
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“  PROGIMNAZIJA 

Dailės ir technologijų mokytojos 

Kovo 16–30 d. nuotolinio darbo programa 

EIL. 

NR. 

DATA VEIKLA NUORODOS, PASTABOS 

1.  Kovo 

16 

Organizacinis komunikavimas, susitarimai 

dėl nuotolinio mokymo.  

 

2.  Kovo 

17 

10.00 

val.  

Dalyvavimas NEMOKAMAME webinare  

tema : 

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 

Registracija, pažymėjimas. 

Išklausytas. 

3.  Kovo 

18 

Webinaras 10 val. „Kaip efektyviai dirbti 

nuotoliniu būdu (ir neprarasti ryšio su 

komanda)“. 

 

Darbo plano sudarymas, rekomendacijų 

tėvams ir mokiniams rengimas. 

 

Elektroninės mokymosi aplinkos  eduka 

KLASĖ turinio analizė dailės dalykui. 

 

Programinės skaitmeninės užduotys (dailės, 

technologijų), analizė ir atranka  

https://www.e-
paslaptys.lt/nuotolinis-darbas-
registracija?cid=30c625e0-f1b3-4eaf-
9d06-ceacec3352b6&eoid=331458 

Išklausytas 

 

 
https://klase.eduka.lt 

 
 
 
https://sodas.ugdome.lt 

 

4.  Kovo 

19 
Webinaras  „Kaip organizuoti refleksiją 

nuotoliniu būdu naudojant Reflectus“. 
https://www.facebook.com/events/142827383
729603/ 

Ilgalaikių planų priedo „Naudingos 

elektroninės nuorodos ugdymo 

vizualizavimui“, peržiūra ir turimos vaizdo 

medžiagos pritaikymas ir ruošimas ugdymo 

turiniui nuotoliniu būdu. 

Ilgalaikių planų priedas 

„Naudingos elektorinės nuorodos 

ugdymo vizualizavimui“. 

 
 
https://www.muziejai.lt/Virtuali_gal
erija 
NDG galerija 

5.  Kovo 

20 

 Classrooom platformos analizė. Kūrimas. 

https://edukatoriai.lt/naujienos  straipsnių ir 

naudingų nuorodų analizė.  

Ilgalaikių planų analizė ir literatūros 

nagrinėjimas. Informacijos  taikymas 

nuotoliniam mokymui.  

https://classroom.google.com/h 
 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

https://edukatoriai.lt/naujienos 

6.  Kovo 

23 

Elektroninės mokymosi aplinkos eduka 

KLASĖ turinio analizė (dailė, geogfafija, 

gamtos mokslai) ir užduočių rengimas. 

 

 

 
https://klase.eduka.lt 
https://klase.eduka.lt/teacher/publis
her/material 
https://klase.eduka.lt/teacher/my-
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Informacijos šaltinių ir ilgalaikių planų 

priedo „Naudingos elektorinės nuorodos 

ugdymo vizualizavimui“ turinio pildymas, 

metodinių mokymo priemonių įvairioms 

klasėms rengimas. 

groups 

 

 

 

http://spt.moletai.lt/ 

7.  Kovo 

24 

Kontaktų ir klasių sąrašų sudarymas. 

Metodinių mokymo priemonių įvairioms 

klasėms rengimas. 

http://vaizdopamokos.lt/ turinio analizė, 

dailės, programavimo vaizdo pamokos. 

Tamo informacija, darbo planavimas. 

Tamo informacija 

 

http://vaizdopamokos.lt/ 

 

8.  Kovo 

25 

Webinaras 10 val. „Video konferencijų 

įrankiai efektyviam nuotoliniam 

mokymui(si).“ 

Kontaktų ir klasių sąrašų sudarymas. 

Metodinių mokymo priemonių įvairioms 

klasėms rengimas. 

 

Ilgalaikių dalykų planų rengimas, 

koregavimas  planuojant nuotolinį mokymą. 

Detalaus nuotolinio mokymo pamokos 

planų rengimas. 

Teorinė ir praktinės dalių planavimas. 

Tamo informacija 

 

Pasirenkama planuojamos 

pamokos tema pagal ilgalaikius 

dalykų planus. 

Planavimas, turinys: 6,7,8 dailė 

dalykas 

Youtube platforma 
https://www.youtube.com/results?s
earch_query=art+drawing ir t.t. 

9.  Kovo 

26 

 Kontaktų ir klasių sąrašų sudarymas. 

Metodinių mokymo priemonių įvairioms 

klasėms rengimas. 

 

Detalaus nuotolinio mokymo pamokos 

plano rengimas (pasirenkama ilgalaikiuose 

planuose numatyta tema, tikslas ir 

uždaviniai), nurodant el. nuorodas ar kt. 

mokymosi šaltinius, numatant  

diferencijuotas užduotis, vertinimą, 

atsiskaitymo terminus. 

Teorinė ir praktinės dalių planavimas 

 Pasirenkama planuojamos 

pamokos tema pagal ilgalaikius 

dalykų planus. 

Planavimas, turinys: 6,7 

technologijų dalykas. 

Youtube platforma  

 

10.  Kovo 

27 

 Kontaktų ir klasių sąrašų sudarymas. 

Metodinių mokymo priemonių įvairioms 

klasėms rengimas. 

 

Detalaus nuotolinio mokymo pamokos 

plano rengimas- tęsinys (pasirenkama 

ilgalaikiuose planuose numatyta tema), 

nurodant el. nuorodas ar kt. mokymosi 

šaltinius, numatant  diferencijuotas 

užduotis, vertinimą, atsiskaitymo terminus. 

Teorinė ir praktinės dalių planavimas 

 Pasirenkama planuojamos 

pamokos tema pagal ilgalaikius 

dalykų planus. 

Planavimas, turinys 8 technologijų 

dalykas 

Youtube platforma  

 

11.  Kovo 

30 

 Detalaus nuotolinio mokymo pamokos 

plano rengimas- tęsinys (pasirenkama 

ilgalaikiuose planuose numatyta tema), 

nurodant el. nuorodas ar kt. mokymosi 

Nuotolinio mokymo pamokos 

planą siųsti iki kovo 30 d. 16.00 

val. per TAMO progimnazijos 

direktorei arba pavaduotojai 

https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
http://spt.moletai.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
https://www.youtube.com/results?search_query=art+drawing
https://www.youtube.com/results?search_query=art+drawing


šaltinius, numatant  diferencijuotas 

užduotis, vertinimą, atsiskaitymo terminus. 

 


