
 

 

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  

 

      Vadovaudamasi 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“,  

       Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – Mokykla) nuo 2020 m. kovo 

30 d. ugdymo procesą organizuos nuotoliniu būdu, taikydama mišrųjį (sinchroninį (kai 

mokymas(is) vyksta realiuoju laiku) ir asinchroninį (kai mokymas(is) vyksta nerealiuoju laiku) 

mokymo metodą.  

       Mokykla, siekdama užtikrinti ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir 

bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu, taikys:  

       1. Jau naudojamas informacines sistemas: ,,Tamo“ 1-10 klasių mokiniams ir ,,Mūsų darželis“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniams. Šiose sistemose (dienynuose), kaip ir 

anksčiau, bus pateikiama: ,,Tamo“ - informacija apie kiekvieno mokomojo dalyko pamoką 1-10 

klasių mokiniams (tema, veikla, pamokos forma ir kt.), nurodoma teorinė ir kita ugdymui(si) 

reikalinga medžiaga ar informacija (mokinių turimų vadovėlių puslapiai, pratybų sąsiuviniai), 

internetinių, skaitmeninių šaltinių nuorodos ir kt. Ši informacija bus parengiama ir dienyne viešinama 

iš anksto (ne vėliau kaip prieš dieną); ,,Mūsų darželis“ – nurodoma ugdomosios savaitės tema, veikla 

ir kt. informacija pagal savaitinio planavimo formą. 

         Dienynuose ir toliau bus fiksuojami mokinių pasiekimai, įvertinimai, pažanga, bus naudojamasi 

komunikavimui skirtomis funkcijomis (pranešimai, pastabos, pagyrimai ir kt.). 

2. Virtualią mokymosi aplinką (toliau – VMA) EDUKA klasė (www.eduka.lt) 1-10 klasių 

mokiniams, kurioje bus pateikiamos interaktyvios, skaitmeninės pamokų užduotys, skirtos 

individualizuoti, diferencijuoti, personalizuoti mokymą, gauti individualų grįžtamąjį ryšį ir įvertinti 

mokinio mokymąsi, pa(si)tikrinti mokinio pažangą. Visos instrukcijos, kaip registruotis ir prisijungti 

prie virtualios mokymosi aplinkos EDUKA klasė mokiniams/tėvams https://www.eduka.lt/duk/eduka-
klase-vaizdo-instrukcijos/ 

         Prie VMA ir ,,Tamo“ bei ,,Mūsų darželis“ dienynų mokytojai, mokiniai ir tėvai jungiasi 

naudodami asmeninius slaptažodžius. Dėl prarastų ,,Tamo“ ar/ir ,,Mūsų darželis“ prisijungimo 

duomenų kreiptis į Mokyklos IKT koordinatorę, ,,Tamo“ ir ,,Mūsų darželis“ administratorę 

mokytoją Nijolę Donelaitę (el. p. nijole.donelaite@gmail.com); techninius IKT naudojimo 

klausimus padės išspręsti kompiuterinių sistemų inžinierius Tomas Kratavičius (el. p. 

servisas@eurofondas.lt); ugdymo organizavimo, dienynų pildymo klausimais konsultuos 

pavaduotoja ugdymui Aušra Gedgaudienė (el. p.   gedbausra@gmail.com).  

         Atskiru mokytojo ir mokinių ir/ar tėvų susitarimu, įvertinus technines galimybes, galimos ir 

kitos VMA aplinkos (pvz. jau naudojamos kai kurių mokomųjų dalykų EMA pratybos) ar kiti 

nuotolinio mokymo įrankiai: Viber, Skype, Facebook, Messenger, ZOOM, el.p., skambučiai ir pan., 

kurie padės pasiekti ugdymo(si) nuotoliniu būdu tikslus, organizuojant vaizdo pamokas, 

konferencijas, konsultacijas, klasės valandėles, tėvų susirinkimus ir kt. 

       Nuotolinis ugdymas(is) bus vykdomas pagal dabartinį II pusmečio pamokų tvarkaraštį, 

viešinamą Mokyklos interneto svetainėje (atsiradus poreikiui gali būti koreguojamas). 

     Pamokų laikas, atsižvelgiant į grįžtantį Vasaros laiką, vėlinamas, pamokos pradedamos 9.00 val. 

Pamoka             Pamokos laikas 

1 pamoka:          9.00–9.45 

2 pamoka:          9.55–10.40 

3 pamoka:          10.50–11.35 

Ilgoji pertrauka – 25 min. 

4 pamoka:          12.00–12.45 

5 pamoka:          12.55–13.40 

6 pamoka:          13.50–14.35 

7 pamoka:          14.45–15.30 

       Mokymasis vyks kasdien realiu pamokos laiku, pagal pamokų tvarkaraštį ir mokytojo iš anksto 

,,Tamo“ dienyne nurodytą pamokos planą bei paskirtą pamokos formą: sinchroninė vaizdo pamoka 

(toliau-VP), sinchroninė konsultacinė pamoka (toliau- KP), asinchroninė savarankiško užduočių 

atlikimo, savarankiško mokymosi pamoka (toliau-ASP).  
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        Vaizdo pamokos (VP) metu mokytojas aiškins temas, užduotis tiesiogiai prisijungus VMA 

mokiniams ir mokytojui. Konsultavimo pamokos (KP) metu mokytojas bus prisijungęs VMA ir galės 

tiesiogiai mokiniui teikti trumpalaikę konsultaciją dėl užduočių atlikimo. Savarankiško užduočių 

atlikimo (ASP) pamokos metu mokiniams bus skirtos užduotys, kurioms bus skirtas atlikimo laikas. 

Mokinys jas atliks savarankiškai ir nurodytu būdu atsiskaitys mokytojui. 

Nepavykus paskirtu laiku organizuoti sinchroninės vaizdo ar konsultacijų pamokos dėl techninių 

trikdžių, ji bus perkeliama į kitą pamoką. Tuo metu organizuojama savarankiško darbo pamoka pagal 

mokytojo pateiktas užduotis.  Pagal mokytojo nurodymą pamokos medžiaga gali būti popierinė (pvz., 

mokinių turimi vadovėliai, sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai ir kt.), skaitmeninė, vaizdo, visos užduotys 

pateikiamos VMA su nuorodomis. 

      Mokinių įvertinimai ir lankomumas fiksuojamas ,,Tamo“  dienyne. Jei mokinys dalyvavo VP 

pamokose, atliko užduotis per nurodytą laiką KP ir ASP pamokose, žymima, kad jis pamokoje 

dalyvavo. Jeigu mokinys minėtose pamokose nedalyvavo, jam ,,Tamo“ dienyne žymima „n“.  

    Jei vaikas susirgo ir negali paskirtu laiku dalyvauti pamokose, apie tai tėvai turi pranešti klasės 

auklėtojui ir pateisinti pamokas taip, kaip buvo susitarta nuo mokslo metų pradžios. 

     Nuotolinio mokymo metu namų darbai neužduodami, visos savarankiško darbo užduotys 

organizuojamos taip, kad mokiniai jas atliktų pamokos, vykstančios pagal tvarkaraštį, metu ar 

asinchroniniu mokiniui patogiu laiku iki mokytojo nurodyto termino. 

      Klasės vadovai klasės valandėlės metu susitiks su savo klasės mokiniais virtualiai, susitartu būdu 

(Viber, Skype, Facebook, Messenger, ZOOM ar kt.). Rekomenduojama - vaizdo pamokoje aptarti 

savaitės sėkmes ir nesėkmes, iššūkius, pasiekimus, savijautą. Jos vyks tvarkaraštyje nurodytu metu.  

     Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos/užsiėmimai vyks pagal nustatytą tvarkaraštį, jie bus 

virtualiai pasiekiami jų darbo metu (bus nurodyta Mokyklos svetainėje).        

     Specialiųjų poreikių mokinių pamokos vyks pagal specialiojo pedagogo ir logopedo nustatytą 

tvarkaraštį (bus siunčiamas individualiai).  

     Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) bus teikiama ,,Tamo“ dienyne, internetinėje 

svetainėje.  

     Visais iškilusiais klausimais galite kreiptis pagalbos į klasių auklėtojus, taip pat administraciją, 

pagalbos mokiniui specialistus. Jų kontaktus rasite Mokyklos internetinėje svetainėje  

https://www.kartena.kretinga.lm.lt/lt ir ,,Tamo“, ,,Mūsų darželis“. 
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