
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo  

 informacija apie darbus, atliktus 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?   

 

10 seminarų  

• Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą? 

• EMA „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti 

ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 

•  Giedra Aliulienė. Virtuali paskaita „Edmodo“ ir 

„Atvirkščia pamoka“ nuotoliniam mokymui“(2 

seminarai) 

• Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA 

klasėje“ nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. 

• Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti su „EDUKA 

klase“ realiuoju (sinchroniniu) laiku. 

• „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija 

įmanoma“ (4 seminarai) 

Su kokiais ŠMM  dokumentais dėl nuotolinio 

mokymo este susipažinęs, -usi? 

1.LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 

REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU 

PATVIRTINIMO 2020 m. kovo 16 d. 

Nr. V-372 

2. Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 

16 d. įsakymu Nr. V-372 

REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU 

 https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis 

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė šveitimo 

agentūra) skaitmeninio mokymo baze, su 

mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, 

mokymo priemonėmis ir kita mokykloms 

svarbia informacija?   

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

http://vma.lt/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=111:giedra-aliuliene-virtuali-paskaita-edmodo-ir-atvirkscia-pamoka-nuotoliniam-mokymui&Itemid=879&lang=lt
http://vma.lt/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=111:giedra-aliuliene-virtuali-paskaita-edmodo-ir-atvirkscia-pamoka-nuotoliniam-mokymui&Itemid=879&lang=lt
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos


Kaip pakoregavote savo ilgalaikius planus? TRUMPAI APRAŠYKITE: Patikslinau elektronines nuorodas, kurias pasiūlysiu mokiniams: 

http://kalbosnamai.lt/ , http://www.kalbosnamai.lt/ 

http://www.klaidutis.lt/ 

http://antologija.lt/t, peržiūrėjau http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/ medžiagą, 

atrinkau tinkamas užduotis 

 

 

 

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos 

nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“? 

 TAIP 

Taip  

NE Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate 

išbandyti? 

 ZOOM 

 

Ar su kolegomis aptarėte integracijos 

galimybes? Ką su kuo integruosite? 

TRUMPAI APRAŠYKITE: Su IT. Pateikčių ir kryžiažodžių kūrimas – Pristatau savarankiškai 

perskaitytą knygą. 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

5 kl. mokiniams? 

Skaitome ir žiūrime pasaką. 

Mokomės apibūdinti veikėją. 

Pasakos - vaikams.lt , Lietuviška animacija vaikams 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

6 kl. mokiniams 

Minime Knygnešio dieną (filmo 

„Knygnešys“ žiūrėjimas ir užduočių 

atlikimas). 

 

„Knygnesys“  2011 pilnas filmas - YouTube 

 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

7 kl. mokiniams? 

Laisvės kovų liudijimai (darbas su 

tekstais). 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/43971 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

8 kl. mokiniams? 

Dokumentinio filmo „Ledo vaikai” 

peržiūra ir užduočių atlikimas. 
1. "Ledo vaikai" (LT) (trumpa versija) - YouTube 

 

 

http://kalbosnamai.lt/
http://antologija.lt/t
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/dalykai/lietuviu-kalba/
https://www.youtube.com/watch?v=G8byTZ60pjQ
https://www.youtube.com/watch?v=G8byTZ60pjQ
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/43971

