
 

 

 

 

PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJA 

NUOTOLINIS MOKYMAS 

Nuo 2020-03-30 iki karantino pabaigos 

,, Išmintis sielai – tolygu sveikata kūnui‘‘ F. de Larošfuko. 

 

Mokymas(is) yra svarbiausia mokinio pareiga, tačiau šiomis dienomis svarbiausia yra sveikata. Nuotolinis 

ugdymas yra didžiulis išbandymas mums visiems. Mokinių atostogų metu mokytojai ruošėsi šiam etapui ir 

tikimės, kad bendraujant ir bendradarbiaujant mums visiems viskas pavyks. 

1. Pamokos vyks pagal klasių auklėtojų pateiktą tvarkaraštį.  

Pamokų laikas: 1-4 klasių mokiniams pamokos prasidės 9.00 val., o 5-8 klasių mokiniams 8.05 val. 

Pamokų laikas išlieka nepasikeitęs. 

1 klasių mokiniams: 

1. 9.00 – 9.35 

2. 9.55 – 10.30 

3. 11.00 – 11.35 

4. 12.05 – 12.40 

5. 13.00 – 13.35  

2-8 klasių mokiniams: 

1.   8.05 – 8.50 (tik 5-8 kl.)   

2.   9.00 – 9.45    

3.   9.55 – 10.40   

4.  11.00 – 11.45   

5. 12.05 – 12.50  

6.  13.00 – 13.45  

7.  13.55 – 14.40  

8.  14.50 – 15.35   

2. Pagrindinė komunikavimo ir darbo priemonė yra Eduka dienynas, jį mokiniai ir tėveliai tikrina 

kasdien. Eduka dienyne bus teikiama visa nauja ir reikalinga informacija. Kiekvienas mokytojas pateiks 

išsamius nurodymus KĄ, KAIP ir KADA reikia atlikti. Mokiniai namų darbus ir užduotis gaus ne per Eduka 

dienyno ,,namų darbai‘‘ skiltį, o Eduka dienyno žinutėse. 

3. Nuotolinis ugdymas vyks įvairiais būdais - vyks trumpos vaizdo konferencijos, mokiniams bus 

pateikta temų aiškinimo medžiaga, pateiktos savarankiškos užduotys, kūrybinės užduotys, vyks individualios ir 

grupinės konsultacijos. 

4. Mokymosi erdvei naudosime Eduka klasė nuotolinio mokymo platformą:  https://klase.eduka.lt  

Mokytojai, pateiks grupės kodą į Eduka dienyną žinute, kurį vieną kartą įvedę būsite prijungti prie dalyko 

medžiagos ir užduočių.  

5.  Nuotolinio vaizdo pamokas (konferencijas) realiu laiku, mokytojai planuoja organizuoti 

naudodami Zoom nuotolinio mokymosi aplinką. Kaip naudotis Zoom video konferencijų sistema žiūrėkite: 

https://www.youtube.com/watch?v=rccQuHOdglc&t=92s  

Kaip prisijungti telefonu prie virtualios Zoom pamokos, žiūrėkite: 

https://www.youtube.com/watch?v=eYkOspXK07I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KMPZRrMrZqZZ1G

0s6aGtQl90w8tBdtDqRUeJaPZ_unAHi4QpuwBPM9PU  

Apie vaizdo pamokų organizavimą realiu laiku, mokytojai, klasės auklėtojai mokiniams praneš  iš anksto 

žinute Eduka dienyne, Messenger, Skype ar kt.  

6. Pagal pateiktą tvarkaraštį, mokytojai mokinius konsultuos vėlesniu laiku – nuo17.00 iki 19.00 val. 

https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/images/sampledata/Skelbimai/2020/konsultaciju_laikas.pdf   

7. Mokyklos specialistų darbo grafiką rasite čia: https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/  

8. Progimnazijos psichologo ir socialinio pedagogo rekomendacijas, patarimus raste čia: 
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https://www.youtube.com/watch?v=rccQuHOdglc&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=eYkOspXK07I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KMPZRrMrZqZZ1G0s6aGtQl90w8tBdtDqRUeJaPZ_unAHi4QpuwBPM9PU
https://www.youtube.com/watch?v=eYkOspXK07I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KMPZRrMrZqZZ1G0s6aGtQl90w8tBdtDqRUeJaPZ_unAHi4QpuwBPM9PU
https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/images/sampledata/Skelbimai/2020/konsultaciju_laikas.pdf
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https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/index.php/mokiniams  

9. Progimnazijos bibliotekininko siūlymus karantino laikotarpiu rasite čia: 

https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/index.php/apie-mus/biblioteka  

10. Tėvelių  pareiga: 

 sukurti  vaikui patogią mokymosi vietą ir  saugią aplinką; 

 aptarti  su vaiku  dienos režimą ir kontroliuoti jo laikymąsi; 

 kontroliuoti  laiką, leidžiamą prie kompiuterio ar telefono  ne ugdymo tikslais; 

 informuoti klasių auklėtojas, jei mokinys serga ir negali dalyvauti ugdyme; 

 Iškilus problemoms ar neaiškumams kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją, dalykų mokytojus, 

mokyklos specialistus ar administraciją. 
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