
GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TAISYKLIŲ MOKINIAMS MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU IR INSTRUKCIJŲ 

TĖVAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

TVIRTINIMO

2020 m. kovo 25 d. Nr. 1-57 

Kaunas

T v i r t i n u  G enerolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus taisykles m okiniam s 

mokantis nuotoliniu būdu ir instrukcijas tėvam s dėl nuotolinio m okym o organizavim o ir vykdymo. 

Pridedama: 

priedas Nr. 1 

priedas Nr. 2

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas



Priedas Nr. 1

Taisyklės mokiniams mokantis nuotoliniu būdu

1. A plinkos per kurias vyks nuotolin is m okym as:

1.1.T aikom os ap linkos bendravim ui (pokalbiam s, konferencijom s): Z oom , G oogle Duo, 

Skype, M essenger, V iber.

1.2.T aikom os ap linkos m okym ui (m okom osios m edžiagos laikym ui ir kt.): M oodle, Tarno 

dienynas, G oogle platform a,

1.3. In teraktyviom s užduotim s: Eduka.lt, eTest, egzam inatorius.lt EM A 

(w w w .em apam okos.lt) ir kitos m okytojų  sistem ingai taikom os platform os ir sistem os

1.4. [vertin im am s ir bendravim ui su tėvais: D ienynas Tarno, in ternetinė svetainė - svarbiai 

viešai inform acijai skelbti;

1.5.T echninėm s instrukcijom s: Zoom , dienynas Tarno

2. Pam okos vyks pagal tvarkaraštį, patv irtin tą  2019-10-11 įsakym u.

3. Pam okos pradžio je  m okinys perskaito  inform aciją Tarno dienyne:

3.1. Pam okos tem a;

3.2. D arbo ap linka kurio je  vyks pam oka, t.y. kokiu būdu (video, raštu per Tarno pranešim us, 

Zoom  ar k t . ) bus užduodam i k lausim ai, sprendžiam os problem os;
i

3.3. V ertinim u pam okoje;

3.4. Šaltiniais, užduotim is, nuorodom is, klausim ais ir v isa, kas sk irta  atlikti pam okoje.

4. M okinys atlieka klasės darbo  užduotis, konsultuojasi pam okos laiku su m okytoju 

nurodytais būdais;

5. L ikus iki pam okos pabaigos pabaigos 5 m inutėm s, m okinys Tarno pranešim u gauna iš 

m okytojo  ir pildo “ Pam okos dalyvio kontrolės lentelę” , siunčia pranešim u užpildytą 

m okytojui.

6. A pie vaizdo pam okas m okiniai inform uojam i prieš v ieną d ieną Tarno dienyne.

7. K ontrolinių, savarankiškų , testo  darbų datos m atom os plan in iam e Tarno dienyno 

kalendoriuje.

8. Saviruošos laiku pagal tvarkaraštį sutartu  pam okoje būdu ir nurodyto je aplinkoje:

8.1.konsultuoja visi m okytojai;

8.2. m okiniai turi galim ybę konsultuotis

http://www.emapamokos.lt


9. N am ų darbų užduotys atliekam os iki nam ų darbų kalendoriu je nurodytos datos.

10. M okinys, siunčian tis fo tografuotą/skanuotą užduočių  atlik im o lapą PR IV A L O  užrašyti 

savo vardą ir pavardę, klasę.

11. S tringant bet kuriai iš pam okoje naudojam ų sistem ų lieka mokytojo ir mokiniu 

kontakto  kanalas - e lek tron in is paštas vardas.pavarde@kadetulicejus.lt

mailto:vardas.pavarde@kadetulicejus.lt


Priedas N r.2

Instrukcija tėvams dėl nuotolinio mokymo organizavimo

N uo kovo 30 dienos p radedam e m okym ą nuotoliniu būdu. P agrindinis dokum entas inform acijai 
perduoti -  Tarno dienynas, papildom i inform acijos perdavim o šaltiniai -  M oodle Sistem a, Skype, 
M essenger, Zoom .

Laikantis duom enų apsaugos reikalavim ų visiem s licėjaus m okiniam s:

1. sukurti nauji e lek tronin io  pašto  adresai vardas.pavardė(a),kadetuliceius.lt 
Prisijungim o slap tažodžius siunčia klasės vadovas per Tarno dienyną.

2. leista naudotis M oodle sistem a.
Prisijungim o prie sistem os slaptažodžius siunčia klasės vadovas per Tarno dienyną.

Pamokos vyks pagal tvarkarašti, kuriuo vadovavom ės iki šiol v isus m okslo  m etus.

M okytojai iki kovo 27 dienos baigs užpildyti Tarno dienynus laikotarpiui nuo kovo 30 iki 
balandžio 10 d ienos im tinai, tai reiškia, kad m okiniai iš anksto ja u  galės m atyti tem as, užduotis 
darbui klasėje ir nam uose. Iki kovo 30 dienos - mokiniams atostogos, nereikia atlikinėti jokių 
užduočių, namų darbų.

Pam okos realiu  laiku (pagal tvarkaraštį) m okiniai turės galim ybę užduoti k lausim us m okytojui tuo 
būdu, kaip nurodys m okyto jas Tarno d ienyne skyrelyje “ B endras klasės darbas” .

Tarno dienyne m okyto jas rašo pam okos tem ą, veik lą klasėje, nurodydam as m edžiagą, nuorodas, 
vadovėlio  puslapius, te ika  in form aciją apie sukeltą (j M oodle a r k itą iki šiol m okytojo  naudotą 
aplinką) pam okos m okom ąją m edžiagą ir t.t., nam ų darbų sk ilty je nurodo kokios užduotys, 
puslapiai, nuorodos ir kt. (bet ne pačias užduotis). Pranešimas sk ilty je gali būti „prikabinam a“ 
m okom oji m edžiaga, užduotys.

i
Iš Tarno d ienyno m okiniai supras kokias ir kaip atlikti užduotis, kada atsiskaitym ai, koks 
vertin im as ir kur rasti re ik iam ą inform aciją.

Kadangi Tarno d ienynas turi ribotas galim ybes inform acijai talp inti, pasitelkėm e j pagalbą M oodle 
sistem ą, Jeigu m okyto jas Tarno d ienyne nurodo, kad m edžiagą rasite M oodle sistem oje, vadinasi 
ten ir reikia ju n g tis  m okiniam s. K itais atvejais nenum atyta. N audojim osi M oodle S istem a 
instrukcijos nuoroda m okin iam s bus persiųsta  per Tarno dienyną iki kovo 27 dienos.

K ontrolinių, savarankiškų , testų  krūvio reguliavim o grafiką m okytojai pildys kiekvienai savaitei 
iki einam osios savaitės p irm adienio . Tokiu būdu sieksim e kontroliuoti m okym osi krūvius.

Labai svarbus m okyto jų , m okinių  ir jų  tėvų grįžtam asis ryšys. Jeigu m okiniai nuoširdžiai ir laiku 
atliks skirtas užduotis, aktyviai dalyvaus pam okose ir bendraus su m okyto jais, nuotolin is 
m okym as turės rezultatą.

Suprasdam i situacijos sudėtingum ą ir siekdam i protingai paskistyti m okytojų  darbo krūvį, 
prašom e m okinių ir tėvelių  būti aktyviais pam okų laiku, o vakarais leisti m okytojam s ruoštis 
pam okom s ar ilsėtis.

Jeigu m okytojas p lanuos vesti vaizdo pam oką, apie tai m okinius inform uos įrašu Tarno dienyne 
prieš dieną.

T ikim ės Jūsų ak tyvum o, pagalbos ir supratim o. J v isus Jum s rūpim us k lausim us atsakysim e 
licėjaus svetainėje nurody ta is kontak tin iais telefonais.


