
 

                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                       Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos 

                                                                                       Direktoriaus 2020  m. kovo 25 d.  

                                                                                       įsakymu Nr. 1.3-44 

 

 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO (I-OS DALIES)  PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazija (toliau – Progimnazija), esant koronaviruso 

grėsmei, laikinai organizuodama mokymą nuotoliniu būdu, mokymo sutarčių nekeičia.. 

2. Progimnazija skelbia interneto svetainėje www.azuolyno-m.lt ir socialiniame tinkle 

informaciją apie pradinio ir pagrindinio ugdymo I-os dalies mokymo organizavimą nuotoliniu 

būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai), mokytojai. Progimnazija iki kovo 27 d. planuoja pradinio ir pagrindinio (I-os dalies)  

mokymo programos turinio įgyvendinimą nuotoliniu būdu: mokytojai sukaupia, atnaujina ir 

pagal galimybes nuolat papildo skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams 

mokytis nuotoliniu būdu, pasiruošia virtualias mokymo aplinkas, įrankius nuotoliniam 

sinchroniškam ir asinchroniškam mokymui. 

3. Rekomenduojami virtualūs seminarai ir internetinės paskaitos apie nuotolinį 

mokymą(si) ir jo organizavimą, kaip dirbti Eduka klasėje, su skaitmeninėmis EMA pratybomis 

ir kt.. 

4. Įgyvendindama pradinio ugdymo ir  pagrindinio ugdymo mokymo I-os dalies 

programas, mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu patvirtinimo“ . 

 

II SKYRIUS 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

  

5.Organizuodama mokymą nuotoliniu būdu, progimnazija: 

5.1. naudoja turimas technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones. 

Mokytojai naudoja mokiniams namuose prieinamas nuotolinio mokymosi aplinkas. 

5.2. skaitmeninių technologijų administratoriumi (informacinių ir komunikacinių 

technologijų koordinatoriumi ir/ar virtualios mokymosi aplinkos administratoriumi), kuris 

konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais skiriamas informacinių 

technologijų priežiūros specialistas Denisas Kulumbegašvili (elektroninio pašto adresas 

ipt@azuolyno-m.lt). 

5.3. skaitmeninių technologijų administratoriaus kontaktinė informacija, kur mokytojai 

ir mokiniai gali kreiptis dėl techninės pagalbos, skelbiama Progimnazijos interneto svetainėje; 

5.4. Progimnazijos pasitarimai su mokyklos bendruomene ir su Elektrėnų savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi rengiami pagal iš anksto numatytas datas 

nuotoliniu būdu; 

5.5. planuoja pradinio ir bendrojo ugdymo I-os dalies  mokymo turinio įgyvendinimą 

nuotoliniu būdu vadovaudamasi Aprašo III skyriumi; 

http://www.azuolyno-m.lt/
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5.6. paveda klasių vadovams pasitikrinti kontaktinius duomenis, kurie gali būti 

reikalingi kontaktuoti su mokiniais ar/ir  klasių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

5.7. susitaria: 

5.7.1. nuotoliniam mokymui naudojama mokiniui priimtina nuotolinio mokymosi ir 

bendravimo/komunikavimo aplinka elektroninis TAMO dienynas; 

5.7.2. mokiniai ir mokytojai prie TAMO dienyno tiesiogiai jungiasi pagal progimnazijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį; 

5.7.3. mokytojai pagal progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų 

tvarkaraštį pildo TAMO dienyną, fiksuoja mokinių įvertinimus ir vertinimą vadovaudamiesi 

Progimnazijos patvirtinta tvarka; 

              5.7.4. grįžtamasis ryšys mokiniams ir jų tėvams (rūpintojams) suteikiamas TAMO 

platformoje ir kitomis prieinamomis priemonėmis. Pasiekimai fiksuojami įprastu būdu 

(įvertinimuose, nurodant pažymio tipą). Neformalusis (kaupiamasis) vertinimas (mokinio 

įsitraukimas į nuotolinį mokymąsi, užduočių atlikimas, savarankiško mokymosi galimybių 

išnaudojimas ir kt.) fiksuojamas pastabose/pagyrimuose/komentaruose.  

              5.7.5. pradinio ir pagrindinio ugdymo (I-os dalies) mokymo mokytojai mokiniams 

teorinę ir kitą mokymui(si) reikalingą medžiagą, užduotis sudaro ir skiria pagal mokymo 

programų teminius planus; 

5.7.6. mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų mokytojui ir mokiniui  

prieinamomis nuotolinio mokymosi priemonėmis, tvarkaraštyje esančiu pamokų metu arba su 

mokytoju individualiai sutartu laiku (bet ne vėliau kaip iki 17.00 valandos); 

5.7.7. mokytojai, klasių vadovai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis 

pedagogas, mokytojo padėjėjai su mokiniais ir  mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauja 

jiems prieinamomis nuotolinio mokymosi priemonėmis, skambučiais, laiškais ir kt. 

5.7.8. specialiųjų poreikių mokinių ugdymą(si) koordinuoja progimnazijos specialioji 

pedagogė/logopedė Aurelija Gudelienė  (su mokytoju aptaria medžiagą ir ją tinkamai pateikia 

mokiniui, apie mokymos(si) pagalbą informuoja mokinio tėvus/rūpintojus/globėjus).  

              5.7.9. neformalusis švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu: pagal poreikį 

integruojama į formaliojo švietimo veiklas, tęsiami pradėti projektai ir praktiniai darbai, aktyviai 

analizuojama ir aptariama video medžiaga. Mokytojai fiksuoja veiklas TAMO pagal patvirtintą 

neformalaus švietimo veiklos grafiką. 

             5.8. Klasių vadovai: 

             5.8.1.  iki 2020 m. kovo 27 d. informuoti mokinius, savo ugdomųjų klasių mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas mokymas; 

             5.8.2.  ne mažiau kaip du kartus per mėnesį pateikia bendrąją informaciją mokinių 

tėvams (rūpintojams). Jei mokinys nedaro pažangos, klasės vadovas operatyviai susisiekia su 

mokinio tėvais (rūpintojais, globėjais), informuoja VGK. Klasės auklėtojo veikla fiksuojama 

TAMO įprasta tvarka. 

 

 

III SKYRIUS 

 

PRADINIO IR PAGRINDINIO (I-os dalies) UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO 

NUOTOLINIU BŪDU PLANAVIMAS 

 

 6. Mokytojai, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas, koreguoja pradinio 

ugdymo ir pagrindinio ugdymo I-os dalies mokymo turinio įgyvendinimo nuoseklumą 

vadovaudamiesi šiomis nuostatomis:  
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 6.1. nuotoliniu būdu įgyvendinama   mokymo programų teorinio mokymo dalis, 

išskyrus atvejus, kai pradinio ir pagrindinio (I-os dalies) mokymo programoje numatyti 

mokymosi rezultatai negali būti pasiekiami informacijos ir ryšio technologijų priemonėmis.  

 6.2. dalis pradinio ir pagrindinio (I-os dalies) mokymo programų praktinio 

mokymo, atsižvelgiant į Progimnazijos galimybes ir mokymo programų ypatumus, gali būti 

įgyvendinama naudojant informacijos ir ryšio technologijų priemones ir/ar dalis praktinio 

mokymo gali būti atidedama, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas; 

 6.3. mokytojai laikosi pradinio ir pagrindinio (I-os dalies) mokymo programoje 

nustatytų planų apimties ir jų įgyvendinimo sekos;  

 6.4. rekomenduojama daugiau dėmesio skirti bendrosioms kompetencijoms ugdyti.  

 6.5. rekomenduojama dalykinių konsultacijų valandas panaudoti  mokinių 

nuotolinėms konsultacijoms teikti ir vertinimui vykdyti; 

 6.6. rekomenduojama patikslinti taikomas nuotoliniam mokymui teikėjo 

naudojamas priemones (pvz., vadovėlius, užduočių sąsiuvinius, elektronines EMA pratybas, 

EDUKA klasę ir kt.). 

                     6.7. Mokytojai kovo – balandžio mėnesiams pakoreguoja dalykų teminius planus.  

  

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS  

  

7. Mokytojai ir mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi 

aplinkos, t.y. elektroninio dienyno TAMO ir/ar kitų ryšio priemonių iš namų. Mokytojai dirba iš 

namų arba atvyksta į darbo vietą, kur jie gali prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos.  

8. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai, testai ir kt.), užduotys pateikiamos mokiniams prieinamose skaitmeninėse aplinkose 

su nuorodomis (pvz., ,,Word“, ,,PowerPoint“ ir kt.) per elektroninį dienyną TAMO ir kitomis 

ryšio priemonėmis. 

 9. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalytis patirtimi. 

10. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 

teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės 

švietimo agentūros teikiamą informaciją. 

  

V SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

   

         11. Pradinio ir Pagrindinio ugdymo (I-os dalies) programos įgyvendinimui, 

rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu 

skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

          11.1.  Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška; 

          11.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi 

medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) 

saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; 

         11.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); 

          11.4. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai 

(https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/). 
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          12. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 

          13. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu.  

          14.  Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes 

bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra 

mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti 

adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-

isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni. 

          15. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Švietimo 

internetinių išteklių platforma „edX“ (https://www.edx.org/course), Atvirų švietimo išteklių 

biblioteka (https://www.oercommons.org/), „Youtube“ platformoje skelbiamu ugdymo turiniu 

(https://www.youtube.com/).  

   
 

___________________ 

 

https://www.edx.org/course
https://www.oercommons.org/

