
 1 

                                                                       

                                                                                                        PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 m. 

kovo 23 d. įsakymu Nr. V-39 

  

 

    DĖL  UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU PRADINIO UGDYMO PAKOPOJE 

 

 

1. Nuotolinis mokymas organizuojamas, savarankišką mokinių mokymąsi, derinant su 

mokytojų konsultacijomis per įvairias virtualias platformas ir įrankius. 

2. Pagrindinė mokinių ir jų tėvų informavimo priemonė – EDUKA  dienynas. EDUKA  

dienyne teikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams ar juos atstovaujantiems 

asmenims), taip: 

2.1. trumpalaikis planas savaitei dėl  mokymosi turinio, kiekvienos savaitės penktadienį;  

2.2. vykdomas individualaus mokinio vertinimas, teikiama grįžtamoji informacija tėvams 

(globėjams, rūpintojams ar juos atstovaujantiems asmenims): EDUKA  dienyne mokytojai rašo 

įvertinimus; pamokos turinyje – pamokos (pamokų ciklo) temą; prie namų darbų – savarankiškam 

mokymuisi skirtas užduotis,  mokymuisi reikalingą medžiagą; skirsnyje – pastabos, pagyrimai, 

komentarai – mokinio pažangos komentaras. Konsultuoti mokinus, tėvus (individualiai ir visos klasės 

lygmeniu) siųsdami laiškus; skirti užduotis EDUKA klasėje  ir jas analizuoti, pateikiant komentarus 

skirsnyje – pastabos, pagyrimai - mokinio  pažangos komentaras. 

2.3. Mokymo dalykų tvarkaraštis, nurodant darbo grupėse, individualių/grupinių konsultacijų, 

projektinių/kūrybinių darbų, saviugdos, savarankiško darbo ir įkeltų užduočių, vaizdo konferencinių 

transliacijų laiką. 

3. Mokymosi medžiagos, užduočių skyrimui, grįžtamojo ryšio teikimui gali būti naudojamos 

ir kitos virtualios  mokymosi ir bendravimo platformos, įrankiai (1 priedas). 

4. Mokytojai pritaiko nuotoliniam mokymui tinkančius metodus. Rekomenduojama taikyti: 

4.1. projektinį metodą mokiniai, jų grupės gauna užduotis, atlieka jas konsultuojant, daro 

bendrus  video pristatymus;  

4.2. klasė aukštyn kojom: mokiniams skiriama teorinė medžiaga susipažinimui ir užduotims, 

vėliau video konferencijos metu aptariamos atliktos užduotys;  

4.3. debesijos mokykla: mokykla, kurioje vaikai patys mokosi pagal jiems iškylančius 

klausimus, naudodamiesi debesijos ištekliais. Mokytojai ragina bendrauti, kelia nukreipiančius 

klausimus; 

4.4. personalizuotas mokymas: pradedama apklausa vėliau individualios užduotys pagal 

trūkstamas kompetencijas.   

5.   Grįžtamojo ryšio teikimui 2-4 klasėse maksimaliai išnaudojama VIP platforma EDUKA 

dienyne, taip siekiama aktyvaus vaiko dalyvavimo  mokymosi procese, nuotoliniu būdu.        

6.   Mokytojas atsako už saugų virtualios  mokymosi ir bendravimo aplinkos pritaikymą, 

naudojimą mokinių mokymuisi. 

7. Bendri mokymosi medžiagos ir užduočių skyrimo savarankiškam darbui principai: 

7.1. dorinio ugdymo, dailės ir  technologijų, fizinio ugdymo,  muzikos rekomenduojama skirti 

ilgalaikes kūrybines, praktines, tiriamąsias užduotis – ne daugiau kaip vieną per mėnesį;      

7.2. kitų dalykų užduotys skiriamos, atsižvelgiant į ugdymo plane dalyko mokymuisi 

numatytą savaitinį valandų (pamokų) skaičių. Savaitinis mokymosi krūvis, mokytojo nuožiūra, gali 

būti skiriamas tiek per vieną kartą, tiek kelis kartus per savaitę;      
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7.3. skirdami užduotis, mokytojai nurodo, iki kada jas reikia atlikti, kurios iš jų bus 

vertinamos. Vertinimui naudojamos automatizuotos apklausos, stebėsena, aplankai;       

7.4. gali būti skiriami atsiskaitomieji (kontroliniai) darbai realiuoju laiku;    

7.5. specialiųjų poreikių mokiniams mokymosi medžiaga ir užduotys, atsiskaitymo būdai, 

mokymosi įrankiai pritaikomi pagal jų gebėjimus. Dalyko mokytojai mokinių galimybes asmeniškai 

derina su  tėvais, mokiniais.  

8. Mokinių konsultavimas: 

8.1. mokytojas mokinius konsultuoja, vadovaudamasis nuotolinio mokymosi  pamokų 

tvarkaraščiu numatytu laiku, išimtinais atvejais – kitu, su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais ar 

juos atstovaujančiais asmenims) sutartu laiku.      

8.2. Mokiniai individualiai konsultuojami su mokytoju sutartu būdu, individualiai pasirinkus 

virtualias konsultavimo platformas ar įrankius.        

8.3. Vaizdo konsultacijas  rekomenduojama vykdyti „Zoom“ konferencinėje platformoje, 

tačiau mokytojas gali naudoti ir kitas aplinkas.        

8.4. Nurodytu laiku, mokiniai jungiasi prie tiesioginės klasės, grupės vaizdo konsultacijos 

mokytojo duotu prisijungimo kodu. Jei dėl ryšio trikdžių ar kitų priežasčių, ne visi mokiniai bus 

prisijungę, konsultacija įrašoma ir nuoroda mokiniams nusiunčiama per  EDUKA dienyną ar kitą  

bendravimo platformą.       

9. Dėl techninės pagalbos mokytojai, tėvai gali kreiptis į  mokyklos-darželio  techninių 

mokymo priemonių ir kompiuterių specialistą. Informacija pateikta adresu: 

www.rokiskioazuoliukas.lt.             

10. Nuotoliniu būdu  mokymo  kokybę stebi, analizuoja, pateikia pastabas mokyklos- darželio 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pasirenkami stebėsenai vykdyti būdai: įvairiais 

pjūviais analizuojami duomenys Eduka dienyne ar kitose mokytojo naudojamose virtualiose 

platformose. Vykdomos tėvų (globėjų, rūpintojų ar juos atstovaujančių asmenų) ir mokinių apklausos  

bei   kiti mokyklos- darželio vadovų pasirinkti būdai.  Visa svarbi informacija dėl ugdymo kokybės 

gerinimo pateikiama mokytojui į elektroninį  paštą,  EDUKA dienyne.  

11. Rekomendacijos tėvams: 

11.1.  kartu su vaiku sukurkite mokymosi erdvę namuose;  

11.2. kartu sudarykite vaiko dienotvarkę, atsižvelgiant į pamokų tvarkaraštį ir numatant 

poilsio laiką;  

11.3. dalyvaukite  bendradarbiavimo veiklose, kurias siūlo mokytojai, teikite  pasiūlymus;   

11.4. skatinkite vaiko bendravimą su klasės draugais per bendras komunikacines  veiklas,  

kartu džiaukitės vieni kitų atradimais; 

11.5. palaikykite vaiko motyvaciją, raskite laiko vaiko atliktų darbų refleksijai; 

11.6.  dalyvaukite mokyklos vadovų vykdomose apklausose, dėl vykdomo nuotolinio 

ugdymo kokybės.   

 

_____________________________________________ 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/

