Širvintų „Atžalyno “ progimnazijos gamtos ir žmogaus, geografijos mokytojo
nuotolinio darbo ataskaita už laikotarpį nuo kovo 16 iki kovo 30 d.
KLAUSIMAS
Keliuose ir
kokiuose
nuotoliniuose
webinaruose
(mokymuose)
sudalyvavote?

ATSAKYMAS

ČIA ĮTERPKITE INTERNETO NUORODAS, SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ
PAVADINIMUS, VMA PAVADINIMUS

Dalyvavimas
vebinare tema
„Nuotolinis
mokymas(is):
Microsoft Teams
įrankis ir jo
panaudojimas“,
„Nuotolinis
mokymas VMA
MOODLE - misija
įmanoma“ II, III ir
IV seminarai.
Dalyvavimas
vebinare tema
„Nuotolinis
mokymas. Kaip
išgyventi tėvams?“,
„Lytiškumo
ugdymas: drąsa
kalbėtis“ (nuotolinė
programa švietimui)
Vebinaro tema
„Vaikų psichologinė
raida, kodėl jie
kalba ir klausia
tokia tema?“
Dalyvavimas
vebinare tema
„Nuotolinis
mokymas(is). Kaip
pasirengti ir kokias
priemones pasitelkti
į pagalbą?“

https://www.youtube.com/watch?v=4WZgIxPy494
https://www.youtube.com/watch?v=TPtgrjf9id4
https://www.youtube.com/watch?v=RylkJzdMeH0
https://www.youtube.com/watch?v=AAneFQ3IA9M
https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530
https://www.pedagogas.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-pasirengti-ir-kokias-priemones-pasitelkti-ipagalba-2533.html#203287
https://www.pedagogas.lt/mokymas/video-konferenciju-irankiai-ir-mokymosi-platformos-nuotoliniammokymui-2537.html#203347
https://www.pedagogas.lt/mokymas/ema-startas-nuo-registracijos-iki-rezultatu-analizes-2536.html#203327
https://www.youtube.com/watch?v=qA-CZ_SIA1g
https://www.youtube.com/watch?v=_MbhcOvE1MA
https://www.youtube.com/watch?v=hpMTELRUmIc
https://www.youtube.com/watch?v=ViyYCbRSrug
https://www.youtube.com/watch?v=qMwwTn7-Iss

Dalyvavimas
vebinare tema
„Virtuali paskaita
EDMODO
nuotoliniam
mokymui“ 3
seminarai,
Dalyvavimas
vebinare
„Nuotolinis
mokymas(is): kaip
dirbti EDUKA
klasėje
asinchroniniu laiku
ir sinchroniniu
laiku“
Dalyvavimas
vebinare tema „
Video konferencijų
įrankiai efektyviam
nuotoliniam
mokymui(si).
Dalyvavimas
vebinare tema
„EMA startas: nuo
registracijos iki
rezultatų analizės“

Su kokiais ŠMM
dokumentais dėl
nuotolinio mokymo
este susipažinęs, usi?
Ar susipažinote su
NŠA (nacionalinė
šveitimo agentūra)
skaitmeninio

„Rekomendacijos
dėl ugdymo proceso
organizavimo
nuotoliniu būdu“

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

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

Taip

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

TRUMPAI APRAŠYKITE:

Papildžiau nuorodomis, kurias pateiksiu mokiniams. Įtraukiau integruotų temų su kitais dalykais.
TAIP

NE

Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate išbandyti? www.etest.lt www.tamo.lt Messenger,
el. paštas, Kahoot, zoom ir kt.

+
TRUMPAI APRAŠYKITE:

Integracija su Rusų kalba 8 klasėje. Tema: „Lankytinos vietos Rusijoje“
Integracija su Daile 5 klasėje. Tema: „ Burnos higienos ABC“

Dantys

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.youtube.com/watch?v=PwPt78gHGgo
https://www.youtube.com/watch?v=JN0EISid3N8
https://www.youtube.com/watch?v=TN2TMF46q4o

Orai šiandien, rytoj,
poryt

Kokia pirmosios
nuotolinės jūsų
pamokos tema 7 kl.
mokiniams?

Afrikos džiunglių
gyventojai

Kokia pirmosios
nuotolinės jūsų
pamokos tema 8 kl.

Jungtinė Karalystė
ir Airija

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.youtube.com/watch?v=HfBZsH0l8c4&list=PL7DBC2EBCCCC5A849&index=5&t=0s
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000066314/klausimelis-lt-ka-zinote-apie-orus-ir-ju-prognozavima
https://www.youtube.com/watch?v=fDFMFxCMnGw
https://www.toporopa.eu/

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.youtube.com/watch?v=JqEcOWbE8I4
https://www.purposegames.com/game/countries-of-africa-quiz
https://online.seterra.com/en/l/afr
http://www.manogaublys.lt/testas,klase.5,lygis.1,l.lt

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.toporopa.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=RKNBIitoXMQ&list=PLM_wpQRiqMebqQ4ZbknExTcclBnd_xh8O&index=2

mokiniams?

http://www.manogaublys.lt/testas,klase.6,lygis.1,l.lt
https://www.purposegames.com/game/countries-europe-quiz
https://www.purposegames.com/game/cities-of-the-uk-quiz

