
ZOOM programos diegimas ir kanalų (kambarių) kūrimas 

Mieli kolegos, 

Tinkamai pasiruoškite nuotolinių pamokų atlikimui. Parinkite namuose ramią darbo vietą visos 

pamokos metu (svarbu fonas už nugaros, apšvietimas, pašalinių trikdžių (naminiai gyvūnai, mažamečiai 

šeimos nariai, buitiniai įrenginiai) vengimas). 

Rekomenduojame su mokiniais bendrauti nuotoliniu būdu per ZOOM pokalbių programą.   

1) Sėkmingam bendravimui  būtina, kad kompiuterinės darbo vietos turėtų vaizdo WEB kamerą, 

mikrofoną ir garsiakalbius. Šiuolaikiniai nešiojami kompiuteriai, planšetės šiuos įrenginius turi, 

stacionariems darbiniams reikia papildomai įsigyti trūkstamus įrenginius (rekomenduojama garsą 

klausytis ausinėmis, mikrofonas dažniausiai būna jau integruotas į WEB kamerą. Jei kamera be 

mikrofono, tada reikėtų įsigyti ausines su mikrofonu). 

2) Visi mokiniai, mokytojai, mokyklos administracijos darbuotojai, kurie dar neturi e-pašto adreso 

Gmail,  turi jį susikurti. Taip pat būtina, kad Gmail rodytų asmens tikslų vardą ir pavardę. Priešingu 

atveju klasėje galim turėti kelis mokinius vienodais vardais ir bus sunku atskirti, kuris po kuriuo 

slepiasi.  

3) Atsisiųsti Zoom programą iš 

https://zoom.us/support/download 

4) Šią programą turi įsidiegti visi, dalyvausiantys pokalbiuose (video pamokose, pasitarimuose ir pan.), 

tiek mokyklos darbuotojai, tiek ir mokiniai savo namų kompiuteriuose. Po diegimo atsiras langas. 

Jame Spaudžiam „Sign in with Google“: 

 

https://zoom.us/support/download


5) Suvedam atsidariusiame naršyklės lange Gmail sukurto 2 punkte abonento e-pašto adresą, po to  ir 

slaptažodį ir spaudžiame Prisijungti „Sign in with Google“.  Viską teisingai atlikus, atsiras toks 

vaizdas: 

 
6) Mokytojai, administracijos darbuotojai savo kompiuteriuose turi suvesti kontaktus su kuriais turės 

bendrauti. Tam spaudžia Contacts: 

 
7) Po to „+“: 



 
8) Po to „Add a Contact“. 

Mėlyname stačiakampyje suvedamas reikiamo kontakto: mokinio, mokytojo(s), ar administracijos 

darbuotojo e-pašto Gmail adresas ir spaudžiamas „Add Contact“ mygtukas. Operacija kartojama, kol 

suvedami visi pageidaujami asmenys. 

 



9) Pradedam formuoti klases ir reikiamas pedagogų grupes. Tam vėl spaudžiamas „+“ (7 

punktas), o po to „Create a Chanel“ : 

 
„Chanel Name“ lange įrašoma grupė, kuriai vedami užsiėmimai (rekomenduojama pvz., 1 klasė, 2 klasė, 3 

klasė, 4 klasė, 5 klasė Istorija, 6 klasė Etika, 7 klasė Technologijos, 8 klasė Lietuvių k., 9 klasė Fizika/ 

Informatika, 10 klasė Biologija/ Chemija, ... mokslų grupė ir pan.), o „Invite Members“ laukelyje sukeliami 

jai priklausantys kontaktai. Pabaigoje paspausti „Create Chanel“.  

Svarbu: reikia susitarti dėl tikslių grupių pavadinimų (paaiškinta aukščiau) ir visiems jų laikytis. Priešingu 

atveju, pvz., jei viena mokytoja sukurs „8 klasė“, o kita taip pat tokiu pačiu pavadinimu, tai mokinys matys 

tik eilę grupių su vienodais pavadinimais, nesuprantant, kuri grupė kuriam dalykui skirta. 

 
 



10) Visi įtraukti į sąrašą kontaktai (mokytojai, mokiniai ir administracija) turi patvirtinti dalyvavimą 

pokalbiuose. Tam jie reikia nueiti į Chat ir visur prie naujai atsiradusio kontakto paspausti „Accept“. 

Prisijungimas prie pamokos kanalo: 
1) Spaudžiam ant „Contacts“ (6 punktas). Po to ant „Chanels“: 

 
2) Po to All Chanels pasirenkama reikalinga grupė ar klasė su dėstomu dalyku: 

 

3) Spaudžiam ant „Meet with Video“: 



 

4) Po to spaudžiame Yes: 

 

5) Po to spaudžiam ant „Join with Computer Audio“ 



 

 

6) Klausom ir bendraujam su mokytoju. Pamokos ar pokalbio pabaigoje spaudžiame ant „End Meting“: 

 

7) Patvirtiname „End Meeting for all“ 



 

8) Atliekant kitą įrašą, pasirenkamas kitas kanalas (kambarys), kartojant žingsnius nuo 1 iki 7 punkto.  

Baigiant darbą („išeinant iš mokyklos“) pilnai uždarome Zoom programą. 

 

 


