
Nuotoliniam mokymui(si) ir grįžtamajam ryšiui gimnazija naudojasi: 
1. elektroniniu dienynu manodienynas.lt, kuriame bus pateikti nurodymai, užduotys, nuorodos į 

kitus išteklius ir aplinkas. Jei pamiršote prisijungimo duomenis, kreipkitės į gimnazijos e. 

dienyno administratorę – IT mokytoją E. Janulionienę e. paštu janulionienes@yahoo.com; 

2. elektroniniu paštu ir telefonu; 

3. gimnazijos virtualia mokymosi aplinka penktoji.vma.lm.lt. Patarimai, kaip prisijungti, pateikti 

žemiau . Jei nepavyksta prisijungti, rašykite IT mokytojai J. Stankevičienei e. paštu 

penktoji.moodle@gmail.com; 

4. kitomis nuotolinio mokymosi aplinkomis. 

 

Pateikiame keletą komentarų plačiau: 
1. Nuo pirmadienio, kovo 30 d., prasideda nuotolinis mokymas. 

2. Jūsų svarbiausios mokymosi priemonės - vadovėliai, pratybos, užduočių sąsiuviniai, 

uždavinynai ir kt. Pasiimkite visus vadovėlius, sąsiuvinius ir kt. iš spintelių, viską 

parsineškite namo. Tai padarykite per kelias artimiausias dienas. 

3. Dirbame pagal šių mokslo metų pamokų tvarkaraštį. 

4. Kiekvieną dieną prisijunkite prie e. dienyno pagal tos dienos tvarkaraštį. 

5. E. dienyne skiltyje „Klasės darbai“ mokytojai įrašys tos dienos pamokos temą ir užduotis, 

pvz., perskaityti temą, išsiaiškinti sąvokas, atsakyti į klausimus, parašyti pastraipą, atlikti 

užduotis pratybose, išspręsti ir pan. Skiltyje „Namų darbai“ gali būti skirti namų darbai, kurie 

atliekami po pamokų. 

6. Uždavę didesnės apimties darbą, mokytojai nurodys, iki kada ir kur mokiniai privalo atsiųsti 

darbus. 

7. Pamokos metu, prisijungę prie e. dienyno, galite konsultuotis su dalyko mokytoju (parašyti, 

klausti ir pan.). 

8. Mokytojų vaizdo pamokos numatomos iš anksto (pavaduotoja sudarys jų tvarkaraštį nuo 

balandžio 6 d. ), nes mokiniai prie kompiuterio per dieną gali dirbti ne daugiau kaip 3 val. Gautą 

mokymosi medžiagą panaudokite tikslingai, jos neplatinkite (draudžiama platinti vaizdo pamokų 

įrašus). 

9. Jei susirgote ir negalite dalyvauti ugdomojoje veikloje,  tėvai privalo pranešti klasės auklėtojui 

ir dalyko mokytojui (žinute į e. dienyną ar telefoną), nes ir toliau bus vykdoma lankomumo 

apskaita. Sirgdami mokytis negalėsite, o užduotis atliksite iki su mokytoju suderinto laiko. Taigi 

darbo ir lankomumo tvarka dirbant nuotolyje nesikeičia. 

10. Mokytojai jums siųs įvairias nuorodas, kur pasimokyti, atlikti užduotis, bendraus vaizdo 

pamokomis. Nesijaudinkite, kita savaitė bus skirta „įsivažiavimui“. Į viską reaguokite ramiai, jei 

nepavyko prisijungti, panaudoti IKT, praneškite mokytojui, klasės vadovui. 

11. Ateinančios savaitės pradžioje bus renkama informacija apie nuotolinio mokymosi pradžią, 

nevėluokite atsakyti klasės vadovui.  

12. Sekite informaciją. Jei kas neaišku, klauskite klasės vadovo, mokytojų. 

 

Patarimai 
 

Dėl prisijungimo prie virtualios mokymosi aplinkos penktoji.vma.lm.lt 

1. Mokytojui nurodžius, kad dirbsite šioje aplinkoje, junkitės 

adresu  https://penktoji.vma.lm.lt/login/index.php    

2. Pirmą kartą jungiantis: 

o spauskite ant teksto „Pamiršote savo naudotojo vardą ar slaptažodį“. 

o Dalyje „Ieškoti pagal el. pašto adresą“, laukelyje „El. pašto adresas“ įrašykite 

savo elektroninio pašto adresą, kurį naudojate prisijungimui prie manodienynas.lt 
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o Į nurodytą e. paštą gausite nuorodą, kurią paspaudę turėsite įvesti savo sukurtą 

slaptažodį (jame turi būti bent 8 simboliai, bent 1 skaitmuo, bent 1 mažoji raidė, 

bent 1 didžioji raidė, bent 1 simbolis kaip *,. - # ar kt.),  kuriuo naudositės šioje 

aplinkoje. 

3. Jungiantis ne pirmą kartą, kaip naudotojo vardą rašykite savo e. pašto adresą ir 

įveskite slaptažodį; 

4. Mokytojai prijungs jus prie grupių, kuriose turėsite atlikti įvairias užduotis. 

5. Jei nepavyksta prisijungti prie penktoji.vma.lm.lt, rašykite IT mokytojai J. Stankevičienei 

e. paštu penktoji.moodle@gmail.com 

 

 
 

Kad sėkmingai prisijungtumėte vaizdo pamokoms per Zoom programėlę, reikia turėti: 

1. mobilųjį telefoną arba kompiuterį, kuris turi kamerą (integruota nešiojamuose 

kompiuteriuose) arba web kamerą kaip papildomą įrenginį stacionariam kompiuteriui. 

2. Zoom programėlę, kurią į kompiuterius ar telefonus turite parsisiųsti ir suinstaliuoti. 

Programėlę kompiuteriams galite rasti https://zoom.us/download . Programėlę telefonams 

suraskite per „Play“ parduotuvę Zoom Cloud Meetings. 

3. Prieš vaizdo pamoką paspauskite mokytojo laiške atsiųstą nuorodą. 

 

Atmintinė mokiniams 
               

1. Virtuali mokymosi aplinka – erdvė, skirta mokytis, tad bendraujama esmingai, dalykiškai 

– kaip pamokos metu. 

2. Vieta vaizdo pamokai turi būti apgalvota ir paruošta iš anksto; jos metu negalima 

vaikščioti, valgyti… Jokia pašaline veikla pamokos metu neužsiimkite. 

3. Pamokai vadovauja mokytojas – kalbame po vieną. 

4. Gerbkite pamokos laiką, netrukdykite vieni kitiems. 

5. Būkite mandagūs. 

6. Į pokalbių  laukelį rašote tik tada, kai to prašo/pasiūlo mokytojas. 

7. Nepasišalinate / neatsijungiate tol, kol pamokos laikas nesibaigė – tai nurodo mokytojas. 

 

Atmintinė mokinių tėveliams 
 

1. Padėkite vaikams susiplanuoti laiką, skiriamą: poilsiui, mokymuisi, savišvietai, 

pramogai. 

2. Mokykite nedelsti, neatidėlioti užduočių, kurias būtina atlikti. Kaip sako lietuvių patarlė: 

„Ką gali daryti tuoj, niekad nesakyk rytoj“. 

3. Tvarka darbo erdvėje – tvarka ir galvoje: patarkite, kaip daiktams rasti tinkamą vietą. 

4. Mokykite maksimaliai išnaudoti darbingiausią / produktyviausią laiką: didžiausias 

smegenų aktyvumas: 10.00 – 12.00 val. ir 16.00 – 18.00 val. 

5. Bendradarbiavimas lemia sėkmę: skatinkite vaiką prisiimti atsakomybę. 

 

Svarbiausia nesirkite, būkite sveiki. 

  

5-osios gimnazijos klasių vadovų vardu 

IT mokytoja J. Stankevičienė 
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