
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 2020 m. kovo 20 d. 

Širvintos 

  

Veiklos pobūdis 

Skaitmeninių 

technologijų 

administratorius, 

 IT specialistai 

Administracija 
Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Klasių vadovai, 

skyriaus mokytojai Pageidaujamas 

rezultatas 

Veikla ir terminas 

1. Mokytojų, 

švietimo pagalbos 

specialistų 

nuotolinio darbo 

programų 

sudarymas. 

 Pavyzdinio 

programos šablono 

sukūrimas (kovo 16 

d.). 

Pavyzdinio 

nuotolinio darbo 

ataskaitos šablono 

sukūrimas iki kovo 

25 d. 

Iki kovo 18 d. 15.00 

val. 

 

   

 Parengtos nuotolinio 

darbo programos 

2020-03-16—2020-

03-27 laikotarpiui. 

2. Progimnazijos 

pasirengimo darbui 

nuotoliniu būdu 

įsivertinimas.  

Technologinių 

galimybių, turimų 

skaitmeninių 

priemonių 

įsivertinimas iki 

kovo 17 d. 

Mokinių galimybių 

mokytis nuotoliniu 

būdu, mokytojų 

kompetencijų 

įsivertinimas, 

ŠMSM klausimyno 

pateikimas ir 

atnaujinimas (esant 

poreikiui) iki kovo 

17 d. 

Mokinių  socialinės 

ekonominės 

padėties 

įsivertinimas iki 

kovo 17 d. 

Mokinių  socialinės 

ekonominės 

padėties 

įsivertinimas iki 

kovo 17 d. 

Pasirinktos 

nuotolinio 

mokymosi aplinkos 

užtikrinant 

skaitmeninio 

ugdymo turinio 

pasiekiamumą, 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

ugdymo proceso 

metu realiuoju ir 

nerealiuoju laiku.                                                                                                                                                                                           

3. Mokinių ir 

mokytojų techninių 

galimybių dirbti ir 

Mokytojų turimų 

skaitmeninių 

priemonių   

 Informacijos apie 

mokinių galimybes 

dirbti nuotoliniu 

 Informacijos 

rinkimas, pateiktų 

lentelių užpildymas 

Išsiaiškintas 

skaitmeninių 

priemonių poreikis 



ugdytis nuotoliniu 

būdu įvertinimas.  

įsivertinimas iki 

kovo 17 d. 

būdu sudarymas, 

pateikimas klasių 

vadovams (kovo 18 

d.) ir gautų 

duomenų 

apibendrinimas 

(kovo 20 d.). 

ir pateikimas 

administracijai 

(kovo 19 d.). 

mokymuisi 

nuotoliniu būdu. 

4.Mokytojų 

dalyvavimas 

virtualiuose 

mokymuose 

„Virtualioji 

mokymosi aplinka 

MOODLE“. 

Kovo 20, 23, 25, 27 

d. nuo 14.00 val. 

Kovo 20, 23, 25, 27 

d. nuo 14.00 val. 

Kovo 20, 23, 25, 27 

d. nuo 14.00 val. 

Kovo 20, 23, 25, 27 

d. nuo 14.00 val. 

Įsisavinama virtuali 

mokymosi aplinka 

„Moodle“. 

5. Informacijos apie 

ugdymo 

organizavimą 

nuotoliniu būdu bei 

kontaktinės 

informacijos 

parengimas ir 

pateikimas. 

Progimnazijos 

interneto svetainėje 

sukurti poskyrį 

„Nuotolinis 

mokymas“ (iki kovo 

19 d.). 

Informacija 

atnaujinama nuolat 

(darbo laiku). 

Mokytojų kontaktų 

ir mokymo 

organizavimo 

nuotoliniu būdu 

pateikimas 

mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) iki 

kovo 25 d. 

 Mokinių ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

kontaktų suvestinė 

iki kovo 23 d. 

1. Progimnazijos 

interneto svetainėje 

sukurtas poskyris 

„Nuotolinis 

mokymas“.  

2. Parengta/pateikta 

informacija apie 

ugdymo 

organizavimą 

nuotoliniu būdu 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

mokyklos svetainėje 

bei mokytojų ir 

mokinių kontaktus. 

6. Paskirtas IKT 

koordinatorius 

mokytojų ir mokinių 

konsultavimui 

technologijų 

naudojimo 

klausimais. 

 Direktoriaus 

įsakymu paskirti 

skaitmeninių 

technologijų 

administratorių 

(IKT koordinatorių), 

jo kontaktus 

paskelbti 

  Paskirtas 

skaitmeninių 

technologijų 

administratorius 

(IKT 

koordinatorius), jo 

kontaktai paskelbti 



progimnazijos 

svetainėje iki kovo 

19 d. 

progimnazijos 

svetainėje. 

7. Nuspręsta, kaip 

bus rengiami 

pasitarimai 

progimnazijoje. 

Kovo 19 d.  Prisijungė kovo 19 

d. 

Prisijungia iki kovo 

23 d.  

Prisijungia iki kovo 

23 d.  

Sukurta Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazijos 

mokytojų Facebook 

grupė su galimybe 

organizuoti 

pasitarimus vienu 

metu. 

8. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su mokiniais, jų 

tėvais (globėjais, 

rūpintojais), 

mokytojais. 

Kiekvieną darbo 

dieną darbo 

valandomis. 

Kiekvieną darbo 

dieną darbo 

valandomis. 

Kiekvieną darbo 

dieną darbo 

valandomis. 

Kiekvieną darbo 

dieną darbo 

valandomis. 

Komunikavimas el. 

dienyne TAMO, el. 

paštu, telefonu, 

Facebook uždaroje 

mokytojų grupėje, 

Messengeri'u. 

9. Sukurta virtuali 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijos 

mokymosi aplinka 

MOODLE pagrindu. 

Kovo 18 d. Prisijungia iki 

kovo 27 d. 

Prisijungia iki 

kovo 27 d. 

Prisijungia iki 

kovo 27 d. 

Sukurta 

progimnazijos 

virtualioji 

mokymosi aplinka 

Moodle. VMA 

adresas:https://satz.v

ma.lm.lt 

10.  Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazijos 

darbuotojai pradės 

dirbti virtualioje 

mokymosi aplinka 

MOODLE. 

Instruktavimas, 

pagalba teikiama 

nuolat, darbo 

laiku, nuo kovo 20 

d.  

Mokomasi dirbti 

Moodle virtualioje 

aplinkoje nuolat, 

darbo laiku, nuo 

kovo 20 d. 

Mokomasi dirbti 

Moodle virtualioje 

aplinkoje nuolat, 

darbo laiku, nuo 

kovo 20 d. 

Mokomasi dirbti 

Moodle virtualioje 

aplinkoje nuolat, 

darbo laiku, nuo 

kovo 20 d. 

Įsisavinama virtuali 

mokymosi aplinka 

Moodle. 

11. Švietimo 

pagalbos specialistų 

nuotolinio darbo 

ataskaitų 

parengimas, 

pavyzdinių 

Pedagoginių 

darbuotojų 

konsultavimas 

technologiniais 

klausimais nuolat, 

darbo laiku. 

Darbuotojų 

konsultavimas 

edukologoniais, 

organizaciniais ir kt. 

klausimais nuolat, 

darbo laiku. 

Nuotolinio darbo 

ataskaitų 

parengimas, 

pavyzdinių 

nuotolinio mokymo 

planų rengimas, 

Nuotolinio darbo 

ataskaitų 

parengimas, 

pavyzdinių 

nuotolinio mokymo 

planų rengimas, 

1. Parengtos 

pedagoginių 

darbuotojų 

nuotolinio darbo 

2020 m. kovo 16-27 

d. ataskaitos. 



nuotolinio mokymo 

planų rengimas, 

skaitmeninės 

medžiagos, 

užduočių 

parengimas 

mokiniams darbui 

nuotoliniu būdu. 

skaitmeninės 

medžiagos, 

užduočių 

parengimas 

mokiniams iki kovo 

27 d. 15.00 val.  

skaitmeninės 

medžiagos, 

užduočių 

parengimas 

mokiniams iki kovo 

27 d. 15.00 val. 

2. Parengti 

pavyzdiniai 

nuotolinio mokymo 

pamokų planai. 

3.  Peržiūrėti ir 

papildyti  ilgalaikiai 

mokymo planai. 

3. Parengta 

skaitmeninė 

medžiaga. 

4. Parengtos 

užduotys 

nuotoliniam darbui 

su mokiniais. 

12. Susitariamai dėl 

mokymo nuotoliniu 

būdu taisyklų. 

 Rengiamos 

„Mokymo 

nuotoliniu būdu 

taisyklės“ iki kovo 

24 d. 

Rengiamos 

„Mokymo 

nuotoliniu būdu 

taisyklės“ iki kovo 

24 d. 

Rengiamos 

„Mokymo 

nuotoliniu būdu 

taisyklės“ iki kovo 

24 d. 

Parengtos „Mokymo 

nuotoliniu būdu 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijoje 

taisyklės“. 

13. Nuotolinio 

mokymo 

tvarkaraščio 

sudarymas, 

instrukcijų 

mokiniams, 

mokytojams, tėvams  

parengimas. 

 Iki kovo 25 d. Iki kovo 25 d. Iki kovo 25 d. Sudarytas nuotolinio 

mokymo 

tvarkaraštis,  jis 

paskelbtas 

progimnazijos 

interneto tinklapyje, 

el. dienyne TAMO, 

Facebook  „Širvintų 

„Atžalyno“ 

mokytojai“ 

paskyroje. 

14. Pasitarimas  

Facebook  „Širvintų 

„Atžalyno“ 

mokytojai“ grupėje 

„Mokinių ugdymas 

nuotoliniu būdu nuo 

2020 m. kovo 30 d.“   

Pagalba prie grupės 

neprisijungusiems 

mokytojams (iki 

kovo 24 d.) 

1. Parengta ir 

paskelbta pasitarimo 

darbotvarkė (iki 

kovo 26 d.). 

2. Prisijungta prie 

Facebook  „Širvintų 

„Atžalyno“ 

Prisijungta prie 

Facebook  „Širvintų 

„Atžalyno“ 

mokytojai“ paskyros 

kovo 27 d. 10.00 

val. 

Prisijungta prie 

Facebook  „Širvintų 

„Atžalyno“ 

mokytojai“ paskyros 

kovo 27 d. 10.00 

val. 

Įvykęs Mokytojų 

virtualus pasitarimas 

„Mokinių ugdymas 

nuotoliniu būdu“   



mokytojai“ paskyros 

kovo 27 d. 10.00 

val. 

15. Mokinių iš 

nepalankios 

socialinės aplinkos 

aprūpinimas 

techninėmis 

priemonėmis. 

Paruošti 10  

kompiuterių, 

planšetinių 

kompiuterių 

mokiniams  (iki 

balandžio 1 d.). 

Įsigyti 10  

kompiuterių, 

planšetinių 

kompiuterių 

mokiniams (iki 

kovo 30  d.). 

  Mokiniai iš 

nepalankios 

socialinės aplinkos 

aprūpinti 

skaitmeninėmis 

techninėmis 

priemonėmis. 

 

____________________________- 


