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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas numato ugdymo organizavimą Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu metu, įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir bendrojo ugdymo programas, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

2. Esant koronaviruso grėsmei, vadovaudamasi ministerijos rekomendacijomis, nuotoliniu 

būdu mokykla ugdo mokinius nepriklausomai nuo to, kad šis būdas nėra įteisintas mokyklos 

nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos.  

3. Mokykla mokinių atostogų metu pasirengia ir pateikia informaciją apie mokymo 

organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, jų tėvai 

(globėjai, rūpintojai), mokytojai.  

4. Mokykla iki kovo 20 d. įsivertina mokyklos galimybes ugdymo procesą organizuoti 

nuotoliniu būdu, parengia priemonių planą ir susitaria dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių, o iki 

kovo 27 d. parengia ir sukaupia skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams 

mokytis nuotoliniu būdu, mokytojai pasiruošia mokyti nuotoliniu būdu.  

  

II SKYRIUS  

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

5. Siekdama pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla: 

5.1. pagrindiniu įrankiu darbui nuotoliniu būdu pasirenka el. dienyną Tamo. Mokykloje bus 

naudojamos mokytojams ir mokyklos mokiniams žinomos nuotolinio mokymosi aplinkos Eduka.lt, 

emapamokos.lt, Zoom.us, Google Classroom.com, Messenger programos, kurios užtikrins 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą ir prieinamumą; 

5.2. įsivertinus mokinių galimybes (dauguma turi kompiuterius ir internetą) ir Tamo 

prisijungimus, informacija, susijusi su mokymusi, mokomosios užduotys patalpinamos el.dienyne 

Tamo, su mokiniais susisiekiama el. paštu. Mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi 

galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, mokymuisi 

reikalinga medžiaga pateikiama paštu. Mokytojai mokomąją medžiagą pateikia socialinei 

pedagogei, ši suformuoja aplanką ir išsiunčia;  



5.3. Skaitmeninių technologijų administratoriumi skiriamas IKT koordinatorius, kuris 

konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. 

5.4  Mokyklos interneto svetainėje, el.dienyne Tamo paskelbiama kontaktinė  informacija, kur 

mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės 

pagalbos.  

5.5. Mokytojų ir mokinių komunikacijai naudojamos Messenger ir Zoom aplinkos. 

Darbuotojų pasitarimai mokykloje vyksta nuo 8 iki 9 val.  

Su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija savivaldybe ir švietimo 

skyriaus specialistais tariamasi telefoninių pokalbių ar vaizdo pokalbių būdu. 

5.6. Mokykloje susitarta: 

5.6.1. nuotoliniam mokymui naudojamas el.dienynas Tamo, nuotolinio mokymosi aplinkos  

Eduka.lt, emapamokos.lt,  su mokiniais bendraujama Zoom.us, Google Classroom.com, Messeger 

platformose, Facebook naudojamos komunikuojant mokytojams ir mokiniams, sukurtose mokytojų 

– mokinių grupėse, laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymo. 

5.6.2. Ugdymo organizavimas. Dalykų mokomoji medžiaga pateikiama el. dienyno Tamo 

sistemoje. Mokytojai turi mokiniams nurodyti, už ką mokinys bus vertinamas, užduočių atlikimo 

laiką.  Mokiniams tiksliai nurodoma, kiek laiko skiriama teorijos nagrinėjimui, kiek laiko skirta 

atlikti užduotis ar parengti praktinius darbus, kada pateikti atliktą užduotį. Užduočių atlikimo eigoje 

mokiniams teikiamos individualios konsultacijos. Įvertinus darbą būtina suteikti vertinimo  

informaciją. Mokymosi užduotys, kita teorinė ugdymui(si) reikalinga medžiaga teikiama ir kitose 

mokiniams prieinamose mokymo aplinkose Zoom, Eduka, Ema, Google Classroom. 

5.6.3. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, individualias konsultacijas 

telefonu teikia mokytojų padėjėjai. 

5.6.4. Su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bendraujama telefonu, SMS, 

elektroniniais laiškais, Tamo pranešimais, ind. konsultacijų metu. 

5.7.  Informacija, kaip bus organizuojamas ugdymas, tėvams pateikiama  iki 2020 m. kovo 25 

d.  

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

6. Mokytojai nuotolinį mokymą vykdo pagal sudarytą tvarkaraštį iš namų/ar atvykę į 

mokyklą, kur jiems suteikiama galimybė dirbti saugioje aplinkoje. Tvarkaraštyje nurodomas laikas, 

kada mokytojas pateikia užduotis, organizuoja mokymą sinchroniniu būdu (realiuoju metu) ir teikia 

konsultacijas.  

 Mokiniai prisijungia turimomis mokymui naudotinomis priemonėmis (kompiuteriai ar 

mobilieji telefonai su internetu) iš namų. 



7. PUG ir IUG tėvų prašymu, paruošiami ,,Užduočių aplankai“ trims savaitėms pagal savaitės 

integruotą temą. Su ugdytiniais ir jų tėvais bendraujama telefonu, duodamos  nuorodos, 

aiškinamasi, kaip atlikti užduotis. „Užduočių aplankus“ šeimoms perduoda Lietuvos pašto 

darbuotojai. Tėvams, turintiems prieigą prie interneto, užduotys jų vaikams siunčiamos elektroniniu 

paštu. Bendraujama per Skype, Messenger programėles. Dalinamasi internetinėmis nuorodomis, 

kaip palengvinti bendravimą su vaikais karantino metu, organizuoti įvairias sportines pramogas, 

dailės darbelius, pasaulio pažinimo edukacijas. 

Tėvai teiks grįžtamąją informaciją siųsdami nuotraukas, vaizdo įrašus, perduos ,,Užduočių 

aplankus“ su grįžtamąja informacija.  

8. Pradinių klasių mokinių nuotoliniam mokymuisi naudojama Eduka.lt skaitmeninė aplinka. 

Mokytojas skirs esamas užduotis ir testus bei kurs savo užduotis personalizuodamas ugdymo 

procesą (skirtingo sudėtingumo užduotys). Mokiniai matys savo rezultatus ir klaidas. Pradinių 

klasių mokinių mokymas organizuojamas integruojant ugdomąsias veiklas projektiniu darbo 

metodu.  

Pradinių klasių mokymo organizavimui sukuriama klasės Messenger grupė socialiniame 

tinkle Facebook, joje vedamos video pamokas, teikiamos individualios konsultacijos. Atlikti darbai 

atsiunčiami per Messenger ar tėvų elektroninį paštą.  

Vaikams, kurie neturi galimybių bendrauti tiesiogiai, paruošiami „Užduočių aplankai“. 

Komunikuojama individualiai telefonu.  

Su ugdymu susijusi informacija (pamokos tema, turinys ir namų darbai, įvertinimai) bus 

pateikiami e. dienyne Tamo.  

Grįžtamasis ryšys tėvams teikiamas Tamo dienyne, telefoninių pokalbių metu, SMS 

žinutėmis, Facebook klasės tėvų grupėje, elektroniniais laiškais. 

Individualių konsultacijų laikas numatomas susitarus su tėvais asmeniškai. 

 

9.  Dalykų mokytojai  savo dalyko darbą organizuoja: 

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 

1. Pagrindinės mokinių mokymosi priemonės - turimi lietuvių kalbos ir literatūros 

vadovėliai 5-10 klasėms.  

2. Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos - eduka.lt ir emapamokos.lt 

3. Bendravimo būdas  - el.dienynas Tamo, el.paštas ir socialinis tinklas „Facebook“. 

4. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom 

platformoje ir Messenger programa.  

5. Taip pat bus naudojami ir kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, ugdymosodas.lt, 

vaizdopamokos.lt, youtube.com  ir kt. skaitmeninės mokymosi priemonės). 

6. Grįžtamasis ryšys palaikomas Google Clasroom platformoje, el. paštu.   



 

RUSŲ KALBA  

1. Pagrindinės  mokymosi priemonės  - turimi rusų kalbos  vadovėliai 5-10 klasėms.  

2. Naudojama nuotolinio mokymosi aplinka - eduka.lt  

3. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el.paštas ir socialinis tinklas „Facebook“.  

Sinchroniniam darbui planuojami  video susitikimai  naudojant  Zoom ir Messenger programas.  

4. Grįžtamasis ryšys  palaikomas individualių konsultacijų metu Messenger programėle ar 

el. paštu, darbus galima fotografuoti telefonu. 

5. Mokiniai  vertinami el. dienyne Tamo.  

 

ISTORIJA 

Istorijos užduotys mokiniams pateikiamos el. dienyne Tamo. Nurodama darbo tema, 

užduoties tikslas, pateikiama vadovėlio medžiaga, papildomi  internetiniai  informacijos šaltiniai. 

Numatomas laikas užduočiai atlikti. Patikrinimo užduotys siunčiamos el.paštu.  Grįžtamasis ryšys 

su mokiniais palaikomas naudojantis el. paštu. 

 

ANGLŲ KALBA  

1. Pagrindinės mokinių mokymosi priemonės išlieka turimi anglų kalbos vadovėliai 2-10 

klasėms.  

2. Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos - eduka.lt (pradinės klasės), emapamokos.lt, 

Google Classroom, Edpuzzle.  

3. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el. paštas, socialinis tinklas „Facebook“ ir 

programėlė Messenger.  

4. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom 

platformoje ir Messenger programa.  

5. Naudojami kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, ugdymosodas.lt, vaizdopamokos.lt, 

Edpuzzle, vadovėlių CD Rom ir kt. skaitmeninės mokymosi priemonės). 

6. Grįžtamasis ryšys palaikomas Google Classroom, Padlet platformose, elektroniniais 

laiškais, mokinių darbai vertinami el. dienyne Tamo. 

 

MATEMATIKA,  FIZIKA IR CHEMIJA 

1. Pagrindinės mokinių mokymosi priemonės - turimi matematikos 6-10, fizikos 7-10  ir 

chemijos 8-10 klasėms vadovėliai. 

2. Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos -  emapamokos.lt, eduka.lt. 

3. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el. paštas, socialinis tinklas „Facebook“ ir 

programėlė Messenger.  



4. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom 

platformoje ir Messenger programa.  

5. Naudojami  kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, vaizdopamokos.lt ir kt. skaitmeninės 

mokymosi priemonės). 

6. Grįžtamasis ryšys palaikomas elektroniniais laiškais, mokinių darbai vertinami el. 

dienyne Tamo. 

 

MATEMATIKA 5 KLASĖ  

1. Pagrindinė mokinių mokymosi priemonė - matematikos vadovėlis 5 klasei. 

2. Pagrindinė  nuotolinio mokymosi aplinka - eduka.lt. 

3. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el.paštas ir socialinis tinklas „Facebook“. 

4. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Messenger 

programa ir naudojami  kiti skaitmeniniai ištekliai (eduka.lt) 

5. Grįžtamasis ryšys palaikomas socialiniame  tinkle „Facebook“, mokinių darbai vertinami 

el. dienyne Tamo.  

 

GEOGRAFIJA, BIOLOGIJA, GAMTA IR ŽMOGUS 

  1. Pagrindinės mokinių mokymosi priemonės išlieka turimi geografijos, biologijos, gamtos 

ir žmogaus 5 – 10 klasių vadovėliai, 7, 8, 9 klasių geografijos pratybų sąsiuviniai.           

     2.  Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos -  emapamokos.lt, eduka.lt. 

     3. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el. paštas, socialinis tinklas „Facebook“ ir 

programėlė Messenger. 

     4. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom 

platformoje ir Messenger programa. 

     5.  Taip pat bus naudojami ir kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, vaizdopamokos.lt ir kt. 

skaitmeninės mokymosi priemonės). 

    6.  Grįžtamasis ryšys palaikomas elektroniniais laiškais, mokinių darbai vertinami el. dienyne 

Tamo. 

    7.  Mokiniams, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu  būdu, bus parengtos užduotys ir 

perduotos per socialinę pedagogę arba nurodyta atlikti tam tikras veiklas iš vadovėlių ir per 

socialinę pedagogę keičiamasi sąsiuviniais, užduočių lapais. 

 

DAILĖ, TECHNOLOGIJOS, ETIKA 

1. Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos sodas.ugdome.lt, vaizdopamokos.lt, Google 

Classroom.  



2. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el. paštas, socialinis tinklas „Facebook“ ir 

programėlė Messenger.  

3. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom 

platformoje ir Messenger programa.  

4. Taip pat bus naudojami ir kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, skaitmeninės 

mokymosi priemonės). 

5. Grįžtamasis ryšys palaikomas Google Classroom, elektroniniais laiškais, socialiniuose 

tinkluose, mokinių darbai vertinami el. dienyne Tamo. 

 

MUZIKA  

1. Pagrindinės mokinių mokymosi priemonės išlieka turimi  muzikos vadovėliai 5-10 

klasėms. 

2. Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos - eduka.lt ir emapamokos.lt lrt.lt/mediateka,  

3. Bendravimo būdas - el. dienynas Tamo, el. paštas ir socialinis tinklas „Facebook“. 

4. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom platformoje 

ir Messenger programa. Taip pat bus naudojami ir kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, 

ugdymosodas.lt, vaizdopamokos.lt, youtube.com  ir kt. skaitmeninės mokymosi priemonės). 

5. Grįžtamasis ryšys palaikomas Zoom.us platformoje ir el.paštu. 

6. Mokiniams, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu, bus parengtos užduotys ir 

perduotos per socialinę pedagogę arba nurodyta atlikti tam tikras veiklas iš vadovėlių ir per 

socialinę pedagogę  keičiamasi sąsiuviniais. 

 

DORINIS UGDYMAS 

1. Pagrindinės nuotolinio mokymosi aplinkos: ugdymosodas.lt,  Google Classroom.  

2. Bendravimo būdas  - el. dienynas Tamo, el. paštas, socialinis tinklas „Facebook“ ir 

programėlė Messenger.  

3. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom platformoje 

ir Messenger programa.  

4. Taip pat bus naudojami ir kiti skaitmeniniai ištekliai (krikščioniški filmai, tinklalapis 

bernardinai.lt, skaitmeninė priemonė skirta doriniam ugdymui). 

5. Grįžtamasis ryšys palaikomas Google Classroom, elektroniniais laiškais, socialiniuose 

tinkluose, mokinių darbai vertinami el. dienyne Tamo). 

6. Mokiniams, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu  būdu, bus parengtos užduotys ir 

perduotos per socialinę pedagogę arba nurodyta atlikti tam tikras veiklas iš mokomosios medžiagos 

ir per socialinę pedagogę keičiamasi atliktais darbais.  

 



FIZINIS UGDYMAS: 

  1. Bendravimo būdas - el. dienynas Tamo, el. paštas. 

        2. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom platformoje 

ir Messenger programa. 

   3. Taip pat bus naudojami ir kiti skaitmeniniai ištekliai (emokykla.lt, vaizdopamokos.lt ir kt.). 

        4. Grįžtamasis ryšys palaikomas elektroniniais laiškais, mokinių darbai vertinami el. dienyne 

Tamo. 

          5. Mokiniams, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu, bus parengtos užduotys ir 

perduotos per socialinę pedagogę. 

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

         1. Bendravimo būdas - el. dienynas Tamo, el. paštas, Discord. 

         2. Sinchroninis pamokų vedimas planuojamas naudojant video susitikimus Zoom platformoje 

          3.Mokymosi ištekliai: 9-10 kl. elektroninė vadovėlių versija, 5-6 ir 8 kl. skaitmeniniai 

šaltiniai (emokykla.lt, vaizdopamokos.lt ir kt. skaitmeninės mokymosi priemonės). 

          4. Grįžtamasis ryšys palaikomas elektroniniais laiškais, mokinių darbai keliami į debesį 

(Google diską), vertinami el. dienyne. 

 

10. Naudojama mokymo medžiaga gali būti tiek popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, 

pratybų sąsiuviniai),  tiek skaitmeninė, Užduotys pateikiamos el. dienyne Tamo  su nuorodomis į 

skaitmenines aplinkas. 

11. Pamokos nuotoliniu būdu vedamos  organizuojant vaizdo konferencijas,  vaizdo  ar 

individualias konsultacijas, įrašus ar kitą skaitmeninį mokytojui ir mokiniams žinomą ugdymo 

turinį.  

12. Mokytojai Messenger grupėje „Plokščių mokytojai“ dalinasi patirtimi, Zoom pokalbių 

kambaryje aptaria sėkmes ar nepasisekimus, bendrauja  ir bendradarbiauja. 

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

13. Nuotolinis mokymas  organizuojamas  naudojant el. dienyną Tamo ir kitas virtualias 

mokymo aplinkas.  

 14. Ugdymo programos įgyvendinimui  naudojamas  kitas skaitmeninis turinys:  

https://www.eduka.lt 

https://emapamokos.lt 

http://www.vedlys.smm.lt 

http://emokykla.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
https://www.eduka.lt/


http://gamtosreindzeris.lt/lt/uzduotys 

Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) 

https://www.sviesa.lt 

https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/450 

https://www.youtube.com 

 www.vaizdopamokos.lt  

www.edpuzzle.com  

https://classroom.google.com  

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ 

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/ 

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ 

https://www.vyturys.lt/ 

http://kalbam.lt/ 
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