Mieli mūsų mokinių tėveliai!
1.

Mūsų mokykla nuotoliniam mokymui pasirinko Tamo e-dienyną ir Microsoft Office 365
aplinką.
Prašome pasitikrinti ar turite Jūs ir Jūsų vaikas veikiančią paskyrą prie Tamo e-dienyno.
Prašome sukurti su mokiniais paskyras prie Office 365, kad kitą savaitę galėtume pradėti
ugdymo procesą.
Nuorodą ir prisijungimus Jums atsiuntė klasių auklėtojai.

2.

Nuotolinius video susitikimus organizuosime Office 365 MS Teams platformoje, kuri leidžia
rengti tiesiogines transliacijas.
Rekomenduojame kompiuteryje ar kitame įrenginyje, prie kurio dirbs mokinys, įdiegti Office
365 programą.
Kuriant mokinio paskyrą Jūsų tai atlikti prašys programa.
Apie suplanuotus susitikimus ir susitikimo nuorodą kiekvienas mokinys gaus iš savo klasės
mokytojos Tamo e-dienyne ir Office 365 aplinkoje.

3.

EMA elektroninėje mokymosi aplinkoje, leidžiančioje diferencijuoti ir individualizuoti
mokymo(si) procesą ir suteikiančioje interaktyvią motyvavimo sistemą, klasių mokytojai paskirs
atlikti lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir kt. užduotis.
Prie EMA pamokų reikia jungtis čia: https://emapamokos.lt/m/login
Prisijungimo duomenis jums atsiųs klasės/dalyko mokytoja.

4.

Mokytojai „Eduka klasė“ mokomojoje aplinkoje esančias užduotis skirs atlikti kiekvienam
mokiniui individualiai. Šioje aplinkoje yra galimybė ne tik atlikti įvairias skaitmenines užduotis,
bet ir naudotis skaitmeniniais vadovėliais.
Prašome sukurti mokinių paskyras ir prijungti mokinius prie klasių.
Klasių mokytojos atsiųs kodus su kuriais reikės prisijungti mokiniui, o tėveliai turės patvirtinti
vaikų prisijungimą. Detali pagalba čia: https://www.eduka.lt/duk/tevams-eduka-klase/.

5.

„Vyturys“ – lietuviškų knygų internetinė biblioteka vaikams ir jaunimui.
Norint prisijungti prie šios platformos, Jums reikės atsidaryti internetinį adresą www.vyturys.lt,
spausti „REGISTRUOKIS“ mygtuką ir užpildyti savo individualius duomenis. Registracijos
metu, trečiajame žingsnyje, į langelį „Dovanos kodas“ įrašyti žodį „corona“ ir galiausiai
patvirtinti savo registraciją. Kitų prisijungimų metu, naudoti savo sukurtus prisijungimo
duomenis.

6.

„Jaunieji gamtos reindžeriai“ – platforma, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti
gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.
Norint prisijungti prie šios platformos, mokiniai savo vardu turi užsiregistruoti šioje svetainėje.
Tai galima padaryti atsidarius šią nuorodą: http://www.gamtosreindzeris.lt/lt/users/register. Kitų
prisijungimų metu, naudoti savo sukurtus prisijungimo duomenis.
Jei mokytojai pasirinks dar kitas papildomas skaitmenines mokymo priemones mokinių
ugdymui, tai prisijungimus atsiųs Tamo e-dienyne.

Rekomenduojame su vaiku aptarti, kokiu būdu prisiminsite ir/ar užsirašyti prisijungimo duomenis
sau patogiu būdu, kad Jūsų vaiko mokymosi procesas būtų sklandus ir be streso.
Grįžtamasis ryšys mokiniams ir jų tėvams pateikiamas http://www.dienynas.tamo.lt

