Širvintų „Atžalyno “ progimnazijos technologijų, dailės mokytojo
nuotolinio darbo ataskaita už laikotarpį nuo kovo 16 iki kovo 30 d.
KLAUSIMAS

Keliuose ir kokiuose nuotoliniuose
webinaruose (mokymuose)
sudalyvavote?

ATSAKYMAS
„Nuotolinis mokymas(is). Kaip
pasirengti ir kokias priemones
pasitelkti į pagalbą?“
Webinaras 10 val. „Kaip
efektyviai dirbti nuotoliniu
būdu (ir neprarasti ryšio su
komanda)“.
Webinaras „Kaip organizuoti
refleksiją nuotoliniu būdu naudojant
Reflectus“.
Nuotolinis mokymas(is): darbas
EDUKA klasėje asinchroniniu laiku.
Webinaras 10 val. „Video
konferencijų įrankiai efektyviam
nuotoliniam mokymui(si).“

Kompiuteriukų klasė webinaras
"Kaip mokyti vaikus nuotoliu.
Visų dalykų mokytojams"
„Nuotolinis mokymas(is). „Video
konferencijų įrankiai ir mokymosi
platformos efektyviam
nuotoliniam mokymui(si)“.
Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti
„EDUKA klasėje realiuoju
(sinchroniniu) laiku“.
EMA „Video konferencijų įrankiai ir
mokymosi platformos efektyviam
nuotoliniam mokymui(si)“

ČIA ĮTERPKITE INTERNETO NUORODAS,
SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMUS, VMA
PAVADINIMUS
https://www.e-paslaptys.lt/nuotolinis-darbas-registracija?cid=30c625e0f1b3-4eaf-9d06-ceacec3352b6&eoid=331458

https://www.facebook.com/events/142827383729603/

https://www.facebook.com/events/3140331352664452/

https://www.kompiuteriukai.lt/nuotolinis/
https://youtu.be/OVw3jY-y9wo
https://www.youtube.com/watch?v=mGEkN6mR47g&feature=youtu
.be
www.sviesa.lt
www.pedagogas.lt

https://mokymai.vma.lm.lt/enrol/index.php?id=753#section-1

„Nuotolinis mokymas „VMA
MOODLE. Misija įmanoma“

https://www.youtube.com/watch?v=Y1EAd6ouCLs

„Subalansuota Mokytojui, kuriam
nepavyksta instaliuoti Zoom, bet
tinka ir mokiniams“
Su kokiais ŠMM dokumentais dėl
nuotolinio mokymo este susipažinęs, usi?
Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė
šveitimo agentūra) skaitmeninio
mokymo baze, su mokymosi
aplinkomis, metodine medžiaga,
mokymo priemonėmis ir kita
mokykloms svarbia informacija?
Kaip pakoregavote savo ilgalaikius
planus?
Ar jau prisijungėte prie progimnazijos
nuotolinio mokymosi aplinkos
„Moodle“?
Ar su kolegomis aptarėte integracijos
galimybes? Ką su kuo integruosite?
Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 5 kl. mokiniams?
Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 6 kl. mokiniams

https://www.smm.lt/upload
https://www.smm.lt/uploads/documents/Skaitmenines-priemones2020-0325.pdfs/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97med%C5%BEiaga/vaizdo-med%C5%BEiaga
https://bit.ly/39UHCBu

Taip, prisijungiau

TRUMPAI APRAŠYKITE:
Integruosiu temas, projektinė veikla užduočiai atlikti,

TAIP
+

NE

Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate išbandyti?
Moodle (didesnė duomenų siuntimo apimtis), ZOOM(reikalui esant),
eduka(dailės vadovėliai), youtube(vaizdo nuorodos).

TRUMPAI APRAŠYKITE:
Aptarėme.
Pirma tema su saugos mokymu.
Sekančios temos su muzika (sekanti tema), daile, technologijomis, anglų, lietuvių kalba.

Nemokau
Technologijos
Apsauginės kaukės gamyba iš
namie turimų medžiagų.
Siuvimas, tekstilė

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
• https://www.tv3.lt/naujiena/video/1033218/lietuvos-ligoninesruosiasi-daugkartines-kaukes-siuvasi-pacios
• Marlės-vatos kaukę- viduryje 20•25 cm plote padėkite 2 cm
storio vatos sluoksnį...
http://sauga-sveikata58.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kaip_pasigaminti_marlesvatos_kauke/
• 2 sluoksnių daugkartines kaukes (vidinis sluoksnis – iš

•

medvilnės, o išorinis iš poliesterio.
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/per-diena-po500-vienetu-mazeikiuose-apsaugines-kaukes-gamina-irneigalieji-663-1291466?copied
https://www.pinterest.com

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 6 kl. mokiniams

Dailė
Vitražinis atvirukas,
paveiksliukas interjerui

•
•
•
•
•
•

Informacijos šaltiniai
Vitražas Wikipedija, pasidomėkite ir perskaitykite šią informaciją.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vitra%C5%BEas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Natiurmortas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Peiza%C5%BEas
Įveskite į google paiešką Vitražas iš popieriaus arba nukopijuokite šią
nuorodą ir įkelkite į paieškos langą.
• https://www.google.com/search?q=vitrazas+i%C5%A1+popieriaus&tbm
=isch&source=iu&ictx=1&fir=xcZIIhbyblT0QM%253A%252CNHwZ3gNUO
koVvM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRuyyEsyV4g7MMKl2BEC55fmmaGfA&sa=X&ved=2ahUKEwjT8KzRqLroA
hUHFpoKHXVxB6EQ9QEwA3oECAoQIw#imgrc=h2EplEmmeCGecM
• Youtube Vitražo pamokos.
• Susipažinti kaip daromas tikras vitražas.
https://www.youtube.com/watch?v=gvwEiCixcmY

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 7 kl. mokiniams?

Technologijos
Apsauginės kaukės gamyba iš
namie turimų medžiagų.
Siuvimas, tekstilė

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 7A kl. mokiniams?

Dailė
Meninis šriftas

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.tv3.lt/naujiena/video/1033218/lietuvos-ligoninesruosiasi-daugkartines-kaukes-siuvasi-pacios
• Marlės-vatos kaukę- viduryje 20•25 cm plote padėkite 2 cm
storio vatos sluoksnį...
http://sauga-sveikata58.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kaip_pasigaminti_marlesvatos_kauke/
• 2 sluoksnių daugkartines kaukes (vidinis sluoksnis – iš
medvilnės, o išorinis iš poliesterio.
• https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/per-diena-po500-vienetu-mazeikiuose-apsaugines-kaukes-gamina-irneigalieji-663-1291466?copied
https://www.pinterest.com
•

•
•
•
•
•
•

Informacijos šaltiniai
https://www.youtube.com/watch?v=SK1ZqftWtBw
https://www.youtube.com/watch?v=sEcxNmZ8PE4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNHg714uHJQ
https://www.youtube.com/watch?v=LANBe-FJIkY
ŽODIŲ KURIMO PAVYZDŽIAI
https://www.youtube.com/watch?v=oVPEpu3zwNs
https://www.youtube.com/watch?v=VYjNpHzXunQ

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 8 kl. mokiniams?

Apsauginės kaukės gamyba iš
namie turimų medžiagų.
Siuvimas, tekstilė

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 8A,8B kl. mokiniams?

Dailė
Media menas.
Atvirukas.
Nuotrauka su trumpa sentencija

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.tv3.lt/naujiena/video/1033218/lietuvos-ligoninesruosiasi-daugkartines-kaukes-siuvasi-pacios
• Marlės-vatos kaukę- viduryje 20•25 cm plote padėkite 2 cm
storio vatos sluoksnį...
http://sauga-sveikata58.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kaip_pasigaminti_marlesvatos_kauke/
• 2 sluoksnių daugkartines kaukes (vidinis sluoksnis – iš
medvilnės, o išorinis iš poliesterio.
• https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/per-diena-po500-vienetu-mazeikiuose-apsaugines-kaukes-gamina-irneigalieji-663-1291466?copied
https://www.pinterest.com
•

Informacijos šaltiniai
Pasidomėkite https://lt.wikipedia.org/wiki/Fotografija
https://markasm.weebly.com/uploads/1/5/8/8/1588828/fotografijos_komp
ozicija.pdf
https://www.efoto.lt/fotografavimas/virtualios_fotografijos_pamokos_kom
pozicija_2_dalis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kompozicija
Kas yra haiku
https://klrasytojai.wordpress.com/kas-yra-haiku/
haiku eilėtaščiai
https://www.google.com/search?q=haiku+eilerasciai&tbm=isch&ved=2ahU
KEwjEg_qZ4broAhUO6CoKHdDeBT0Q2cCegQIABAA&oq=haiku+ei&gs_lcp=CgNpbWcQARgDMgQIABAeMgYIABAIEB
4yBggAEAgQHjIECAAQGDoCCAA6BAgAEENQ7i1YnTNg_1loAHAAeACAAY0Bi
AH6ApIBAzAuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=df99Xo
T1HY7QqwHQvZfoAw&bih=608&biw=1366&rlz=1C1IRFH_enLT580LT591
Google paieškoje įveskite fragmantinė kompozicija gamta – vaizdai
https://www.google.com/search?q=fragmentin%C4%97+kompozicija+gamt
a&tbm=isch&ved=2ahUKEwjxpKe14LroAhUO6CoKHdDeBT0Q2cCegQIABAA&oq=fragmentin%C4%97+kompozicija+gamta&gs_lcp=CgNpbW
cQA1C93gFY2OsBYKHwAWgAcAB4AIABgwGIAY4FkgEDMy4zmAEAoAEBqgEL

Z3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=ov59XvHLGY7QqwHQvZfoAw&bih=608
&biw=1366&rlz=1C1IRFH_enLT580LT591
panoraminė kompozicija gamta – vaizdai
https://www.google.com/search?q=panoramin%C4%97+kompozicija+gamta
&tbm=isch&ved=2ahUKEwihp_nF4LroAhWQsyoKHX7AA-UQ2cCegQIABAA&oq=panoramin%C4%97+kompozicija+gamta&gs_lcp=CgNpbW
cQA1C9swRY1t4EYM3_BGgAcAB4AIABQGIAbEQkgEFNy43LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=x
f59XuGwE5DnqgH-gI-oDg&bih=608&biw=1366&rlz=1C1IRFH_enLT580LT591

