
Širvintų „Atžalyno “ progimnazijos fizinio ugdymo 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?   

 

2020-03-17d. Dalyvavimas webinare  

tema  

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip 

pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?“ 

 

Giedra Aliulienė. Virtuali paskaita 

„Edmodo“ ir „Atvirkščia pamoka“ 

nuotoliniam mokymui“. 

 

2020-03-19d.  video mokymų 

projekte išklausė tobulinimosi e-

programą: Apie vaikų pyktį 

 

2020-03-19d.EMA startas: nuo 

registracijos iki rezultatų analizės 

 

2020-03-20d. Video konferencijų 

įrankiai ir mokymosi platformos 

efektyviam nuotoliniam mokymui. 

 

2020-03-22/25d. Nuotolinis 

mokymas VMA MOODLE- misija 

įmanoma 

 

2020-03-22 d. dalyvavo seminare 

elektroninėje erdvėje „Kūrybiškas 

metodinių priemonių pritaikymas “ 

 

2020-03-23d. Mokinių individualios 

pažangos matavimas ir pasiekimų 

gerinimas teorijoje ir praktikoje. 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com  

 

 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

 

 

 

 

 



 

2020-03-24d. Nuotolinis , tiesioginis 

prof. A. Skurvydo seminaras„ Atletų 

judesių mokymo, krūvio planavimo 

ir treniravimo naujovės“ 

 

2020-03-24d.Nuotolinis , tiesioginis 

Rimanto Stuko seminaras „ Maistas, 

kaip išorinės aplinkos veiksnys, 

darantis poveikį sportininko 

organizmui“ 

 

2020-03-25d.  Nuotolinis , tiesioginis 

Saulio Alksnio seminaras „ Kaip 

padėti atsitiesti po nesėkmių sporte“ 

 

2020-03-26d. webinarą „Fizinis ir 

sveikatos ugdymas virtualioje 

aplinkoje: praktinės 

rekomendacijos”, 

 

 

Sportininkų mokymų centras 

https://www.facebook.com/groups/nuotolinis23d/ 

 

 

 

Sportininkų mokymų centras 

https://www.facebook.com/groups/nuotolinis24d/ 

 

 

 

 

Sportininkų mokymų centras 

https://www.facebook.com/groups/nuotolinis25d/ 

 

 

svietimas.vdu.lt 

Su kokiais ŠMM  dokumentais dėl nuotolinio 

mokymo este susipažinęs, -usi? 

Skaitmeninių priemonių paieška 

portale E-mokykla 

Mokymosi medžiagos saugykla 

„Ugdymo sodas“ 

 

Sveikatos kompetencijos ugdymas: 

„Kaip taisyklingai plauti rankas?“, 

„Sveikatukai: pažadas sveikatai“. 

 

Kur rasti mokomosios vaizdo 

medžiagos pamokoms? 

 

www.nsa.smm.lt/nuotolinis/skaitmeninės-priemonės. 

 

 

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė šveitimo 

agentūra) skaitmeninio mokymo baze, su 

mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, 

mokymo priemonėmis ir kita mokykloms 

svarbia informacija?   

„Pasirengimas nuotoliniam 

mokymui“ 

„Kaip pasirinkti ir naudoti 

skaitmenines mokymo priemones 

mokant nuotoliniu būdu“.  

  

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos 

Kaip pakoregavote savo ilgalaikius planus? 2020-03-30 iki 2020-04-10 , praktiniai užsiėmimai sutrumpėjo. Daugiau skiriama teorinis 

https://www.facebook.com/groups/nuotolinis23d/
https://www.facebook.com/groups/nuotolinis24d/
http://www.nsa.smm.lt/nuotolinis/skaitmeninės-priemonės
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos


užsiėmimas. 

 

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos 

nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“? 

 TAIP 

 

 Dalyvavau virtualiuose mokymuose „Virtualioji 

mokymosi aplinka MOODLE“. 

 

Ar su kolegomis aptarėte integracijos 

galimybes? Ką su kuo integruosite? 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

5 kl. mokiniams? 

Rytinės mankštos pratimai namuose. 

 

El. dienynas, 

 www.youtube.com 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

6 kl. mokiniams 

Gimnastikos pratimai namų 

sąlygomis 

El. dienynas, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. SportasNamuose 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

7 kl. mokiniams? 

Pratimai nugaros ir pilvo raumenims 

stiprinti. “Tvirta nugara“ 

El. dienynas, 

www.youtube.com Eglės sanatorija 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

8 kl. mokiniams? 

 Pratimai nugaros ir pilvo raumenims 

stiprinti.  

Pritupimų iššūkis. 

El. dienynas, 

Messenger 

Pi Pilates studija 

 

http://www.youtube.com/

