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Mokymui ir komunikacijai naudojama

Elektroninis Tamo dienynas
(pamokų temos, namų darbai, žinutės, vertinimai, komentarai, pagyrimai, pastabos)

tik  gimnazijos suteiktas elektroninis paštas (....@mok.lsg.lt)

G-Suite for Education paslaugų paketo programos:

Classroom (pamokų medžiaga, apklausos, mokinių darbai, nuorodos į kitus mokymosi 
šaltinius, vaizdo pamokas)

Kalendorius (darbų atlikimo, vaizdo pamokų tvarkaraščiai)

Dokumentų bendrinimui, keitimuisi.

mailto:....@mok.lsg.lt


Pamokų laikas

Visos savaitės vaizdo pamokų tvarkaraštį galėsite rasti G-Suite for Education
kalendoriuje pirmadienį nuo 8.30 val.

Pamokų laikas:
1. 9.00 - 9.30
2. 9.45 - 10.15
3. 10.30 - 11.00
4. 11.15 - 11.45

Pietų pertrauka
5. 12.45 - 13.15
6. 13.30 - 14.00
7. 14. 10 - 14.40
8. 14.50 – 15.20



Pamokos

● Ne mažiau kaip 50 procentų dalykui skirtų pamokų vyks sinchroniniu būdu.
● Sinchroninių vaizdo pamokų metu mokiniai turi dalyvauti įsijungę vaizdo

kamerą, ypač pamokos pradžioje (išskyrus tuos atvejus, kai vykdomas
įrašymas), kad užtikrintų galimybę įsitikinti, jog mokiniai tikrai dalyvauja
pamokoje.

● Vaizdo pamokų metu mokiniai turi prisijungti naudodami tik savo vardą ir
pavardę, nevartojant jokių slapyvardžių, trumpinių ar kitų žodžių, kurie
neleidžia identifikuoti mokinio tapatybės.

● Mokinių nedalyvavimas sinchroninėse pamokose žymimas „n” raide TAMO
dienyne.



Pamokos

● Pamokos užduotims atlikti mokytojas skiria konkretų laiką.
● Atliktos pamokos užduotys įkeliamos į G-Suite Classroom iki nurodyto termino pabaigos

iš anksto nurodytu formatu.
● Atliktos pamokos užduotys vertinamos ir recenzuojamos Classroom mokymosi

aplinkoje, grįžtamoji informacija gali būti teikiama mokiniui arba mokinių grupėms
atliekant užduotį, galutiniai įvertinimai pažymiais fiksuojami ir TAMO dienyne.
Pavėluotai pateiktų darbų įvertinimai mažinami pagal susitarimą su mokytoju.

● Dorinio ugdymo (etika, tikyba), technologijų (taikomojo meno, amatų ir dizaino,
statybos ir medžio apdirbimo, mechanikos, mechaninio remonto), muzikos, dailės,
psichologijos, fizinio ugdymo dalykų skiriamos ilgalaikės užduotys ir/ar kūrybiniai darbai.



Pagalba

● Mokymosi pagalbos konsultacijos teikiamos sinchroniniu būdu pagal atskirą 
tvarkaraštį, nesinchroniniu – pagal mokinių poreikį. 

● Socialinės pedagogės ir psichologės nuotolinės konsultacijos teikiamos, iš anksto 
užsiregistravus, mokiniui tinkama forma: telefonu, G-Suite for Education paslaugų 
paketo arba Zoom vaizdo konferencijų įrankiais. 

● pagalba dėl sistemos trikdžių teikiama el. paštu it@lsg.lt
● pagalba dėl Tamo prisijungimų teikiama el. paštu lada.krisciuniene@lsg.lt
● Daugiau informacijos rasite Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu apraše. 
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Sėkmės!


