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 Gimnazijos vadovas: Vygantas (8 602 16135, 
mokytojasvygantas@gmail.com); 

 Gimnazijos pavaduotoja ugdymui: Asta (8 675 05928 
asta.beliukeviciene@gmail.com); 

 Gimnazijos psichologas: Kristina 
(kristina_stankute@yahoo.com arba Fb @Kristina 
Stankute); 

 Gimnazijos socialinė pedagogė: Daiva (8 644 52556 
daiva.svediene@gmail.com). 

Pagrindiniai kontaktai 



 Susitvarkyti www.manodienynas.lt prisijungimus; 

 Įdiegti zoom programėlę 

 

Būtina 

http://www.manodienynas.lt/
https://zoom.us/ent?zcid=3172


8.45 visi klasės mokiniai susisiekia video konferencijos 

pagalba (zoom platformoje) su klasės auklėtoju (išskyrus 
pradines ir priešmokyklinį ugdymą). Klasės auklėtojas 
užfiksuoja dalyvaujančius, surenka informaciją apie 
sergančius ar dėl kažkokių problemų negalinčius dalyvauti. 
Informuoja mokinius apie pamokų pasikeitimus. Auklėtojai 
gauta informacija pasidalina su mokytojais per messanger 
programėlę. Visa informacija ir prisijungimo informacija 
prie pamokos vyksta per elektroninį dienyną. 

Dienos pradžia 



 Pamokų pradžia 9.00; 

 Pamokos vyks pagal galiojantį tvarkaraštį; 
 Pirmos keturios pamokos vyks su tiesioginiu pasijungimu 

su mokiniais kas valandą: 9.00, 10.00, 11.00 ir 12.00; 
 Likusios pamokos vyksta pagal pateiktas užduotis 

savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko mokytoju; 
 Mokytojai gali susiderinti tarpusavyje ir pasikeisti 

pamokomis vietomis, jei mokiniams reikalingas aiškinimas 
ir pavyzdžių nagrinėjimas (vietoj dailės ar kūno kultūros gali 
būti lietuvių kalbos ar matematikos pamokos) Mokytojai, 
kurie nori pamokos pakeitimo iš paskutinių pamokų, 
informuoja pavaduotoją Astą; 

 Jei nepavyksta prisijungimas prie pamokos, mokytojas 
privalo įkelti nurodymus dėl savarankiško darbo per 
elektroninį dienyną. 
 

Pamokos 



 Auklėtojai (pradinių klasių 14.00, 5-12 klasių 15.00) 
susisiekia su auklėtiniais ir surenka informaciją apie 
tai, kaip sekėsi dirbti, kokių buvo sunkumų, ko trūko ir 
kas buvo gerai. Auklėtojai informacija dalinasi su 
administracija ir mokytojais per messanger. 

Pamokų pabaiga 



 Specialiųjų poreikių mokiniai ir kiti mokiniai, kurie neturės 
techninių galimybių dirbti internete, bus sudaromos galimybės 
gauti popierines užduotis, kurias saugiai (be tiesioginio 
kontakto) pristatys kartą per savaitę; 

 Su šiais mokiniais telefonu susisieks pagalbos specialistai, 
mokytojai pagalbininkai ir konsultuos dėl užduočių atlikimo ir 
mokymosi; 

 IKT specialistai spręs galimybes sukurti nuotolinio mokymosi 
galimybes tokiuose namuose, kur jų nėra. 

Mokinių, kurie laikinai neturi IKT 
techninių galimybių ar negali naudoti 

IKT, ugdymas 



 pagal nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį jungiasi prie iš anksto su mokiniais, mokyklos administracija ir kitais 
mokytojais suderintos virtualios mokymo(si) aplinkos ir organizuoja nuotolines pamokas ir konsultacijas;  

 nuotolines pamokas ir konsultacijas mokytojas gali vesti tiek dirbdamas mokykloje, tiek ir kitose vietose 
(namuose, vietose, kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami, netriukšminga aplinka, yra galimybė naudotis 
kompiuteriu su vaizdo kamera, mikrofonu ir ausinėmis, geros kokybės interneto ryšiu); 

 dalyko mokytojas planuoja nuotolinį mokymą(si) vadovaudamasis mokyklos susitarimais ir informuodamas 
mokinius el. dienyne; 

 reguliariai pateikia mokiniams mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokyklos pasirinktais būdais;  

 tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus VMA, teikia jiems grįžtamąjį ryšį apie pažangą ir 
pasiekimus; 

 pritaiko ugdymo turinį atsižvelgdami į mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius; 

 pildo el. dienyną vadovaudamasis bendra el. dienyno pildymo tvarka;  

 stebi mokinių pažangą ir pasiekimus bei teikia ataskaitas klasės vadovui, mokyklos administracijai; 

 jei mokinys nedalyvauja nuotoliniame mokyme(si) pagal mokyklos priimtus susitarimus, laiku neatlieka 
užduočių, iš karto informuoja klasės vadovą; 

 atvykus į mokyklą naujam mokiniui, supažindina jį su mokymo(si) nuotoliniu būdu ir pažangos bei pasiekimų 
vertinimo tvarka; 

 teikia grįžtamąjį ryšį apie mokinio pažangą ir pasiekimus mokinio;  

 bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais organizuodamas mokinių 
mokymą(si) nuotoliniu būdu. 

 

Svarbu mokytojams 



 pasiekia mokymosi medžiagą nuotoliniu būdu: pagal nuotolinio 
mokymo(si) tvarkaraštį jungiasi prie virtualiose mokymo(si) 
aplinkose vykstančių pamokų ir konsultacijų; 

 bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;  

 dalyvauja virtualiame mokyklos bendruomenės gyvenime; 

 laiku atlieka mokytojo pateiktas užduotis ir atsiskaito už jas; 

 savivaldžiai mokosi: planuoja, įsivertina savo pažangą ir jos 
siekia, esant poreikiui savo iniciatyva konsultuojasi su mokytoju; 

 atsakingai ir pagarbiai elgiasi virtualioje aplinkoje, nefilmuoja 
bendramokslių ar mokytojų be jų sutikimo. 

 

Svarbu mokiniams 



 užtikrina savo vaikui/ams tinkamas mokymosi sąlygas; 

 mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos 
pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi 
nuotoliniu būdu, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, dėl 
kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), tą 
pačią dieną informuoja klasės auklėtoją; 

 susitartu nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su 
mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, 
administracija mokinių ugdymo(si) klausimais. 

 užtikrina, kad mokinys dalyvautų visuose pagal nuotolinio 
mokymo(si) tvarkaraštį pamokose ir konsultacijose bei atliktų 
paskirtas užduotis. 

 

Svarbu tėvams 


