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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU KARANTINO METU 

TVARKOS APRAŠAS 

                                                                

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama naudojant 

informacines komunikacines technologines (toliau – IKT) priemones virtualioje aplinkoje. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

2. Ugdymo procesui nuotoliniu būdu organizuoti bus naudojami mokinių turimi 

vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Papildomos priemonės užduotims ir mokomajai 

medžiagai pateikti – Messenger uždaros grupės, Eduka, Zoom  ir  kitos aplinkos.  

       3. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių vyks naudojant: 

3.1. elektroninį TAMO dienyną; 

3.2. progimnazijos tinklalapį; 

3.3. elektroninį paštą; 

3.4. telefoną; 

3.5. facebook „Panemuniečiai“ mokytojų  grupę; 

3.6. Messenger; 

3.7. Zoom platformą. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA 

 

4. Mokiniai: 

4.1. reguliariai, nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino paskelbimo pabaigos, penkias 

dienas per savaitę, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nuosekliai 

pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai; 

4.2. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su 

dalykų mokytojais; 

4.3. neplatina mokytojo siųstos audio/video medžiagos be mokytojo ar progimnazijos 

administracijos sutikimo; 

4.4. informuoja klasių vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

5. Klasių vadovai: 

5.1. išsiaiškina, ar yra mokinių, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu ir 

pateikia   informaciją progimnazijos vadovams; 

5.2. išsiaiškina, ar nėra sergančių mokinių; 

5.3. stebi mokinių dalyvavimą nuotoliniame ugdymo procese, atlieka lankomumo 

(prisijungimo) analizę; 

5.4. komunikuoja su klasės mokinių tėvais (globėjais); 

5.5. pagal pamokų tvarkaraštį organizuoja klasės valandėles.  

6. Mokytojai, būrelių vadovai:   



6.1. iki kovo 27 d. pasiruošia darbui dalyvaudami virtualiuose seminaruose, 

savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones; 

6.2. pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja 

mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

6.3. numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraštį (ne visos pamokos turi 

būti virtualios, naudojantis platforma); 

6.4. koreguoja ilgalaikius planus, perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali 

skirti kūrybines, tiriamąsias, patirtines užduotis, ilgalaikius darbus. Užtikrina, kad numatytos 

ilgalaikio darbo užduotys būtų prasmingos; 

6.5.  savaitės pradžioje elektroniniame TAMO dienyne informuoja mokinius, kuriuo 

metu ir kokioje mokymosi aplinkoje organizuos tiesioginę pamokos transliaciją. 

6.6. pildo el. dienyną TAMO einamąją dieną, skiltyje „Klasės darbas“ nurodo skiriamas 

užduotis, konkrečiai nurodydami temą, skyrių ar konkrečius puslapius, internetinių šaltinių 

nuorodas,  atsiskaitymo formą, vertinimą;  

6.7. teikia pasiūlymus, įžvalgas administracijai dėl nuotolinio mokymo tobulinimo; 

6.8. konsultuojasi vieni su kitais, teikdami pagalbą.  

7. Pailgintos darbo dienos grupių auklėtojos: 

7.1. elektroniniame dienyne Tamo skiria 30-60 minučių veiklas mokinių papildomam 

ugdymui/užimtumui  namuose; 

7.2. su mokiniais bendrauja pasirinktose aplinkose; 

8. Pagalbos specialistai,  mokytojų padėjėjos, bibliotekininkės: 

8.1. teikia pagalbą mokytojams, mokiniams, tėvams pagal atskirus tarpusavio 

susitarimus; 

8.2. psichologė ir  socialinis pedagogas konsultuoja ir teikia pagalbą Tamo ir Messenger 

žinutėmis. 

9. Vadovai: 

9.1. nuolat dalijasi aktualia informacija gauta iš steigėjo ar ŠMSM; 

9.2. suderina ir paskiria skaitmeninių technologijų administratorius, kurie konsultuoja 

mokytojus ir mokinius; 

9.3. informuoja bendruomenę apie darbo nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

9.4. elektroniniame dienyne Tamo vykdo ugdymo proceso nuotoliniu būdu stebėseną ir 

kontrolę; 

9.5. kas savaitę organizuoja nuotolinio darbo kokybės aptarimą, tobulina ugdymo 

nuotoliniu būdu organizavimą. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO(SI) PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO LAIKAS IR 

KONSULTAVIMAS 

 

10. Ugdymo(si) procesas nuotoliniu būdu organizuojamas: 

 

Pamokos  Pamokų laikas 

1 pamoka 9.00–9.30 val. 

2 pamoka 9.35–10.05 val. 

3 pamoka 10.10–10.40 val. 

4 pamoka 10.45–11.15 val. 

5 pamoka 11.20–11.50 val. 



Pietų pertrauka 11.50–12.20 val. 

6 pamoka 12.20–12.50 val. 

7 pamoka 12.55–13.25 val. 

8 pamoka 13.30–14.00 val. 

Pedagogų refleksija 14.00–15.00 val. 

Konsultacijų laikas tėvams  17.00–18.00 val. 

 

11. Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų naudojimo administratorė, 

konsultantė Jūratė Archangelskienė konsultuoja Tamo žinute, el. paštu 

informatika.jurate@gmail.com arba telefonu (8 689) 80 378. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOJI DALIS 

 

12. Aprašas gali būti keičiamas, atsižvelgus į mokinių, mokinių tėvų ar mokytojų 

pateiktus pasiūlymus.  

 

 

__________________________ 
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