
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“  PROGIMNAZIJA 

Dorinio ugdymo mokytojos   

Kovo 16–30 d. nuotolinio darbo programa 

EIL. 

NR. 

DATA VEIKLA NUORODOS, PASTABOS 

1.  Kovo 16 • Organizacinis komunikavimas, 

susitarimai dėl nuotolinio mokymo.  

• II trimestro klasės ataskaitų teikimas. 

II trimestro klasės ataskaitų analizė. 

 

 

 

 

 

 

 

TAMO dienynas 

2.  Kovo 17 

10.00 

val.  

• Dalyvavimas NEMOKAMAME 

webinare  tema  

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 

 

• Nuotolinio darbo programos 

sudarymas. 

• Susipažinimas su ŠMSM svetainėje 

pateiktomis ministro rekomendacijomis 

dėl nuotolinio mokymo.  

Webinaro nuoroda per TAMO.  

 

 

 

 

 
 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf 

3.  Kovo 18 • Susipažinimas su informacija: tikybos 

mokytojo darbas  nuotolinio būdu, 

metodinė medžiaga. 

 

• Susipažinimas su Vyskupų 

konferencijos dokumentais dėl tikybos 

mokymo ir katechezės  karantino metu. 

 

• Dorinio ugdymo pamokų planų 

peržiūra. 

https://katechetika.lt/ 

 

 

 
 

https://lvk.lcn.lt/ 

 

 

 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
https://katechetika.lt/
https://lvk.lcn.lt/


 

 

 

 

www.emapamokos.lt  

 https://sodas.ugdome.lt/ 

 

http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=9327 

 

4.  Kovo 19 • Ilgalaikių planų priedo „Naudingos 

elektorinės nuorodos ugdymo 

vizualizavimui“, kurį kiekvienas 

mokytojas yra parengęs, peržiūra ir 

turimos vaizdo medžiagos pritaikymas 

ugdymo turiniui nuotoliniu būdu. 

• Įsivertinimo anketos mokytojams 

pildymas 

 

• Metodinės medžiagos susisteminimas 

dorinio ugdymo pamokoms.  

 

• Kvalifikacijos tobulinimas  

Pedagogas.lt mokymai. 

Ilgalaikių planų priedas „Naudingos elektorinės nuorodos ugdymo vizualinimas 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tamo dienynas 
 

 

https://www.kaunoarkivyskupija.lt/kakc/ 

https://telsiuvyskupija.lt/katechetikos-centras 

http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga 

 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

5.  Kovo 20 •  Kvalifikacijos tobulinimas 

Pedagogas.lt nuotolinis mokymas. 

 Straipsnių ir naudingų nuorodų peržiūra 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

 
https://edukatoriai.lt/naujienos 

 

6.  Kovo 23 • Elektroninės mokymosi aplinkos EMA 

turinio analizė. 

•  Informacijos šaltinių analizė, 

nurodytus Ilgalaikių planų priede 

„Naudingos elektorinės nuorodos 

ugdymo vizualizavimui“, metodinės 

 

http://spt.moletai.lt/ 
 

 

 

 

 

https://sodas.ugdome.lt/
http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=9327
https://www.kaunoarkivyskupija.lt/kakc/
https://telsiuvyskupija.lt/katechetikos-centras
http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga
https://www.pedagogas.lt/
https://www.pedagogas.lt/
https://edukatoriai.lt/naujienos
http://spt.moletai.lt/


mokymo priemonės įvairioms klasėms 

laisvai prieinamos  

 

• Krikščioniškų filmų ir animacinių 

filmukų paieška internetinėse 

svetainėse. 

 

•  Kvalifikacijos tobulinimas 

Pedagogas.lt nuotolinis seminaras. 

S. Markuckienė  „Apie vaikų pyktį“ 

 

 

 

 

https://www.krikscioniskifilmai.lt/pagal_amziu/vaikams/ 
 

 

 

 

 

https://www.pedagogas.lt/ 
 

7.  Kovo 24 • http://vaizdopamokos.lt/ turinio analizė 

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

IT, fizikos, dailės, programavimo 

vaizdo pamokų)  

• Kvalifikacijos tobulinimas Pedagogas.lt 

nuotolinis mokymas. 

 

http://vaizdopamokos.lt/ 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogas.lt/ 

8.  Kovo 25 • Ilgalaikių dalykų planų peržiūrėjimas, 

koregavimas  planuojant nuotolinį 

mokymą. 

• Kvalifikacijos tobulinimas Pedagogas.lt 

nuotolinis mokymas. 

 

 

 

 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

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, 

 Pasirenkama planuojamos pamokos tema pagal ilgalaikius dalykų planus. 

https://www.krikscioniskifilmai.lt/pagal_amziu/vaikams/
https://www.pedagogas.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
https://www.pedagogas.lt/
https://www.pedagogas.lt/


atsiskaitymo terminus. 

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 

 


