
Širvintų „Atžalyno “ progimnazijos  anglų kalbos 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?   

 

6 1) Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į 

pagalbą? 

2) „Nuotolinis mokymas(is). EMA pradedantiesiems. EMA startas: nuo 

registracijos iki rezultatų; 

analizės  (https://www.youtube.com/watch?v=caV0blQosIU&feature=youtu.

be);  

3) Kaip mokyti vaikus nuotoliu (https://youtu.be/JtZoTbQtwxE); 

4) Nuotolinis mokymas VMA Moodle – misija įmanoma (V dalių vebinaras) 

(TPtgrjf9id4; https://youtu.be/RylkJzdMeH0; AAneFQ3IA9M); 

5) Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam 

mokymui; 

6) Google for Education.  

 

Su kokiais ŠMM  dokumentais 

dėl nuotolinio mokymo este 

susipažinęs, -usi? 

5 1) Pateiktos rekomendacijos mokytojams „Kaip pasirinkti ir naudoti 

skaitmenines mokymo priemones mokant nuotoliniu būdu“; 

2) rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtą dirbti 

nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. 

3) rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu; 

4) Rekomendacijos mokytojams „Kaip pasirinkti ir naudoti skaitmenines 

mokymo priemones mokant nuotoliniu būdu“; 

5) Rekomendacijos dėl mokymosi aplinkų kūrimo mokyklose. 

 

Ar susipažinote su NŠA 

(nacionalinė šveitimo agentūra) 

skaitmeninio mokymo baze, su 

mokymosi aplinkomis, 

metodine medžiaga, mokymo 

priemonėmis ir kita mokykloms 

svarbia informacija?   

Taip  Peržvlegiau NŠA rekomendacijas ir išbandžiau šias priemones ir platformas - 

MOODLE, Google Classroom, ZOOM, EMA elektroninės pratybos, Kahoot.  

Kaip pakoregavote savo 

ilgalaikius planus? 

TRUMPAI APRAŠYKITE: 

Papildžiau papildomos metodinės medžiagos skiltį, pakeičiau kai kurias temas, įrašiau daugiau integruotų 

pamokų. 

 

http://r.mailing.emapamokos.lt/mk/cl/f/H39P11AdPE66RazJT50aiqra8IlN0hl-mCQwIopnTnh_hbY4IldUMS95ZHwJ7njsZe5hK0sR2tvzVv0qKJqft8Ijk18xPRFcWWL62krX-LrYmP6gmi5CCby56nwOCQ1-JoPHpf68MyXBNmAAQxVgT8abXd1szkoQvlFLGm6GE_uYIi9Xj5dcdhcVEEXF7RA100QuuwtZJ8xp0W9UtMHQ_cajPX77-CA0eMFugJp0s4AouQAcR672bDIof0VkwaxMDS674Cu7xSh3OwXW19Ph8_dEBv7hKpV99DHrQnz8MFS3bcF_SrI0YmidP8AugnNR7P3L3ypvJ0piXIrodHxJrArOg8qP9enA9vL2aUw9KveCbA
http://r.mailing.emapamokos.lt/mk/cl/f/H39P11AdPE66RazJT50aiqra8IlN0hl-mCQwIopnTnh_hbY4IldUMS95ZHwJ7njsZe5hK0sR2tvzVv0qKJqft8Ijk18xPRFcWWL62krX-LrYmP6gmi5CCby56nwOCQ1-JoPHpf68MyXBNmAAQxVgT8abXd1szkoQvlFLGm6GE_uYIi9Xj5dcdhcVEEXF7RA100QuuwtZJ8xp0W9UtMHQ_cajPX77-CA0eMFugJp0s4AouQAcR672bDIof0VkwaxMDS674Cu7xSh3OwXW19Ph8_dEBv7hKpV99DHrQnz8MFS3bcF_SrI0YmidP8AugnNR7P3L3ypvJ0piXIrodHxJrArOg8qP9enA9vL2aUw9KveCbA
https://nnl.soundestlink.com/link/5e73e91367af4569e83adc29/5e73e8f799f0b753d33fa77a/5e73e83a1971976c90fa4bd4
https://youtu.be/TPtgrjf9id4
https://youtu.be/RylkJzdMeH0
https://youtu.be/AAneFQ3IA9M
https://drive.google.com/file/d/1wQU2J0AOZIQW3yWxBqTDwldtq_-NDJJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQU2J0AOZIQW3yWxBqTDwldtq_-NDJJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQU2J0AOZIQW3yWxBqTDwldtq_-NDJJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IL2PJBYAonmmX1PClk0OzGMNYLou6rDV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IL2PJBYAonmmX1PClk0OzGMNYLou6rDV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQU2J0AOZIQW3yWxBqTDwldtq_-NDJJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQU2J0AOZIQW3yWxBqTDwldtq_-NDJJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQU2J0AOZIQW3yWxBqTDwldtq_-NDJJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XAe6SOc_fCpqtxT5jDLjP3O1O8HMPpRk/view?usp=sharing


Ar jau prisijungėte prie 

progimnazijos nuotolinio 

mokymosi aplinkos „Moodle“? 

 TAIP  NE  

Ar su kolegomis aptarėte 

integracijos galimybes? Ką su 

kuo integruosite? 

TRUMPAI APRAŠYKITE: Su Renata Žigiene aptarėme integravimo galimybes. Šeštokai prieš karantiną, 

pradėjo globalinio atšilimo ir  šiltnamio efekto temą, todėl mes pratęsime šią temą ir per anglų kalbos pamokas. 

Su Gražina sutarėme, kad yra daug galimybių ateityje integruoti anglų kalbos ir muzikos pamokas. Konkrečiai 

nesutarėme, bet būtinai jas suorganizuosime. 

 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 5 kl. 

mokiniams? 

Travelling across culture 

(Lake district, Washington 

DC and Brighton) 

https://www.youtube.com/watch?v=e9MrMZo-BX4 
https://www.youtube.com/watch?v=7dilTLvbHxc 

https://www.youtube.com/watch?v=uwVjlwRTQOk 

www.translate.google.com 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 6 kl. 

mokiniams 

Global warming and 

greenhouse effect 

https://www.youtube.com/watch?v=x_sJzVe9P_8 

https://www.youtube.com/watch?v=Vh8XVkzsn1Y 

www.translate.google.com 

  

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 7 kl. 

mokiniams? 

 

- 

Įterpkite nuorodas,  kurias pateiksite mokiniams 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 8 kl. 

mokiniams? 

 

- 

Įterpkite nuorodas,  kurias pateiksite mokiniams 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e9MrMZo-BX4
https://www.youtube.com/watch?v=7dilTLvbHxc
https://www.youtube.com/watch?v=uwVjlwRTQOk
http://www.translate.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x_sJzVe9P_8
https://www.youtube.com/watch?v=Vh8XVkzsn1Y
http://www.translate.google.com/

