
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“  PROGIMNAZIJA 

II užsienio kalbos (rusų k.)  

Kovo 16–30 d. nuotolinio darbo programa 

EIL. 

NR. 

DATA VEIKLA NUORODOS, PASTABOS 

1.  Kovo 16 d. Organizacinis 

komunikavimas, 

susitarimai dėl 

nuotolinio mokymo.  

 

Nuotolinio darbo 

programos sudarymas. 

 

Auklėtinių 

informavimas dėl LRT 

programos „Įdomios 

pamokos“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-

televizija 

2.  Kovo 17 d. 

10.00 val.  

Dalyvavimas  Vebinare  

tema  

„Nuotolinis 

mokymas(is). Kaip 

pasirengti ir kokias 

priemones pasitelkti į 

pagalbą?“. 

 

https://youtu.be/68Cfq_O2fC8  

 

https://www.pedagogas.lt/nemokami-

nuotoliniai-mokymai 

3.  Kovo 18 d. Lietuvos švietimo 

technologijų įmonių 

sprendimų nuotoliniam 

mokymui COVID-19 

karantino metu 

nagrinėjimas. 

 

Auklėtinių tėvų 

informavimas dėl LRT 

programos „Įdomios 

pamokos“. 

 

 

Giedra Aliulienė. 

Virtuali paskaita 

„Edmodo“ ir 

„Atvirkščia pamoka“ 

nuotoliniam mokymui“ 

https://www.bitdegree.org/svietimo-

technologijos-lietuva 

 

 

 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-

televizija 

 

 

 

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

RUmIc 

4.  Kovo 19 d. Informacijos apie 

auklėtinius tikslinimas 

(elektroninis paštas, 

interneto prieiga, 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-televizija
https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-televizija
https://youtu.be/68Cfq_O2fC8
https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai
https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai
https://www.bitdegree.org/svietimo-technologijos-lietuva
https://www.bitdegree.org/svietimo-technologijos-lietuva
https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-televizija
https://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-televizija
https://www.youtube.com/watch?v=hpMTELRUmIc
https://www.youtube.com/watch?v=hpMTELRUmIc


prisijungimas prie 

Tamo, telefono nr.). 

 

5.  Kovo 20 d.  Kvalifikacijos 

tobulinimas  

S. Markuckienė  „Apie 

vaikų pyktį“. 

Naujienų nagrinėjimas. 

https://www.pedagogas.lt/ 

 

 

 

 

 

https://edukatoriai.lt/naujienos 

6.  Kovo 23 d. Ilgalaikių planų priede 

„Naudingos elektorinės 

nuorodos ugdymo 

vizualizavimui“, 

priemonių apžvalga, 

patikslinimas. 

 

Informacijos apie 

nuotolinį ugdymą (si) 

paieška, nagrinėjimas. 

https://www.rulit.lt 

https://www.teremoc.ru 

https://www.solnet.ee 

https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB

7ok&t=48s 

(metų laikai ir mėnesiai) 

 

 

 

 

 

7.  Kovo 24 d. Ilgalaikių dalykų planų 

peržiūrėjimas, 

koregavimas,  

planuojant nuotolinį 

ugdymą (si). 

 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make

-your-own/crossword/ 

 

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

skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s 

 

8.  Kovo 25 d. 

10 val. 

Dalyvavimas Vebinare  

tema „Video 

konferencijų įrankiai 

efektyviam 

muotoliniam mokymui 

(si)“. 

 

 

9.  Kovo 26 d. 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. 

 

Auklėtinių ir jų tėvų 

informavimas dėl 

tolimesnio ugdymo 

Pasirenkama planuojamos pamokos tema 

pagal ilgalaikius dalykų planus. 
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proceso organizavimo. 

 

10.  Kovo 27 d.  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. 

 

Auklėtinių ir jų tėvų 

informavimas dėl 

tolimesnio ugdymo 

proceso organizavimo. 

 

Pasirenkama planuojamos pamokos tema 

pagal ilgalaikius dalykų planus. 

11.  Kovo 30 d.  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. 

Nuotolinio mokymo pamokos plano 

išsiuntimas iki kovo 30 d. 16.00 val. per 

TAMO progimnazijos pavaduotojai. 

 


