
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  informacinių technologijų, matematikos mokytojo  

nuotolinio darbo ataskaita už laikotarpį nuo kovo 16 iki kovo 30 d. 

KLAUSIMAS  ATSAKYMAS ČIA ĮTERPKITE  INTERNETO NUORODAS,  

SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMUS, 

VMA PAVADINIMUS 

Keliuose ir kokiuose  nuotoliniuose  

webinaruose (mokymuose) sudalyvavote?   

 

9 1. Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam mokymui 

(yra paž.)  

2. Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą? (yra paž.) 

3. EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų 

analizės (yra paž.) 

4. Apie vaikų pyktį (pedagogas.lt, yra paž.) 

5. Nuotolinis mokymas(is): Microsoft Teams 

įrankio praktinis užsiėmimas (yra paž.) 

6. „Kaip dirbti nuotoliniu būdu su „EDUKA 

klasės“ (I dalis) 

7. Virtuali paskaita „Edmodo“ ir „Atvirkščia 

pamoka“ nuotoliniam mokymui“ (I ir II dalis) 

yra paž.)  

8. „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija 

įmanoma“ (I-IV dalys) 

9. Google for Education Virtualūs Mokymai 

 

 

Su kokiais ŠMM  dokumentais dėl nuotolinio 

mokymo este susipažinęs, -usi? 

Skaitmeninių priemonių sąrašas 

 

Kaip užtikrinti efektyvų nuotolinį 

mokymą ir mokymąsi 

 

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu. 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Skaitmenines-
priemones-2020-03-25.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1-XskypnYDYTHBHyHm6-
exETMMwKw-XWS/view 

 

Mokyklų, kurios daug metų sėkmingai mokinius moko 

nuotoliniu būdu ir gali pasidalinti gerąja patirtimi 

sąrašas. 

 

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė šveitimo 

agentūra) skaitmeninio mokymo baze, su 

mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, 

taip  https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos 
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mokymo priemonėmis ir kita mokykloms 

svarbia informacija?   

Kaip pakoregavote savo ilgalaikius planus? TRUMPAI APRAŠYKITE: 

Paržiūrėtas pamokų eiliškumas (pradėsiu nuo lengvesnės temos (6A), kad vaikai įgautų įgūdžius mokantis nuotoliniu būdu). 

Taip pat peržiūrėjau valandų skaičių skirtų tam tikroms temoms. Užduotis spręsime ne tik iš vadovėlio, bet ir taikysiu 

elektronines pratybas EMA.  

 

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos 

nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“? 

TAIP   Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate 

išbandyti? 

Moodle, EMA pratybas 5-6 klasėms (matematika). 

Zoom (bandysiu jei karantino laikotarpis užsitęs). 

Ar su kolegomis aptarėte integracijos 

galimybes? Ką su kuo integruosite? 

TRUMPAI APRAŠYKITE:  

Taip. Užsienio kalbą ir IT (mokiniai kurs pateiktis). IT bus integruota į visas pamokas, nes visi mokiniai naudosis kompiuteriu, 

tobulins savo įgūdžius el.pašto, pokalbių, žinučių ir pan. naudojime. 

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

5 kl. mokiniams? 

Matematika: dešimtainių trupmenų 

palyginimas ir jų sudėtis stulpeliu. 

 

 

 

IT: Saugus elgesys internete 

 

Paruoštas dokumentas bus išsiųstas mokiniams per 

Tamo, taip pat įkėliau į Moodle. 
http://vaizdopamokos.lt/matematika/desimtainiu-skaiciu-
sudetis-stulpeliu/ 
 

Paruoštas dokumentas bus išsiųstas mokiniams per 

Tamo, taip pat įkėliau į Moodle. 
https://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk 

 

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

6 kl. mokiniams 

Matematika: Stulpelinė diagrama. 
Duomenų vaizdavimas stulpeline 
diagrama. 
 

IT: Saugus elgesys internete 

 

Paruoštas dokumentas bus išsiųstas mokiniams per 

Tamo, taip pat įkėliau į Moodle.  

 

 

Paruoštas dokumentas bus išsiųstas mokiniams per 

Tamo, taip pat įkėliau į Moodle. 
https://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk 

 

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

7 kl. mokiniams? 

NETURĖSIU PAMOKŲ   

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

8 kl. mokiniams? 

IT: Lankstinuko maketavimas. Paruošta pateiktis su garso ir vaizdo įrašu bus išsiųsta 

mokiniams per Tamo, taip pat įkėliau į Moodle. 
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