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 TVARKOS APRAŠAS 

I.  

       Mokykloje 2020-03-16 direkt. įsak. Nr. V1-15 sudaryta IKT koordinavimo grupė, kuri     

konsultuos pedagogus, tėvus (globėjus) technologijų naudojimo klausimais: 

1. Virgina Zaksienė – 8-611-56409, virlek@gmail.com 

2. Giedrė Bubokienė – 8-614-41154, gbubokiene@gmail.com,   

3. Raimundas Miniotas – 8-614-72756, raimund50@hotmail.com 

II. 

        Aministracija: 

1. Įvertina galimybes ir organizuoja mokyklos bendruomenę dirbti nuotoliniu būdu. 

2. Pagal klasės mokytojų pateiktą informaciją įvertina ugdytinių šeimos technologines 

galimybes mokytis nuotoliniu budu, imasi priemonių užtikrinant socialiai pažeidžiamų 

mokinių aprūpinimą paruoštomis užduotimis. 

3. Paskiria skaitmeninių technologijų administratorius. 

4. Priima sprendimus dėl nuotolinių pasitarimų su mokyklos pedagogais, darbuotojaisir juos 

organizuoja. 

5. Iki 2020-03-25 informuoja tėvus (globėjus) apie nuotolinio mokymo organizavimą. 

 

                                                                III.  

 

        Skaitmeninių technologijų administratoriai: 

 

1. Konsultuoja mokomojo dalyko medžiagos rengimo klausimais. 

2. Konsultuoja ir teikia informaciją mokyklos administracijai nuotolinio 

mokymo(si)organizavimo ir ugdymo klausimais. 

 

IV. 

       Mokytojai: 

1. Nuo 2020-03-23 iki 2020-03-27 pagalbos mokiniui specialistai, priešmokyklinio ugdymo,  

2. 1-4 klasių, dalykų mokytojai ruošia nuotolinio ugdymo medžiagą savaitei, atsižvelgdami į        

grupės, klasės ilgalaikius planus ir teikia tėvams susipažinimui. 
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3. Mokiniams, kurie neturi galimybės naudotis technologijomis ir internetiniu ryšiu, užduotys 

bus pateikiamos telefonu (mamai, tėčiui – pagal galimybes), nurodant vadovėlių ir pratybų 

sąsiuvinių užduotis; bus paliekamos individualios užduotys, kurias galės pasiimti sau 

patogiu metu pas mokyklos budintį. Atlikus individualias užduotis turės persiųsti mokytojai, 

o patikrinus ir pažymėjus klaidingas vietas su komentarais, mokytojas persiųs tėvams 

(grįžtamajam ryšiui ir įvertinimui). Mokiniai bus konsultuojami telefonu. 

4. Užduotys, kurioms reikalinga interneto prieiga, negali viršyti 30 min per dieną. Užduotys 

formuojamos taip, kad vaikai galėtų atlikti jas su namuose esančiomis priemonėmis. 

5. Pirmadienį pedagogas siunčia mokomosios veiklos planą visai savaitei. Užduočių atlikimui 

duodamas ne konkretus laikas, o laikotarpis. 

6. Pirmadienį – penktadienį: 

5.1. 8.30 – 10.00 val. informavus tėvus iš anksto ir gavus tėvų sutikimą, vedami garso ir 

vaizdo pokalbiai su užduotimis ir veikla tai dienai pagal dienos pamokų tvarkaraštį. 

Pedagogai nurodo konkretų laiką, kurio metu vyks vaizdo ir garso pokalbiai;  

5.2. 10.00 – 12.00 val. tėvų konsultavimas pasirinktu būdu (konsultuoja pedagogas, ruošęs 

užduotis). 

5.3. Užsiėmimų valandas, esant būtinybei, pedagogai derina su tėvais individualiai. 

7. Komunikacijos mechanizmas tarp mokytojų, vaikų ir tėvų: 

6.1. TAMO dienyne, e‘mailu  mokytojas iškomunikuoja darbo principus, atnaujintą pamokų 

tvarkaraštį, pamokų temas, klasės bei namų darbus; 

6.2. TAMO dienyne, e‘maile mokytojas prisega reikalingą mokomąją medžiagą ir nurodo 

užduotis; 

6.3. TAMO dienyno žinučių, sms žinučių, Messenger, virtualių platformų (zoom, join.me, 

whereby) pagalba mokytojai, vaikai ir tėvai bendrauja rūpimomis temomis individualiai, klasės 

ar mokyklos lygiu; 

6.4. TAMO dienyne, žymimi vertinimai, užduočių atlikimo statusai, pagyrimai ir pastabos; 

6.5. tėvai TAMO dienyne, telefono žinutėse mato visus įrašus ir jų statusą realiuoju laiku. 

      7. Mokomosios medžiagos pateikimas ir aiškinimas: 

7.1. mokytojas vadovėlių ar kitos medžiagos skaitymą / įsisavinimą periodiškai skiria atlikti 

savarankiškai kiekvienam mokiniui komunikuojant tai TAMO dienyne, SMS žinutėmis, 

pokalbių telefonu metu, Messenger, Skype ir kt. prieinamomis priemonėmis; 

7.2. mokytojas skiria EMA, EDUKA  užduotis pagal dėstomą temą nustatydamas 

atlikimo terminą ir trukmę; 

7.3. mokytojas poreikiui ir galimybėms esant gali organizuotis papildomus kitokius pamokos 

vedimo būdus pasinaudojant tam skirtais įrankiais (pvz. zoom, google hangouts, 

whereby, Join.me, Microsoft Teams, Youtube), organizuoti vaizdo pamokas, kurios truktų 

apie 15-20 min.; 

7.4. logopedai ir kiti dalykų specialistai organizuoja mokymus, pamokėles pagal numatytą 

ugdymo turinį pagal mokinio individualius poreikius, suderinus laiką ir trukmę su klasės 

mokytoju.   

      8. Grįžtamasis ryšys: 

8.1. mokytojas ištaiso mokinių užduotis EMA, EDUKA ir gali jas pakomentuoti bei įvertinti, 

grąžinti atgal pasitaisyti; 

8.2. mokytojas gali pasinaudoti temos rezultatų analize ir matyti, kurios temos vietos mokiniams 

buvo neaiškios ir jas papildomai akcentuoti bei paaiškinti; 

8.3. mokytojas mato kiekvieno mokinio mokymosi progresą, todėl gali suteikti jam efektyvią  

pagalbą individualiai, papildomai skirti individualizuotas užduotis. 

      9.  Nuotolinio mokymo priemonės: 

     9.1. kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar mobilusis telefonas su interneto ryšiu; 



     9.2. vadovėliai (ir interaktyvūs EDUKA sistemoje), pratybos; 

     9.3. EMA pratybos 1-4 klasėms, EDUKA pratybos 1-4 klasėms; 

     9.4. TAMO dienynas; 

9.5. kita mokytojo naudojama / turima skaitmeninė medžiaga pagal poreikį.                                              

10. Mokomoji medžiaga: 

10.1. vadovėliai, pratybų sąsiuviniai; 

10.2. EMA, EDUKA;  

10.3. kita skaitmeninė papildoma medžiaga pagal individualius mokinių poreikius ir pedagogų 

prioritetus. 

     11. Kontrolės mechanizmas: 

11.1. sistemose EMA, EDUKA mokytojas gali kontroliuoti atlikimo terminą ir trukmę; 

11.2. mokytojas realiu laiku mato jų atlikimo statusą. Nesant progresui informuojamas mokinys 

bei jo tėvai TAMO dienyne, telefonu, messenger, e‘mail žinutėmis; 

11.3. tėvai realiu laiku mato paskirtas užduotis, jų atlikimo bei ištaisymo statusą; 

11.4. savarankišką mokinių darbą turi užtikrinti tėvai. 

V.  

Tėvai: 

1. Bendrauja ir bendradarbiauja su pedagogais, pagalbos mokiniui specilaistais, administracija. 

2. Teikia pasiūlymus. 

 

 

 

 

 

 


