Trumpas „Mano dienyno“ sistemos aprašymas
www.manodienynas.lt - sistema, visiškai pakeičianti standartinį „popierinį“ dienyną. Į šį
dienyną perkeltos visos jo vartotojams - mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, mokyklos
vadovams - būtinos funkcijos, kurias švietimo sistemoje šiuo metu atlieka klasių žurnalai ir mokinių
pažymių knygelės.
Šiuo metu „Mano dienyną“ naudoja Vilniaus, Marijampolės, Ukmergės, Vilkaviškio,
Širvintų, Pasvalio, Joniškio, Šiaulių, Panevėžio, Prienų mokyklos. Mokyklų skaičius sparčiai auga.
„Mano dienynas“ yra naudingas visoms vartotojų grupėms – mokyklos administracijai,
klasės vadovams, mokytojams, mokiniams bei jų tėveliams.
Mokytojams nebereikia skaičiuoti semestrų ir trimestrų pažymių ar praleistų pamokų - už
juos tai padaro elektroninis dienynas.
Klasės vadovams nebereikia gaišti laiko surašinėjant pažymius į pažymių knygeles. Bet
kuriuo metu, pasinaudoję ataskaitų generavimo galimybe, klasės vadovai gali matyti visos klasės ar
grupės įvertinimus, galutinius semestrų ar trimestrų pažymius, pamokų lankomumą.
Mokyklos administracija gali stebėti mokytojų darbo aktyvumą, matyti mokyklos veiklos
ataskaitas. Mokyklos vadovas taip pat gali matyti statistiką apie mokinius, klases, mokymosi
dalykus ir kitą panašią informaciją.
Siekiant palaikyti ryšius tarp mokyklos darbuotojų ir tėvų „Mano dienyno“ sistemoje yra
galimybė rašyti pranešimus. Mokytojas arba klasės vadovas gali bet kuriuo metu informuoti
tėvelius apie jų vaiko mokymąsi, elgesį, tėveliai, savo ruožtu, gali klausti klasės vadovų ar
mokytojų, kaip sekasi jų atžaloms. Mokyklos administracija bendru pranešimu gali informuoti visus
mokytojus, tėvus arba mokinius apie pasikeitimus ar naujoves mokykloje.
„Mano dienynas“ suteikia galimybę tėveliams gauti ataskaitas apie savo vaiką SMS
žinutėmis. Pasipildę savo virtualią sąskaitą „Mano dienyne" ir pasirinkę norimą planą SMS
žinute tėveliai gali gauti savo vaiko:
 pažymių ataskaitas;
 praleistų pamokų ataskaitas;
 pagyrimų bei pastabų ataskaitas;
 gautų pranešimų ataskaitas;
 namų darbų ataskaitas.
Šias ataskaitas tėveliai gali gauti jiems patogiu metu: iš karto, kai tai pažymima „Mano
dienyne", dienos pabaigoje arba savaitės pabaigoje. Ši paslauga tėveliams užtikrina operatyvų
naudingos informacijos gavimą.






Kodėl verta naudoti elektroninį dienyną www.manodienynas.lt ?
mokiniai gali stebėti savo mokslo rezultatus;
tėvai, laikinai išvykę į užsienį, gali internete stebėti savo vaikų lankomumą, pažangumą ir
nuotoliniu būdu bendrauti su mokytojais;
mokytojai gali atsisakyti daug laiko užimančių veiksmų.
mokyklos vadovai gali operatyviai gauti informaciją apie mokinių pažangumą,
mokomuosius dalykus, mokytojus, tėvelius ir kitą naudingą informaciją.
ženkliai pagerėja pamokų lankomumas.

Artimiausiu metu planuojame „Mano dienyną“ susieti su įėjimo į mokyklą kontrolės sistema
bei kitomis programinėmis įrangomis, kurias naudoja Lietuvos mokyklos.
Tekstą rengė UAB „Idamas“, S. Žukausko g. 49-89, Vilnius, tel.:+ 370 5 2788636, faksas:
+370 5 2788635, el.paštas manodienynas@idamas.lt

