
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“  PROGIMNAZIJA 

Dailės mokytojos 

Kovo 16–30 d. nuotolinio darbo programa 

EIL. 

NR. 

DAT

A 

VEIKLA NUORODOS, PASTABOS 

1.  Kovo 

16 

Organizacinis komunikavimas, susitarimai 

dėl nuotolinio mokymo.  

 

2.  Kovo 

17 

10.00 

val.  

Dalyvavimas NEMOKAMAME webinare  

tema  

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti 

ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 

Webinaro nuoroda bus atsiųsta transliacijos 

dieną per TAMO. Registracija nebūtina. 

3.  Kovo 

18 

Vaizdo medžiagos paieška, ilgalaikių 

planų priedo „Naudingos elektorinės 

nuorodos ugdymo vizualizavimui“ 

papildymas ir peržiūra. 

• Apie Vilniaus baroką;  

• Leonardo da Vinči paroda Vilniuje; 

•  Virtuali paroda. Palangos gintaro 

muziejus; 

• Palangos gintaro muziejus. 

Vaizdai, nufilmuoti drono pagalba; 

• Gintaro dirbinių kolekcijos paroda; 

• Reportažai iš dailininkų studijų 

(anglų k.). 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=P

voJC5dA3iM 

• https://www.youtube.com/watch?v=Q

Xzo80xeFP8 

• https://www.youtube.com/watch?v=N

mgugxRRzxM 

• https://www.youtube.com/watch?v=r

OO37PpUcNk 

• https://www.youtube.com/watch?v=N

lY_BeVYXBw 

• https://www.theartistproject.com/en/vi

deos.html 

4.  Kovo 

19 d. 

9.00 

val.  

 Giedra Aliulienė. Virtuali paskaita 

„Edmodo“ ir „Atvirkščia pamoka“ 

nuotoliniam mokymui“  I ir II dalys. 

 

 https://youtu.be/hpMTELRUmIc 

 https://youtu.be/ViyYCbRSrug 

5.  Kovo 

20 

Dalyvavimas  Mokyklų tobulinimo centro 

virtualioje konsultacijoje  „Pasirengimas 

nuotoliniam mokymui“ (mokyklų 

vadovams ir pavaduotojams), kurią ves 

LL3 konsultantas Norbertas Airošius. 

Konsultacija bus dviejų dalių:  

a. 10:00-11:00 val. vaizdo 

konferencija; 

b. 12:00-17:00 val. individuali 

konsultacija.  

  Kvalifikacijos tobulinimas , Pedagogas.lt 

mokymai : „Kaip ugdome ateities lyderius: 

emocinis intelektas „vs“ dirbtinis 

 

Registracija:   http://www.apklausa.mtc.lt/ind

ex.php/117878/lang-lt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogas.lt 
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intelektas“. 

https://edukatoriai.lt/naujienos rasite 

straipsnių ir naudingų nuorodų. 

 

 

https://edukatoriai.lt/naujienos 

6.  Kovo 

23 

 Informacijos šaltinių analizė, Ilgalaikių 

planų priedo  „Naudingos elektorinės 

nuorodos ugdymo vizualizavimui“ 

papildymas, virtualių ekskursijų paieška, 

metodinių mokymo priemonių įvairioms 

klasėms paieška http://spt.moletai.lt/ 

 

http://spt.moletai.lt/ 

 

 

 

 

7.  Kovo 

24 

http://vaizdopamokos.lt/ turinio analizė 

(yra matematikos, anglų k., lietuvių k., IT, 

fizikos, dailės, programavimo vaizdo 

pamokų)  

http://vaizdopamokos.lt/ 

8.  Kovo 

25 

Ilgalaikių dalykų planų peržiūrėjimas, 

koregavimas  planuojant nuotolinį 

mokymą. 

Dokumentų analizė 

„Rekomendacijos dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu“,  

„Atmintinė švietimo bendruomenei dėl 

koronaviruso“. 

 

 

 

 

 
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%
2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf 
 
file:///C:/Users/SAtz/Downloads/Atmintin%C4%
97%20d%C4%97l%20koronaviruso.pdf 

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 
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