
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos dorinio ugdymo mokytojos  

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?   

 

4 1.Nuotolinių video mokymų projekte Pedagogas.lt išklausė tobulinimosi e-programą: 

Apie vaikų pyktį 

Lektorius Silvestra Markuckienė 

Seminaro trukmė: 1 akad. val 

file:///C:/Users/SAtz_L460_3/Downloads/dokumentas-pd-nr-04006%20(1).pdf 

2. 2 ak. val. Nuotoliniai mokymai 

EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės 

 file:///C:/Users/SAtz_L460_3/Desktop/pazymejimai/pazymejimas.pdf 

3. 2 ak. val. nuotoliniai mokymai 

Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą? 

file:///C:/Users/SAtz_L460_3/Desktop/pazymejimai/pazymejimas.pdf 

4. IV-asis seminaras "Nuotolinis mokymas VMA MOODLE - misija įmanoma" (2020.03.25) 

https://www.youtube.com/watch?v=AAneFQ3IA9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uzdmfv22x1r_JBpfUmJQHo5PNjwbvXzyeiXRR8RSYILbKQmacYTgs1Vs 

Su kokiais 

ŠMM  

dokumentais 

dėl nuotolinio 

mokymo este 

susipažinęs, -

usi? 

Dėl nuotolinio 

mokymo 

organizavimo 

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO 

2. REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf 

Ar 

susipažinote 

su NŠA 

(nacionalinė 

šveitimo 

agentūra) 

skaitmeninio 

mokymo baze, 

su mokymosi 

aplinkomis, 

metodine 

medžiaga, 

mokymo 

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

skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui 

https://drive.google.com/file/d/1db5T9LNCOaS-m3JH2GJsKf70gbfFMTsz/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1ruEk0bQrTklXu8ZXDq-3m6MerxSR-3ZH/view 

 

https://katechetika.lt/ 

 

https://lvk.lcn.lt/ 

www.emapamokos.lt 

 

 https://sodas.ugdome.lt/ 

https://www.kaunoarkivyskupija.lt/kakc/ 

file:///C:/Users/SAtz_L460_3/Downloads/dokumentas-pd-nr-04006%20(1).pdf
file:///C:/Users/SAtz_L460_3/Desktop/pazymejimai/pazymejimas.pdf
file:///C:/Users/SAtz_L460_3/Desktop/pazymejimai/pazymejimas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AAneFQ3IA9M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Uzdmfv22x1r_JBpfUmJQHo5PNjwbvXzyeiXRR8RSYILbKQmacYTgs1Vs
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://drive.google.com/file/d/1db5T9LNCOaS-m3JH2GJsKf70gbfFMTsz/view
https://drive.google.com/file/d/1ruEk0bQrTklXu8ZXDq-3m6MerxSR-3ZH/view
https://katechetika.lt/
https://lvk.lcn.lt/
http://www.emapamokos.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
https://www.kaunoarkivyskupija.lt/kakc/


priemonėmis 

ir kita 

mokykloms 

svarbia 

informacija?   

 

http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga 

https://telsiuvyskupija.lt/katechetikos-centras 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

https://edukatoriai.lt/naujienos 

http://spt.moletai.lt/ 

https://learningapps.org/ 

Kaip 

pakoregavote 

savo 

ilgalaikius 

planus? 

Peržiūrėtas temų aktualumas ir temų datos, tarpdalykinė integracija, metodai, nuorodos.  
 

 

Ar jau 

prisijungėte 

prie 

progimnazijos 

nuotolinio 

mokymosi 

aplinkos 

„Moodle“? 

 TAIP 

+  

NE Kokias kitas nuotolinio mokymosi aplinkas ketinate išbandyti? 

 

Ar su 

kolegomis 

aptarėte 

integracijos 

galimybes? Ką 

su kuo 

integruosite? 

Aptarėme integracijos galimybes su  anglų kalba. 

Bandysim integruotis su rusų kalba, tikyba/etika. 
 

 Kokia 

pirmosios 

nuotolinės 

jūsų pamokos 

tema 5 kl. 

mokiniams? 

Tikyba. ,,Šv. 

Raštas (Biblija) 

ypatinga 

knyga‘‘. 

 

 

 

Mokiniai gaus skaidres Tamo pranešimuose prisegtuku. 

 Kokia 

pirmosios 

nuotolinės 

jūsų pamokos 

Tikyba. ,,Kaip 

Jėzus bendravo 

su 

žmonėmis?‘‘.  

https://www.youtube.com/watch?v=RozMJk7Y9hk&t=1228s 

 

http://www.vkpkc.lt/katechetikos-centras/metodine-medziaga
https://telsiuvyskupija.lt/katechetikos-centras
https://www.pedagogas.lt/
https://edukatoriai.lt/naujienos
http://spt.moletai.lt/
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RozMJk7Y9hk&t=1228s


tema 6 kl. 

mokiniams 

(Temai skirta 2 

pamokos) 

 Kokia 

pirmosios 

nuotolinės 

jūsų pamokos 

tema 7 kl. 

mokiniams? 

Tikyba. ,,Šv. 

Jonas Paulius 

II‘‘  (Temai 

skirta 2 

pamokos) 

https://www.youtube.com/watch?v=vD-SlpyaqH4 

 

 Kokia 

pirmosios 

nuotolinės 

jūsų pamokos 

tema 8 kl. 

mokiniams? 

Tikyba 

integruota su 

etika ir rusų 

kalb. 

,,Kad jūsų 

džiaugsmui 

nieko 

netrūktų‘‘ (Jn 

15,11). 

https://www.youtube.com/watch?v=PI3hDTubaTM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vD-SlpyaqH4
https://www.youtube.com/watch?v=PI3hDTubaTM

