
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos II užsienio kalbos (rusų) 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?   

 

Šešiuose mokymuose ir 

seminaruose. 

www.pedagogas.lt „EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės“, 2 val., 

pažymėjimo Nr. PDT-13718, 2020-03-19 

www.pedagogas.lt „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos 

efektyviam nuotoliniam mokymui“, 2 val., pažymėjimo Nr. PDT-19555, 2020-03-20 

www.pedagogas.lt „Apie vaikų pyktį“, 1 val., pažymėjimo Nr. 06542 

https://www.youtube.com/watch?v=TPtgrjf9id4&feature=youtu.be, 2020-03-20 

https://youtu.be/RylkJzdMeH0, 2020-23 

AAneFQ3IA9M, 2020-03-25 

Su kokiais ŠMM  

dokumentais dėl nuotolinio 

mokymo este susipažinęs, -

usi? 

NŠA „Skaitmeninės 

priemonės nuotoliniam 

mokykui“. 

 

Rekomendacijos dėl 

ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu 

būdu.  

 

Mokyklos, nuotoliniu 

būdu mokančios šalyje ir 

užsienyje gyvenenčius 

mokinius, turinčios 

švietimo, mokslo ir 

sporto ministro pritarimą. 
 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Skaitmenines-priemones-2020-03-25.pdf 

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

 

 

 
 
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-
isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni 

 

 

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/naujienos 
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Kaip pakoregavote savo 

ilgalaikius planus? 

TRUMPAI APRAŠYKITE 

Peržiūrėjau temas, išskyriau pagrindinius , svarbiausius akcentus, 8 kl. sujungiau dvi panašias temas, sudariau 

atskirų temų planus. 
 

 

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? 

TRUMPAI APRAŠYKITE:  

Aptarėme su geografijos mokytoja. 8 klasės mokiniai per geografijos pamokas yra tema apie Rusiją, o pe rusų 

kalbos pamokas yra tema apie keliones. 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 5 kl. 

mokiniams? 

- Įterpkite nuorodas,  kurias pateiksite mokiniams 

- 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 6 kl. 

mokiniams 

„Metų laikai ir mėnesiai“. Įterpkite nuorodas,  kurias pateiksite mokiniams 

www.rulit.lt  

https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok&t=58s 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ 

 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 7 kl. 

mokiniams? 

„Filmų žanrai“ Įterpkite nuorodas,  kurias pateiksite mokiniams 

www.rulit.lt  

 

 Kokia pirmosios nuotolinės 

jūsų pamokos tema 8 kl. 

mokiniams? 

„Namo, buto patalpos“. Įterpkite nuorodas,  kurias pateiksite mokiniams 

www.rulit.lt  
гhttps://www.youtube.com/watch?v=UsxtQU0lFOg 

 

http://www.rulit.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=3JVi_JIB7ok&t=58s
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
http://www.rulit.lt/
http://www.rulit.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=UsxtQU0lFOg

