
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“  PROGIMNAZIJA 

Lietuvių kalbos mokytojo  

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 

 

Dalyvavimas vebinare  

„Nuotolinis mokymas(is). Kaip 

pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?“ nuo 10 val. 

www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-

mokymai 

youtu.be/68Cfq_O2fC8 

 

3.  Kovo 

18 

Elektroninės mokymosi aplinkos 

EMA turinio analizė. 

Nuotoliniam mokymui skirta 

virtuali G. Aliulienės paskaita nuo 

9 val. 

emapamokos.lt/t/temos 

 

www.youtube.com/watch?v=hpMTELRUmIc 

 

4.  Kovo 

19 

Ilgalaikių planų priedo 

„Naudingos elektorinės nuorodos 

ugdymo vizualizavimui“ peržiūra 

ir turimos vaizdo medžiagos 

pritaikymas ugdymo turiniui 

nuotoliniu būdu. 

Dalyvavimas vebinare  nuo 10 

val. 

Ilgalaikių planų priedas „Naudingos 

elektorinės nuorodos ugdymo 

vizualizavimui“ 

 

 

 

www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-

mokymai 

5.  Kovo 

20 

Kvalifikacijos tobulinimas.  

Dalyvavimas vebinare nuo 10 val.   

Metodinių mokymo priemonių 

elektroninėje erdvėje peržiūra.  

LRT mediatekos peržiūra, 

ekranizacijų, skirtų literatūros 

pamokoms, paieška. 

www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-

mokymai 

http://spt.moletai.lt 

 

https://www.kinofondas.lt/filmai/ 

https://www.lrt.lt/mediateka 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura 

6.  Kovo 

23 

Skaitytinos literatūros, skirtos 5-7 

klasių mokiniams ir esančios 

elektroninėje erdvėje, peržiūra. 

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-

lietuviskos-audio-knygos-3 

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt 

https://vyturys.lt/kodas/corona 

http://bit.ly/vyturioknygos 

https://www.lrt.lt/…/skaityti-galima-ir-

ausimis-lrt-rekomen… 

https://www.knygos.lt/lt/elektronines-

knygos/nemokamos/ 

https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirba-

bibliotekos/ 

https://www.pakartot.lt/album/obuoliu-

pasakoshttps://www.ibiblioteka.lt/libis-

portal/el.-knygu-skaitymas… 

7.  Kovo 

24 

Pamokų, esančių 

http://vaizdopamokos.lt, turinio 

analizė. 

http://vaizdopamokos.lt/ 
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Dalyvavimas vebinare nuo 10 val.   www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-

mokymai 

8.  Kovo 

25 

Ilgalaikių dalykų planų 

peržiūrėjimas, koregavimas  

planuojant nuotolinį mokymą. 

Dalyvavimas vebinare nuo 10 val. 

   

Literatūros pamokų, virtualiai 

vedinų muziejuose, paieška ir 

peržiūra. 

 

 

 

www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-

mokymai 

http://www.muziejuedukacija.lt 

https://madeinvilnius.lt 

https://welovelithuania.com 

https://welovelithuania.com/ 

9.  Kovo 

26 

Detalaus nuotolinio mokymo 

pamokos plano rengimas nurodant 

el. nuorodas ar kt. mokymosi 

šaltinius, numatant  

diferencijuotas užduotis, 

vertinimą, atsiskaitymo terminus. 

EMA eletroninės aplinkos 

peržiūra, užduočių, skirtų 5 klasei, 

parinkimas. 

  

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/t/temos 

 

10.  Kovo 

27 

Detalaus nuotolinio mokymo 

pamokos plano rengimas nurodant 

el. nuorodas ar kt. mokymosi 

šaltinius, numatant  

diferencijuotas užduotis, 

vertinimą, atsiskaitymo terminus. 

EMA eletroninės aplinkos 

peržiūra, užduočių, skirtų 6 klasei, 

parinkimas. 

 

 

 

 

 

 

 https://emapamokos.lt/t/temos 

 

11.  Kovo 

30 

Detalaus nuotolinio mokymo 

pamokos plano rengimas nurodant 

el. nuorodas ar kt. mokymosi 

šaltinius, numatant  

diferencijuotas užduotis, 

vertinimą, atsiskaitymo terminus. 

EMA eletroninės aplinkos 

peržiūra, užduočių, skirtų 7 klasei, 

parinkimas.. 

 

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/t/temos 

 

 

Pasilieku teisę keisti nuotolinio darbo programos temas ir datas. 
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