
 

 

PASIRUOŠIMAS NUOTOLINIAM 

MOKYMUISI 

 
Parengė: 

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jūratė Archangelskienė  

jurate.archangelskiene@panemunieciai.lt 

 

  



 

Microsoft Office 365 sistemos galimybės ir privalumai 

Visi bendruomenės nariai turi šias paslaugas: 
• bendravimo ir bendradarbiavimo įrankį – Microsoft Teams; 

• saugų, filtruojamą vidinį įstaigos elektroninį paštą; 

• dokumentų saugyklą debesyje OneDrive; 

• pilną Office 365 programų paketą bei jame esančias tarnybas tokias, kaip teams, sway, onenote ir 

kt. 

Microsoft Teams galimybės ir privalumai: 
• vartotojų suskirstymas į grupes bei klases; 

• susisiekimas su pasirinktos klasės mokiniais vienu mygtuko paspaudimu; 

• vaizdo, garso konferencijų vykdymas; 

• nemokama pamokų transliacija ir jų įrašymas vėlesnei peržiūrai; 

• galimybė vykdyti projektinius darbus pokalbio metu; 

• mokinių aktyvumo stebėjimas ir vertinimas; 

• dalijimasis mokomąja medžiaga, vaizdo įrašais, kitais darbais; 

• tikslinės gavėjų grupės nurodymas; 

• komunikavimas su konkrečiu asmeniu ar grupe asmenų pamokose ar kituose užsiėmimuose. 

Elektroninio pašto galimybės ir privalumai: 
• kiekvienas bendruomenės narys turi talpią saugią darbinę pašto dėžutę vienoda adreso galūne 

vardas.pavarde@panemunieciai.lt 

• laiškų siuntimui naudojamos vidinės taisyklės; 

• atitinka bendrą duomenų apsaugos reglamentą BDAR. 

  



SVARBU 
Visi Jūsų mokyklos administracijos atstovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir mokiniai turi Office 

365 paskyras. 

Kiekvienas Jūsų turi savo prisijungimo vardą (elektroninis paštas) ir slaptažodį. 

Prisijungimo vardas: vardas.pavarde@panemunieciai.lt 

Slaptažodis: ******** 

Rekomenduojame naudoti naršyklę Chrome. Jei kompiuteryje nėra įdiegta ši naršyklė ją galite atsisiųsti 

paspaudę šią nuorodą: https://www.google.com/chrome/  

 

  

https://www.google.com/chrome/


el.paštas  

Jums sukurti saugūs mokykliniai elektroniniai paštai vardas.pavarde@panemunieciai.lt 

Naršyklėje surinkite adresą www.office.com ir spauskite Prisijungti. 

 

Įveskite savo el.pašto adresą vardas.pavarde@panemunieciai.lt  ir spauskite Tolyn. 

 

Įveskite savo slaptažodį ir spauskite Prisijungti. 

vardas.pavarde@panemunieciai.lt 

http://www.office.com/


 

SVARBU 
Jungdamiesi pirmą kartą turite suvesti gautą laikiną slaptažodį. Toliau Jums bus pateikta slaptažodžio 

pakeitimo kortelė, kurioje reiks įrašyti laikiną slaptažodį ir du kartus pakartoti naują savo slaptažodį.  

Geras slaptažodis: 

• ne mažiau negu 8 simboliai; 

• yra didžioji raidė; 

• yra mažoji raidė; 

• yra skaitmuo; 

• nėra įrašytas vardas. 

Sveikiname, Jūs patekote į asmeninę Microsoft Office 365 aplinką.  
Elektroninis paštas yra neatsiejama Microsoft Office 365 sistemos dalis.  

vardas.pavarde@panemunieciai.lt 



  



 

Programos diegimas 
Nuotoliniam darbui bus reikalinga „Microsoft Teams“ programa (internetinė Teams versija netinka!). 

Atsisiųsti programą galite suvedę „Microsoft Teams“ nuorodą:  

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  

ir paspaudę „Atsisiųsti kompiuteriams skirtą programą“. 

 

Dar kartą spustelėkite „Teams atsiuntimas“ 

 

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


Paspaudę kairiame apatiniame kampe aktyvuokite atsiųstą diegimo programą: 

 

Patvirtinkite diegimą paspausdami Vykdyti. 

 

  



Prisijungimas 
Sėkmingai įdiegę programą prisijunkite su Jums atsiųstu vartotojo vardu vardas.pavarde@panemunieciai.lt 

ir slaptažodžiu. 

 

 

  

vardas.pavarde@panemunieciai.lt 

vardas.pavarde@panemunieciai.lt 



Prisijungus atsidarys programos langas: 

 

Programos kalbos pakeitimas 
Pakeisti kalbą galite spustelėję profilio piktogramą ir pasirinkę Settings. 

 



 

Jums reikalingas punktas Komandos. Čia atsiras visi mokomieji dalykai. 

 

Pasirinkę mokomąjį dalyką pateksite į nuotolinio mokymo pamoką. 

Nustatykite kalbą 

Išsaugokite nustatymus 


