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

Keliuose ir kokiuose nuotoliniuose
webinaruose (mokymuose)
sudalyvavote?

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

ATSAKYMAS
Virtuali paskaita „Edmodo“ ir
„Atvirkščia
pamoka“
nuotoliniam
mokymui“;
Nuotolinis mokymasis: kaip
dirbti Eduka klasėje realiuoju
laiku“; kita paskaita – EDUKA
asinchroniniu
laiku;
4
seminarai:
„Nuotolinis
mokymas VMA MOODLE misija įmanoma“ . Vebinaras:
„Nuotolinis mokymas. Kaip
išgyventi tėvams“. Pedagogas.
Lt „Nuotolinis mokymas(is).
Kaip pasirengti ir kokias
priemones pasitekti į pagalbą“
Kaip naudotis Zoom video
konferencijų sistema?
Virtuali paskaita „Mokomės
kitaip: nuotolinis nenutolina
išmokimo“
NŠA
„Meninio
ugdymo
mokytojų virtuali konferencija“
– sinchroniniu laiku.

ČIA ĮTERPKITE INTERNETO NUORODAS,
SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMUS, VMA
PAVADINIMUS
https://www.pedagogas.lt/atsakas-koronavirusui#
https://okkarjera.com/wp-content/uploads/2020/02/OKKarjera_muzikos_pamokos_planas_.pdf

https://prezi.com/user/8bq3asjzfixa/prezis/
https://jurgitosmuzika.lt/Muzikos-mokytojams/
https://drumbit.app/
https://view.genial.ly/5a1c4da1f8582727a05249f7/interactive-contentmuzikos-instrumentuivairove?fbclid=IwAR2l9tqsPdr7SmgHOCq2OrLixI8yWLpRv47k3Rt_bCJNwwt_GidKBnJ5IE
https://www.youtube.com/watch?v=rccQuHOdglc&t=5s

Paskaitos vaizdo įrašų pateikimas studentams Moodle dalyko
aplinkoje
Lina Zajančkauskienė. Virtualioji mokymosi aplinka „Moodle"
viduriniame ir pagrindiniame ugdyme
Dokumentų įkėlimas į MOODLE kursą
E. mokymo medžiagos rengimo metodika. Pirmoji pažintis su VMA
Moodle

Rekomendacijos
Mokyklų, kurios daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu
dėl
ugdymo
proceso būdu ir gali pasidalinti gerąja patirtimi sąrašas.
organizavimo nuotoliniu būdu.
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
Susipažinau, išanalizavau ir
pasirinkau
sau
tinkamus
išteklius.

mokykloms svarbia informacija?
Kaip pakoregavote savo ilgalaikius
planus?

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos
nuotolinio mokymosi aplinkos
„Moodle“?

Peržiūrėjau ką iki šios dienos jau mokėmės realiu laiku – pamokose. Kur sustojome? Kiek mokymosi
siekinių dar liko įgyvendinti? Peržiūrėjau, pagal bendrųjų programų reikalavimus – kurių veiklos sričių
temos / užduotys dominuoja likusiu mokymosi periodu? Daugiau kūrybiškumo ugdymui skirtų
užduočių: praktinių, muzikos klausymo ir minimaliai teorijos.
Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate išbandyti?
EDUKA, Moodle, Zoom. Turiu Yotube kanalą. Galbūt, kažką
nufilmuosiu ir įkelsiu. Vaikai pamatys mano info paspaudę nuorodą.

TAIP

Ar su kolegomis aptarėte integracijos
galimybes? Ką su kuo integruosite?

TRUMPAI APRAŠYKITE: šiuo

metu paruoštas užduotis skirsiu 2 savaičių laikotarpiui, atsižvelgdama į
meninio ugdymo mokytojų konferencijoje išgirstas rekomendacijas. Sekančiam etapui planuojame
integraciją su mokytoja J. Jurkevičiūte (dailė ir technologijos) ir anglų k. mokytojomis Ž.
Barbaravičiene ir K. Blusevičiūte.

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 5 kl. mokiniams?

„Ritminiai
muzikos
Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
instrumentai mūsų aplinkoje“ https://quizizz.com/admin/quiz/57f8b4db0251002c3368cbc5/atuntinsnatos-ir-pauzs
https://www.youtube.com/watch?v=HmKusqRnHBY

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 6 kl. mokiniams

„Simfoninio
instrumentai“

Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 7 kl. mokiniams?
Kokia pirmosios nuotolinės jūsų
pamokos tema 8 kl. mokiniams?

„Muzikinis teatras“
„Muzikos
grojimas“

orkestro

klausymas

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://muzikosinstrumentai.weebly.com/simfoninis-orkestras.html
https://view.genial.ly/5a1c4da1f8582727a05249f7/interactivecontent-muzikos-instrumentuivairove?fbclid=IwAR2l9tqsPdr7SmgHOCq2OrLixI8yWLpRv47k3Rt_bCJNwwt

Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.youtube.com/watch?v=FHi7qnqXs4s
ir
Įterpkite nuorodas, kurias pateiksite mokiniams
https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc
Grojimas būgnais online: : https://drumbit.app/

