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UKMERGĖS UŽUPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYMO(SI) 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

 

 
           Aprašas parengtas vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 

16 d. įsakymu Nr. V-372. Jis skirtas laikotarpiui, kol yra koronaviruso grėsmė.  

Nuotolinio mokymo (si) organizavimas  
1. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama:  

- Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokymo medžiaga gali būti 

popierinė, tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis („Google“ 

dokumentai, el.dienyne, „Padlet“, „One Note“, Messenger ir kt. kas priimtina mokiniams ir mokytojui). 

Mokytojai nurodo temą, skyrių ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas 

elektroniniame dienyne „Mano dienynas“.  

- EDUKA klasės platforma ir EMA elektroninė mokymosi aplinka (ar kt. mokytojo pasirinkta nuotolinio 

mokymo platforma) – interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui ir vertinimui;  

- Papildomos priemonės užduotims ir mokomajai medžiagai pateikti – „One Note“, „Padlet“, „Google“ 

diskas, ZOOM platformos pagalba ir kt.  

 

2. Nuotolinio mokymo(si) dalyvių veikla:  

Mokiniai:  

- Reguliariai, nuo 2020 m. kovo 30 d. iki bus paskelbta karantino pabaiga penkias dienas per savaitę, 

būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, 

nuosekliai pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai. 
Mokymo/si pradžia 9.00 val.;  

- Laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais;  

- Mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie pamokų, užduotis atlieka jiems palankiu metu 

mokytojo nurodytoje virtualioje mokymosi aplinkoje;  

- Informuoja auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos.  

 

Klasių auklėtojai:  

- Išsiaiškina, ar yra mokinių, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu ir pateikia informaciją 

mokyklos vadovams;  

- Dalyko mokytojams išsiunčia užpildytą lentelę, kurioje nurodyta mokinių ir jų tėvelių kontaktinė 

informacija;  

- Paragina mokinius į savo skaitmeninius įrenginius įsidiegti virtualaus mokymosi platformos programą 

ZOOM.  

- Išsiaiškina, ar nėra sergančių mokinių, informuoja dalykų mokytojus;  

- Komunikuoja su klasės mokinių tėvais.  

- Organizuoja klasės tėvų susirinkimus programėlės ZOOM pagalba, pasinaudojant dienyno meniu 

„Tėvų susirinkimai“. Įveda datą, laiką ir prisijungimo duomenis.  

- Kartą per savaitę atlieka tėvų (mokinių) apklausą, nuotolinio mokymo eigai koreguoti.  

Mokytojai:  

- Iki kovo 27 d. pasiruošia darbui dalyvaudami virtualiuose seminaruose, savarankiškai nagrinėdami 

nuotolinio mokymo priemones;  



- Pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, pasiruošia 

skaitmeninius mokymo išteklius);  

- Numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraštį (ne visos pamokos turi būti virtualios, 

naudojantis platforma);  

- Koreguoja ilgalaikius planus, perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines – 

tiriamąsias – patirtines užduotis, ilgalaikius darbus. Užtikrina, kad numatytos ilgalaikio darbo užduotys 
būtų prasmingos;  

- Informuoja mokinius el.dienyne, konkrečiai nurodydami užduotis, atsiskaitymo formą, prisijungimo 

prie platformos EDUKOS, EMOS laiką, vertinimą;  

- Informuoja mokinius el.dienyne apie virtualias ZOOM pamokas;  

- Virtualias pamokas iš anksto registruoja el.dienyne „Atsiskaitomieji darbai“ ir stebi, kad mokiniams 

per dieną būtų ne daugiau kaip 4 virtualios pamokos.  

- Jeigu mokytojas turi 1 savaitinę pamoką, tai per ZOOM susitinka su mokiniais 1 kartą per dvi savaites. 

Jeigu mokytojas turi 2 savaitines pamokas, tai per ZOOM bendrauja 1 kartą per savaitę. Jeigu yra 3-5 

savaitinės pamokos, tai mokytojas organizuoja 2-3 virtualius susitikimus su mokiniais.  

- Pildydami e.dienyną, kiekvienos pamokos temos langelyje be pamokos temos dar nurodo kokiu būdu 

buvo organizuojama pamoka;  

- Neformalus švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu pasirinktoje mokymo/si platformoje. Įrašai apie 

veiklą, jos organizavimo būdą daromi e.dienyne.  

- E.dienynas užpildomas einamąją dieną iki 10 val.;  

- Konsultuojasi vieni su kitais, teikdami pagalbą.  

 

Vadovai:  

- Nuolat dalinasi aktualia informacija gauta iš steigėjo ar ŠMSM;  

- Suderina ir paskiria skaitmeninių technologijų administratorius, kurie konsultuoja mokytojus ir 

mokinius;  

- Informuoja bendruomenę apie darbo nuotoliniu būdu įgyvendinimą;  

- Kartą per savaitę (antradienį arba penktadienį) organizuoja nuotolinio darbo kokybės aptarimą (ZOOM 

konferenciją);  

- Kartą per savaitę atlieka tėvų (mokinių) apklausą, nuotolinio mokymo eigai koreguoti.  

 

3. Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų naudojimo administratoriai, konsultantai:  

Miglė Kavaliauskė: migle.striogaite@gmail.com  

Aloyzas Razmus: arazmus@gmail.com  

4. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių vyks naudojant:  

- Mano dienyną;  

- Mokyklos tinklalapį;  

- El. paštą;  

- Telefoną;  

- Socialines medijas.  

 

________________________ 


