
  



DARBO LAIKAS, KONTAKTAI 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu  

Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. 

Alytaus „Drevinuko“ mokykloje – darželyje  laikinai stabdomas tiesioginis 

(kontaktinis) asmenų aptarnavimas. 

             

Nuo š. m. kovo 16 d.  

Alytaus „Drevinuko“  mokyklos – darželio administracija 

paslaugas teikia nuotoliniu būdu: 
Informacijos telefonu +370 315 70525 

El. paštu drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 

 

Internete www.drevinukas.lt   

Facebook  https://www.facebook.com/Alytaus-

Drevinuko-mokykla-

dar%C5%BEelis-1381457328631687/ 

 

 

Paštu Topolių g. 19, LT-63331 Alytus 

 

    

 

 

Pedagogai dirba nuotoliniu būdu, ruošiasi nuotoliniam darbui, o nuo 

kovo 30 d. nuotoliniu būdu dirba pagal savo pamokų tvarkaraščius, 

konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 
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NAUDOJAMOS PROGRAMOS, SUSISIEKIMAS SU 

MOKYTOJAIS, MOKINIAIS IR JŲ TĖVAIS 

(GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naudojamos programos: 

 EMA elektroninė mokymosi aplinka. 

 EDUKA klasė. 

 ZOOM vaizdo sutikimų programa. 

 

Komunikacija, susisiekimas: 

 Elektroninis TAMO dienynas. 

 „Facebook“ klasių grupės. 

 „Messenger“ programa. 

 Telefonu, el. paštu. 

 



INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, 

RŪPINTOJAMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Turite sudaryti sąlygas ir prisiimti atsakomybę už savo 

vaiko mokymąsi nuotoliniu būdu.  

 Užtikrinti, jog mokiniai laiku atliktų jiems skiriamas 

užduotis. Esant galimybei ar poreikiui, padėti mokiniui 

susipažinti su užduotimis, bet vaikui leisti savarankiškai 

jas atlikti.  

 Aktyviai bendradarbiauti su klasės mokytoja, kitų dalykų 

mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

komunikaciniais susisiekimo būdais. 

 Domėtis ir nuolat sekti informaciją elektroniniame 

TAMO dienyne ar elektroniniame pašte apie pamokų 

grafiką, skiriamas užduotis, naudojamas programas: 

EMA, EDUKA klasė, ZOOM vaizdo sutitikimus 

sinchroniniu būdu (tiesioginėse vaizdo pamokose).   

 



PAGALBA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS), 

MOKINIAMS JUNGIANTIS PRIE NAUDOJAMŲ 

PROGRAMŲ 

1) Ema elektroninė mokymosi sistema (el. pratybos).  

1. Į savo interneto naršyklę kompiuteryje ar telefone įvedame adresą: 

https://emapamokos.lt/ ir šalia nuorodos prisijungti spaudžiame mokiniams.  

Patarimas! Atliekant darbus su kompiuteriu (naudokite opera, google 

chrome, firefox interneto naršykles, o ne internet explorer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/


2. Parašome vardą ir prisijungimo kodą, kuriuos skyrė klasių mokytojos ir 

spaudžiame prisijungti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prisijungus matome tokį vaizdą ir pasirenkame mokomąjį dalyką. Šiuo atveju: 

„matematika“ ir spaudžiame kairį pelės klavišą. 



 4. 1 Rodyklė nurodo temos užduočių atlikimo terminą iki kada jas reikia atlikti. 2 

Rodyklė nurodo pamokos temą ir užduočių atlikimo trukmę. Viską apsižiūrėję 

spaudžiame ant 2 rodyklės, t. y. ant užduoties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Matome pamokos temą, sunumeruotas užduotis. Dešiniajame kampe tiksintį 

laiką (kiek liko laiko atlikti užduotis), tai pat ties kiekviena užduotimi jos taškų 

skaičių. Susikaupiame ir atliekame visas užduotis.   



6. Dar kartą pasitikriname ar tikrai atlikome visas užduotis. 1 Rodyklė nurodo, jog 

galite palikti komentarą mokytojui. Pvz.: jeigu vaikas nesuprato kurios nors 

užduoties, ji buvo per sunki ar pan. Prašome komentuoti tik tai, kas yra susiję su 

užduotimis.  2 Rodyklė parodo kaip atlikus visas užduotis reikia jas pabaigti, t. y. 

atiduoti darbą mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pranešimas, jog darbas atiduotas mokytojai ir motyvacinė staigmena.  

Mokiniai gali paspausti ant pasirinktos dėžės ir rasti linksmą vaizdo įrašą. 

Paspaudus 1 rodyklę galima grįžti į užduotį ir keisti atsakymus. Paspaudus 2, 

grįžtama į pradžią (t. y. prie pasirenkamųjų dalykų sąrašo (matematikos, lietuvių 

k., pasaulio paž.).  

  



 

Atsakymų keitimas. 

8. Praėjus terminui iki kada reikia atlikti užduotis arba anksčiau, jeigu visi 

mokiniai atliko užduotis iki nurodyto termino, bus galima pasižiūrėti kaip sekėsi 

atlikti užduotis, sužinoti teisingus atsakymo variantus, pasiskaityti mokytojos 

komentarus (2 rodyklė) ar pataisyti darbą (1 rodyklė - mokytoja gali gražinti darbą 

taisymui). Paspaudus ant 3 rodyklės mokiniai matys savo rezultatą safaryje, t. y. 

bendroje klasės lentelėje.  

 

  



 

Vaizdas „safaryje“ (motyvavimo priemonė). 

2) Eduka klasė. https://klase.eduka.lt/auth  

Skaitmeninė mokymosi, įsivertinimo programa. Joje yra visi 

elektroniniai/skaitmeniniai vadovėliai, papildomos užduotys ar pan.  

Visa reikalinga informacija kaip prisijungti ir t. t.  

https://www.eduka.lt/duk/tevams-eduka-klase/  
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3) Zoom pokalbių ir vaizdo įrašų programa (anglų k.). 

https://zoom.us/support/download - programos parsiuntimas per kompiuterį, o per 

išmanųjį telefoną iš google play, app store ar kitos, jūsų išmaniojo įrenginio 

parduotuvės.  

Per kompiuterį galima ir komentuoti, dalintis vaizdo įrašu, kalbėti. Per 

telefoną galima daryti viską, tik ne komentuoti (rašyti komentarus apačioje).  

Vaizdo įrašas kaip įsidiegti ir naudoti programą: 

https://www.youtube.com/watch?v=z5r14m50C0k  
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