
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos užsienio kalbų (anglų k., vokiečių k.) 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?   

 

1.Nuotolinis mokymas. Kaip 

pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?  03-17 

2.Virtuali paskaita ,,Edmodo‘‘ 

nuotoliniam mokymui. 03-18 

3.Edmodo quizziz for distance 

learning. 03-18 

4.EMA startas : nuo registracijos iki 

rezultatų analizės. 03-19 

5.Video konferencijų įrankiai ir 

mokymo platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui. 03-20 

6.Programėlės zoom išbandymas. 

Susitikimas su 6C klasės 

mokiniais.03-25 

7.VMA Moodle- misija įmanoma.03-

20,23,25,27 

www.pedagogas.lt 

 

www.edmodo.com 

 

 

 

 

www.emapamokos.lt 

 

 

 

 

 

www.zoom.us 

 

www.vma.lt 

Su kokiais ŠMM  dokumentais dėl nuotolinio 

mokymo este susipažinęs, -usi? 

Įsakymas dėl rekomendacijų dėl 

ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu patvirtinimo 2020-

03-16, Nr.V-372, Vilnius 

Pasiruošimas mokymui nuotoliniu 

būdu. 2020-03-26 

 

 

www.smm.lt 

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė šveitimo 

agentūra) skaitmeninio mokymo baze, su 

mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, 

mokymo priemonėmis ir kita mokykloms 

svarbia informacija?   

Susipažinau su jos skelbiamomis 

vebinarų temomis. Dalyvavau 

vebinare ,,Pamokos: kaip iš 

medžiagos padaryti nuotolinę 

pamoką?( Kompiuteriukų fondas) 

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

Kaip pakoregavote savo ilgalaikius planus? 5 klasėje atsisakiau temų ,kurios kartojasi ir 6-toje klasėje.6klasėje nenagrinėsiu gramatinės temos ,,Future expression ways.7 -

8klasėse kai kurias temas pvz.Our precious Earth ir ,,Technology‘‘ integruosiu su kitais dalykais( biologija ir IT) . 

 

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos 

nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“? 

 TAIP 

+ 

NE Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate 

išbandyti? 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.edmodo.com/
http://www.emapamokos.lt/
http://www.zoom.us/
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos


www.emapamokos.lt, www.zoom.us, 

www.edpuzzle.com, www.khanacademy.com, 

www.wordwall.net, www.padlet.com, 

www.read.activelylearn.com ir kt. 

 

Ar su kolegomis aptarėte integracijos 

galimybes? Ką su kuo integruosite? 

Planuoju integruoti taip: 5 klasė. History.Ancient Egyptians. su  istorija (V.Stakauskaitė). 6 klasė : Healthy food su 

Tchnologijomis .( J .Jurkevičiūtė). 7klasė : The right food for the right mood su biologija (M. Gaidakauskienė) .8 klasė : 

Technology su IT mokytoja ( D. Balandytė). 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

5 kl. mokiniams? 

Present Continuous. Rules and 

practice. 

www.emapamokos.lt, www.tamo.lt, elektroninis paštas 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

6 kl. mokiniams 

My favourite sports. My favourite 

sportstar. 

www.zoom.us 

www.tamo.lt, elektroninis paštas  

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

7 kl. mokiniams? 

Future expression ways. www.emapamokos.lt, www.tamo.lt, elektroninis paštas 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos tema 

8 kl. mokiniams? 

Order of adjectives. www.zoom.us 

www.tamo.lt, elektroninis paštas 

 

http://www.emapamokos.lt/
http://www.zoom.us/
http://www.edpuzzle.com/
http://www.khanacademy.com/
http://www.wordwall.net/
http://www.padlet.com/
http://www.read.activelylearn.com/
http://www.emapamokos.lt/
http://www.tamo.lt/
http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/
http://www.emapamokos.lt/
http://www.tamo.lt/
http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/

