
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos I užsienio kalbos (anglų) 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?   

 

13 nuotolinių mokymų. „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?“ www.pedagogas.lt  

Pažymėjimo Nr. PDT-2451 

„Apie vaikų pyktį“ www.pedagogas.lt 

Pažymėjimo Nr. PDT-02391 

„EDMODO ir ATVIRKŠČIA PAMOKA nuotoliniam mokymui“ 

www.vma.lt 

Pažymėjimo Nr.E-274-157 

„Kaip efektyviai dirbti nuotoliniu būdu (ir neprarasti ryšio su 

komanda)“ www.e-paslaptys.lt 

„Nuotolinės pamokos „Smart debesyje“ 
https://www.youtube.com/watch?v=op7u4FoXAfM 

„EMA pradedantiesiems. EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų 
analizės“ www.pedagogas.lt  
Pažymėjimo NR. PDT-18125 

„Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje nerealiuoju 
(asinchroniniu) laiku“. www.sviesa.lt 

Pažymėjimo Nr.MC-W-20-1181 
„From language lessons to life lessons“ 

https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=gb&selLanguage=en&mode=hub 
1 val. sertifikatas 

„Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje realiuoju 
(sinchroniniu) laiku“. www.sviesa.lt 

Pažymėjimo Nr.MC-W-20-11501 
EMA „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui(si)“ www.pedagogas.lt 
Pažymėjimo Nr. PDT-19730 

„Virtualių išteklių panaudojimas anglų kalbos mokymui(si) nuotoliniu 
būdu 5-12 klasėse“ www.sviesa.lt 
Pažymėjimo Nr. MC-W-20-28942 

Nuotolinis mokymas „VMA MOODLE. Misija įmanoma“  
https://mokymai.vma.lm.lt/enrol/index.php?id=753#section-1  

„Subalansuota Mokytojui, kuriam nepavyksta instaliuoti Zoom, 
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bet tinka ir mokiniams“ 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1EAd6ouCLs 

Su kokiais ŠMM  dokumentais dėl 

nuotolinio mokymo este susipažinęs, -usi? 

 https://www.smm.lt/upload 
https://www.smm.lt/uploads/documents/Skaitmenines-priemones-

2020-03-
25.pdfs/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf 

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis 

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė 

šveitimo agentūra) skaitmeninio mokymo 

baze, su mokymosi aplinkomis, metodine 

medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita 

mokykloms svarbia informacija?   

Taip  https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos 
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-

med%C5%BEiaga/vaizdo-med%C5%BEiaga 

Kaip pakoregavote savo ilgalaikius 

planus? 

TRUMPAI APRAŠYKITE: 

Susisteminau,sutrumpinau pagal poreikį ir diferencijavau užduotis. 

 

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos 

nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“? 

 TAIP  NE Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate išbandyti? 

Zoom, Tamo, www.youtube.com, www.facebook.com(messinger) 

Ar su kolegomis aptarėte integracijos 

galimybes? Ką su kuo integruosite? 

TRUMPAI APRAŠYKITE: Taip. Aptariau ir susitariau su It mokytojais, dailės (Jolita) ir technologijų 

(Jolita), muzikos. 
 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 5 kl. mokiniams? 

Animals. Dinosours. http://www.lietuviu-anglu.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=zBkjFGYKMhA 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 6 kl. mokiniams 

El Grando. Save the animals. http://www.lietuviu-anglu.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8 
https://www.youtube.com/watch?v=q0QqOoLDWiQ 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 7 kl. mokiniams? 

Traditions. The Haka dance. https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-
med%C5%BEiaga/vaizdo-med%C5%BEiaga 

https://www.youtube.com/watch?v=vnvI6V-TtLs 
http://www.lietuviu-anglu.com/ 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 8 kl. mokiniams? 

Healthy mind, healthy body. http://www.lietuviu-anglu.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=x2LeNvfDUeI 
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