
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos gamtos ir žmogaus, fizikos 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(is). Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“ 

 

2. „Virtuali paskaita „Edmodo“ ir „Atvirkščia 

pamoka“ nuotoliniam mokymui“. 

 

3. Internetinių seminarų ciklas „Nuotolinis 

mokymas VMA MOODLE – misija įmanoma“. 

 

4. „Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų 

mokymui(si). Pagalba mokytojui ruošti, o 

mokiniams savarankiškai ruoštis brandos 

egzaminams“. 

 

5. „EMA pradedantiesiems. EMA startas: nuo 

registracijos iki rezultatų analizės“. 

 

6. „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi 

platformos efektyviam nuotoliniam 

mokymui(si)“ . 

 

7. „Kaip išgyventi tėvams  nuotolinį mokymą“. 

 

8. „Fizikos ir astronomijos pamokų įrankiai 

platformoje Go-Lab“ 

 

9. Mokytojo TV     Interneto ištekliai STEAM 

ugdymui: turinys ir įsivertinmas “Go-Lab” 

platformoje  

10.„Nuotolinis mokymas paprastai. Paprastieji 

nuotolinio mokymo įrankiai“ 

 

11. „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

1.Pedagogas. lt 

 

 

2. VŠPC 

 

 

3. https://bit.ly/2U0SQPb 

 

 

4. Pedagogas.lt, egzaminatorius.lt EMA 

 

 

 

 

5. Pedagogas.lt 

 

 

6. Pedagogas.lt   mokymai 

https://edukatoriai.lt/naujienos 

 

 

7.  Pedagogas.lt  (TAMO EMA vebinaras) 

 

8. VDU Švietimo akademijos  webinaras 

 

 

9. https://youtu.be/gYwC5qzvvwTk 

 

10.Nacionalinė švietimo agentūra 

https://www.youtube.com/watch?v=0GMIYxX8CKY 

 

 

11.Nacionalinė švietimo agentūra 

https://edukatoriai.lt/naujienos
https://youtu.be/gYwC5qzvvwTk


ugdymo nuotoliniu būdu iššūkiai ir galimybės“ https://youtube.be/fUEtWq62Q9U 

 

Su kokiais ŠMM  dokumentais dėl 

nuotolinio mokymo este susipažinęs, -usi? 

Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu – 

Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolis 

Ar susipažinote su NŠA (nacionalinė 

šveitimo agentūra) skaitmeninio mokymo 

baze, su mokymosi aplinkomis, metodine 

medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita 

mokykloms svarbia informacija?   

Taip 

  

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujien
os 

Kaip pakoregavote savo ilgalaikius planus? 1. Apjungiau kai kurias temas. 

2. Suplanavau daugiau projektinių darbų. 

 

Ar jau prisijungėte prie progimnazijos 

nuotolinio mokymosi aplinkos „Moodle“? 

 TAIP   Ketinu išbandyti EMA pratybas ir  eduka klasę 

 

Ar su kolegomis aptarėte integracijos 

galimybes? Ką su kuo integruosite? 

„Dailė“  ir  „ Gamta ir žmogus“  

Tema:  „Pažeisti dantys – viena iš labiausiai paplitusių ligų Lietuvoje. Kaip prižiūrėti dantis, kad jos 

išvengtume.“ 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 5 kl. mokiniams? 

 

Sveika mityba 

https://www.youtube.com/watch?v=YEMzna5i7sc,  
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 7 kl. mokiniams? 

 

Kūnų tankis 

https://www.youtube.com/watch?v=mvYLc3pZURk 
https://www.youtube.com/watch?v=Oj-5YYtMCdU 
https://www.youtube.com/watch?v=gwk4_mvp0s0 
https://www.youtube.com/watch?v=DGyD5XaDJH0 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės jūsų pamokos 

tema 8 kl. mokiniams? 

 

Paprastieji mechanizmai 

https://www.youtube.com/watch?v=xZnAU8QBeS0  
https://www.youtube.com/watch?v=x3VB7iBtc1Q 
https://www.youtube.com/watch?v=0OfswvMbziE 
https://www.youtube.com/watch?v=0OfswvMbziE 
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