


Visada rasite informaciją apie:
• pamokos temą;
• klasės darbą; 
• namų darbą;
• įvertinimus, pagyrimus, pastabas.

Visada galite parašyti laišką:
• mokytojui;
• administracijai;
• specialistams.

www.tamo.lt



• Mokytoja (-as) per Zoom veda pamokas 
tiesiogiai, pagal suderintą tvarkaraštį.

• Prisijungimo nuorodą prie Zoom mokiniai
gauna per Tamo dienyną, skiltyse „Pamokos 
tema“ ir „Klasės darbas“.

• Mokytoja (-as) Zoom platformoje veda 
tiesiogines pamokas, konsultuoja, 
demonstruoja papildomą medžiagą, 
komunikuoja su mokiniais.



• Mokytoja (-as) apie vedamą pamoką per 
Google Classroom parašo per Tamo dienyną 
skiltyse „Pamokos tema“ ir „Klasės darbas“.

• Mokytojas Google Classroom pateikia 
savarankiško darbo užduotis skiltyje „Kurso 
užduotis“.

• Pamokos metu mokiniai prisijungę prie 
Google Classroom gali tiesiogiai susirašyti su 
mokytoju ir konsultuotis.

• Mokiniai gavę užduotį per „Kurso darbą“ 
savo atliktą darbą privalo įkelti į Classroom, 
ten kur paskelbta užduotis.





TĖVAMS 5-8 KL. MOKINIMAS 

Tamo paštas skirtas rašyti ir 
gauti laiškus nuo mokytojų, 

auklėtojos (-jo), 
administracijos, specialistų.

Sužinoti pamokų tvarkaraštį.

Sužinoti pamokos temą, klasės 
darbą ir namų darbą.

Matyti įvertinimus.

Matyti komentarus, 
pagyrimus, pastabas.

Matyti lankomumą.

Tamo paskyras turi tėvai ir mokiniai nuo 5 kl.

Neturite paskyros, rašykite solveiga.radzeviciene@sietuvos.lt



Mokantis namie mokinys pirmiausiai atlieka šiuos veiksmus:

1. Atsidarome savo (mokinio)  Tamo
dienyno paskyrą.

2. Pasižiūrime tos dienos pamokų 
tvarkaraštį.

3. Spaudžiame „Pamokos“.



Mokantis namie mokinys pirmiausiai atlieka šiuos veiksmus:

1. Pasitikriname dienos datą.

2. Pasirenkame kokia vyksta pamoka 

pvz. Istorija.

3. Parašyta, kad vyks pamoka per 

Google Classroom paltformą

4. Jungiamės prie Google Classroom.



1. Prisijungiate prie savo 
asmeninio el. pašto 
Gmail.

2. Pasirenkate Apps

3. Spaudžiate Classroom

Mokinio el.paštas



Jei pamoka vyksta Google Classroom platformoje :

1. Pasirenkate dalyką.



Jei pamoka vyksta Google Classroom platformoje :

1. Skiltis „Srautas“ – galima su 

mokytojų susirašinėti, kaip per 

„Messengeri“.

2. Skiltis „Kurso darbas“ – rasite  

sukeltą papildomą medžiagą, 

užduotis ir iki kada atlikti 

darbą.



Jei pamoka vyksta Google Classroom platformoje :

1. Skiltis „Kurso darbas“ – rasite  

sukeltą papildomą medžiagą, 

užduotis ir iki kada atlikti 

darbą.

2. Atliktą užduotį būtina įkelti į 

Classroom „Kurso darbą“.



Darbo įkėlimas į Classroom „Kurso darbą“

1. Pasirenkate „Kurso darbas“

2. Spaudžiate ant užduoties.

3. Terminas iki kada reikia atlikti ir 
pridėti skirtą užduotį.



Darbo įkėlimas į Classroom „Kurso darbą“

1. Spaudžiate „Žr. užduotį“



Darbo įkėlimas į Classroom „Kurso darbą“

1. Spaudžiate „Pridėti arba 

sukurti“



arba

UŽDUOTYS 
ATSISKAITYMAI  

PIEŠINIAI

1

2

3

1. Pasižiūrime Tamo, kur pamoka ir kas užduota.

2. Pasirenkame kur vyksta pamoka: Zoom ar Classroom.

3. Atliktas užduotis pateikiame Classroom „Kurso darbas“.




