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KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Veiklos Atsakingas asmuo Rezultatai 

1.  Darbo grupės nuotolinio mokymo 

organizavimui sudarymas  

2020-03-17 Direktoriaus 

įsakymas; 

veiklų paskirstymas 

D. Križinauskaitė Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu koordinavimas  

 

2.  Darbo grupės posėdžių organizavimas 

 

Nuolat Vaizdo konferencijos 

(Messenger) 

D. Križinauskaitė, 

L. Sadauskienė  

Išnagrinėti dokumentai; 

Aptartos priemonių plano gairės 

Parengtas priemonių  planas 

3.  Skaitmeninių technologijų 

administratoriaus (IKT koordinatoriaus 

skyrimas 

2020-03-17 Direktoriaus įsakymas 

 

D. Križinauskaitė, 

L. Sadauskienė 

Kontaktinės skaitmeninių technologijų 

administratoriaus informacijos  

paskelbimas mokyklos interneto 

svetainėje 

 

4.  Pasitarimų su  mokytojais, švietimo 

pagalbos specialistais rengimas 

Kiekvieną 

antradienį 

15.00 val.; 

pagal 

poreikį 

Vaizdo konferencijos  D. Križinauskaitė, 

E. Morozova, 

L. Sadauskienė 

Ugdymo proceso nuotoliniu būdu 

organizavimas ir koordinavimas, 

aktualių klausimų aptarimas, problemų 

sprendimas 

5.  Mokyklos pasirengimo dirbti nuotoliniu 

būdu įsivertinimas: technologinės 

galimybės, turimos skaitmeninės 

priemonės, mokytojų kompetencija.  

2020-03-17-

20 

Vaizdo konferencija 

(Messenger); 

apklausa 

D. Križinauskaitė, 

L. Sadauskienė,  

E. Morozova  

Virtualiosios mokymosi aplinkos, 

nuotolinio mokymosi platformų, 

komunikacijos įrankių pasirinkimas, 

asmens duomenų apsaugos 

užtikrinimas, mokytojų kompetencijų 

įvertinimas, darbo sąlygų sudarymas 

6.  Duomenų apie mokinių ir jų tėvų turimą 

įrangą ir naudojamas ryšių priemones, 

visų galimų kontaktų surinkimas ir jų 

galimybių mokytis nuotoliniu būdu  

2020-03-16 

-20 

Apklausa telefonu, 

socialiniais tinklais 

Klasių vadovai, 

socialiniai 

pedagogai 

Atlikta apklausa, susisteminti mokinių 

ir jų tėvų/globėjų duomenys apie 

turimas priemones 



įvertinimas  

7.  Mokinių, iš socialiai pažeidžiamų šeimų, 

neturinčių galimybės vaiko aprūpinti 

nuotoliniam mokymuisi reikalingomis 

priemonėmis, išaiškinimas 

2020-03-16 

-20 

Apklausa telefonu, 

socialiniais tinklais, 

duomenų analizė 

Klasių vadovai, 

socialiniai 

pedagogai 

Alternatyvių nuotolinio mokymosi būdų 

paieška, problemos sprendimas; 

Aprūpinimas IKT priemonėmis  

8.  Mokymo nuotoliniu būdu taisyklių 

parengimas 

 

2020-03-20 Vaizdo konferencija 

(Messenger) 

L. Griščenkovienė, 

A. Pukinskienė, 

T. Girtas 

Mokytojai ir mokiniai supažindinti su 

mokymo nuotoliniu būdu taisyklėmis 

9.  Dalyvavimas nuotolinio mokymo 

mokymuose 

Pagal 

poreikį 

Video seminarai 

internetu 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

pasirengimas nuotoliniam mokymui 

10.  Mokytojų konsultavimas, mokymai Pagal 

poreikį 

Darbo grupė, 

IKT kordinatoriai 

L. Sadauskienė; 

M. Anglickas 

Kvalifikacijos tobulinimas, 

pasirengimas nuotoliniam mokymui 

11.  Mokytojų pasiruošimas mokyti 

nuotoliniu būdu: skaitmeninės 

mokomosios medžiagos ir užduočių, 

skirtų mokiniams mokytis nuotoliniu 

sinchroniniu ir asinchroniniu būdu 

parengimas ir sukaupimas 

2020-03-27  Nuotolinio mokymosi 

medžiagos rengimas; 

konsultacijos 

L. Sadauskienė,  

E. Morozova, 

dalykų mokytojai 

Skaitmeninės mokomosios medžiagos ir 

užduočių banko sudarymas ir 

patalpinimas (Microsoft Office 365) 

12.  Mokymo nuotoliniu būdu  tvarkaraščio 

sudarymas 

2020-03-25 Konsultacijos L. Griščenkovienė, Su tvarkaraščiu supažindinti mokytojai, 

mokiniai ir tėvai/globėjai 

13.  Informacijos apie mokymo 

organizavimą nuotoliniu būdu bei 

kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą 

mokiniai, jų tėvai /globėjai, pateikimas  

2020-03-25 Informuoti gimnazijos 

bendruomenės nariai 

L. Sadauskienė, 

klasių vadovai, 

socialiniai 

pedagogai 

Patalpinta informacija internetinėje 

svetainėje, Tamo dienyne;  

pateikta informacija  telefonu, 

socialiniais tinklais 

14.  Mokymo nuotoliniu būdu  vykdymas 2020-03-30 Organizuojamos 

pamokos  

D. Križinauskaitė, 

E. Morozova, 

dalykų mokytojai 

Mokymosi medžiagos ir užduočių 

skyrimas, informacijos pateikimas, 

mokinių konsultavimas, mokinių, 

turinčių specialiuosius ugdymosi 

poreikius, ugdymo specifikos švietimo 

pagalbos mokiniui teikimas, mokymosi 

krūvio reguliavimas, grįžtamojo ryšio 

teikimas, įvertinimų fiksavimas 

 

__________________________________________ 


