ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA

I užsienio kalbos (anglų k.) mokytojos
Kovo 16–30 d. nuotolinio darbo programa
EIL.
NR.

DATA

VEIKLA

1.

Kovo 16

Organizacinis komunikavimas, susitarimai dėl
nuotolinio mokymo.

2.

Kovo 17

Dalyvavimas NEMOKAMAME webinare
tema

10.00 val.

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir
kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“
3.

Kovo 18

•

•

Elektroninės mokymosi aplinkos EMA
turinio analizė (matematikos, lietuvių
kalbos, anglų kalbos, gamtos ir
žmogaus, pasaulio pažinimo,
biologijos, istorijos bei geografijos
dalykams).
Programinės literatūros skaitmenines
versijas galima rasti Vyturio leidyklos
skaitmeninėje bibliotekoje (lietuvių k.
pamokoms). https://vyturys.lt .

Nemokamas webinaras „Kaip efektyviai dirbti
nuotoliniu būdu ir neprarasti ryšio su komanda“
https://www.e-paslaptys.lt/nuotolinis-darbasregistracija?cid=0663b041-2e25-4f71-b2ef172671ca126e&eoid=331458

NUORODOS, PASTABOS

Webinaro nuoroda bus
atsiųsta transliacijos dieną per
TAMO. Registracija nebūtina.

www.emapamokos.lt

https://vyturys.lt .
•

kūriniai pateikiami su
užduotimis. (Palieku.
Gal pravers?)

www.e-paslaptys.lt
Saugaus interneto puslapių peržiūra:
www.betterinternetforkids.eu
www.svarusinternetas.lt
www.draugiskasinternetas.lt

4.

Kovo 19

Nemokamas vebinaras „From language lessons to
www.oxford.com
life lessons“ ONLINE with Edmund Dudley (12.00
val.)

Nemokamas vebinaras „EMA pradedantiesiems.
EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų
analizės“ (10.00 val.)

www.pedagogas.lt

„Ilgalaikių planų priedo „Naudingos

5.

Kovo 20

elektorinės nuorodos ugdymo vizualizavimui“,
kurį kiekvienas mokytojas yra parengęs,
peržiūra ir turimos vaizdo medžiagos
pritaikymas ugdymo turiniui nuotoliniu būdu.

Ilgalaikių planų priedas
„Naudingos elektorinės
nuorodos ugdymo
vizualizavimui“ papildymas.

Kvalifikacijos tobulinimas. Vebinaras
„Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų
mokymui(si). Pagalba mokytojui ruošti, o
moksleiviams savarankiškai ruoštis brandos
egzaminams“.

https://www.pedagogas.lt/

Pedagogas.lt mokymai NEMOKAMAI.
Atrakintų mokymų sąrašas bus pildomas,
periodiškai atrakinant po vieną nuotolinį
mokymą, todėl sekite naujienas!
Šiuo metu atrakinti mokymai:
S. Markuckienė „Apie vaikų pyktį“
https://edukatoriai.lt/naujienos rasite straipsnių
ir naudingų nuorodų.
6.

Kovo 23

•

•

7.

Kovo 24

Elektroninės mokymosi aplinkos EMA
turinio analizė (matematikos, lietuvių
kalbos, anglų kalbos, gamtos ir
žmogaus, pasaulio pažinimo,
biologijos, istorijos bei geografijos
dalykams).
Kitų dalykų mokytojai analizuoja
informacijos šaltinius, nurodytus
Ilgalaikių planų priede „Naudingos
elektorinės nuorodos ugdymo
vizualizavimui“, metodinės mokymo
priemonės įvairioms klasėms laisvai
prieinamos http://spt.moletai.lt/

Nemokamas vebinaras „Nuotolinis mokymas. Ksip
išgyventi tėvams?“

http://vaizdopamokos.lt/ turinio analizė (yra
matematikos, anglų k., lietuvių k., IT, fizikos,

https://edukatoriai.lt/naujienos
www.emapamokos.lt

http://spt.moletai.lt/
www.pedagogas.lt

http://vaizdopamokos.lt/

dailės, programavimo vaizdo pamokų)
8.

Kovo 25

Nemokamas vebinaras „Video konferencijų
įrankiai efektyviam nuotoliniam
mokymui(si)“.

www.pedagogas.lt

Ilgalaikių dalykų planų peržiūrėjimas,
koregavimas planuojant nuotolinį mokymą.
9.

Kovo 26

Detalaus nuotolinio mokymo pamokos plano
rengimas (pasirenkama ilgalaikiuose planuose
numatyta tema, tikslas ir uždaviniai), nurodant
el. nuorodas ar kt. mokymosi šaltinius,
numatant diferencijuotas užduotis, vertinimą,
atsiskaitymo terminus.

Pasirenkama planuojamos
pamokos tema pagal
ilgalaikius dalykų planus.

10. Kovo 27

Detalaus nuotolinio mokymo pamokos plano
rengimas- tęsinys (pasirenkama ilgalaikiuose
planuose numatyta tema), nurodant el.
nuorodas ar kt. mokymosi šaltinius, numatant
diferencijuotas užduotis, vertinimą,
atsiskaitymo terminus.

Pasirenkama planuojamos
pamokos tema pagal
ilgalaikius dalykų planus.

11. Kovo 30

Detalaus nuotolinio mokymo pamokos plano
rengimas- tęsinys (pasirenkama ilgalaikiuose
planuose numatyta tema), nurodant el.
nuorodas ar kt. mokymosi šaltinius, numatant
diferencijuotas užduotis, vertinimą,
atsiskaitymo terminus.

Nuotolinio mokymo pamokos
planą siųsti iki kovo 30 d.
16.00 val. per TAMO
progimnazijos direktorei arba
pavaduotojai

