštį iki pamokos pradžios.  

7. Mokinys kiekvieną dieną prisijungia prie TAMO ir atlieka numatytas užduotis, nurodytu laiku 

dalyvauja klasės vadovo virtualiose klasės valandėlėse. Mokinių tėvai informuoja klasės 

vadovą apie vaiko ligą ar kitas priežastis, dėl kurių mokinys negali atlikti mokytojo skirtų 

užduočių arba nedalyvauja konsultacijose. 

8. Namų darbų užduotis mokytojas pateikia kartu su pamokos medžiaga arba po įvykusios 

pamokos, bet ne vėliau kaip iki 15 val.   

9. Dalykų mokytojai pamokos metu pasiekiami mokiniams Zoom (klasės susitikimo kambarėlio 

nuorodą sukuria mokytojas) arba kitoje su mokiniais sutartoje virtualioje aplinkoje (telefonas, 

SMS, el. paštas, Messenger ir pan.). Įdiegus G Suite for Education, pageidaujama priemonė – 

Google Meet. 

10. Dorinio ugdymo (etikos, tikybos), muzikos, šokių, dailės, technologijų, teatro bei fizinio 

ugdymo mokytojams rekomenduojama užduoti ilgalaikes kūrybines, patyrimines užduotis. 

11. Virtualaus darbo metu bendruomenės prašome laikytis mandagaus elgesio ir etiketo taisyklių,  

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų. Jei nesusitarta, neviešinti, neįrašinėti 

vaizdo, garso įrašų. Nuotolinio mokymo laikotarpiu tikimės dalykiško progimnazijos 

bendruomenės bendradarbiavimo. 

12. SVARBU! Pamokų turinys pateikiamas tik tos pamokos metu ir tik tos klasės mokiniams. Jis 

negali būti jokia forma viešinamas ar kitaip naudojamas viešoje erdvėje (pamokų turinys negali 

būti įrašinėjamas ir skelbiamas viešai).   

BŪKIME SVEIKI! 

https://events.withgoogle.com/pagalba-mokykloms-covid-19-sukeltos-situacijos-metu-g-suite-for-education/

