
Informacija apie mokinių ugdymą ir gimnazijos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu 

karantino dėl koronaviruso metu 

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos pasirengimo mokyti nuotoliniu 

būdu priemonių planas  ir  darbo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 rekomendacijomis  dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu.  

1. Technologinės  galimybės  - 91,7 proc. mokinių turi IT priemones (kompiuterius, 

planšetes, dalis - išmaniuosius telefonus), internetinį ryšį, gali jungtis ir mokytis bei bendrauti 

nuotoliniu būdu. Neturintiems šių priemonių bus suteikta galimybė naudotis gimnazijos kompiuterine 

technika pagal gimnazijos nustatytą tvarką.  

2. Gimnazijos pasirinkta nuotolinio mokymo platforma – "EDUKA  klasė", 

papildomai bus naudojama „Skype“ , „Messenger“, Egzaminatorius.lt, EMA bei elektroninis 

Mano dienynas, kurios užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir 

bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu. Asmens duomenų apsauga bus užtikrinama 

laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei vadovaujantis 

mokymosi sutartyse numatyta tvarka.  

3. Ugdymo organizavimas. 

3.1. Teorinė ir ugdymuisi reikalinga medžiaga bus imama iš vadovėlių, dienyne 

nurodant konkrečias užduotis, temas ir puslapius, kuriuos reikia paskaityti. Taip pat pateiktos 

nuorodos į internetines mokomąsias svetaines, kuriose galima rasti su konkrečia tema susijusią 

teoriją. Galimos ilgalaikės, jungiančios kelių pamokų laiką ir apimtį, užduotys. 

3.2. Dominuos savarankiškas mokymasis, gebėjimas aiškintis informaciją pačiam. 

Iškilus neaiškumams, mokinys visada turės galimybę kreiptis į mokytoją. 

3.3. Pradinių klasių mokytojai sieks virtualiai pabendrauti individualiai su kiekvienu 

mokiniu, siekiant tvirtesnio grįžtamojo ryšio. 

3.4. Mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas mokytojų tarpusavio susitarimu. 

3.5. Numatytos pamokos metu mokytojas turėtų galimybę būti online, kad galėtų iš 

karto atsakyti į mokinių klausimus. Taip pat mokiniai gali kreiptis į mokytoją pagalbos per edienyną, 

„Messenger“, Skype  arba telefonu. Pailgintos dienos mokytojai tokiu būdu pagelbės mokiniams, 

lankantiems pailgintos dienos grupę, atlikti gautas užduotis, mokytojo padėjėjai – padės spec. 

poreikių mokiniams atlikti mokytojų parengtas užduotis. Galimos vaizdo konferencijos. 

3.6.  Mokiniams pamokos vyks pagal 2019-2020 m.m. II pusmečio tvarkaraštį, kuris yra 

paskelbtas gimnazijos svetainėje. 



4. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymas ir švietimo pagalbos 

teikimas: 

  4.1. per skype ir/ ar viber programas  individualias lietuvių kalbos ir matematikos 

pamokas ves specialjoji pedagogė (dėl šių pamokų mokiniai ir tėveliai bus informuoti 

individualiai), kitų dalykų užduotis šie mokiniai gaus iš mokytojų. Specialioji  pedagogė teiks 

konsultacijas tėvams, globėjams telefonu, el.paštu, per skype ir/ ar viber programą. 

4.2. Logopedines pratybas logopedė ves per skype ir/ ar viber programą, teiks 

konsultacijas tėvams, globėjams, mokytojams telefonu, el. paštu. 

4.3. Specialiųjų poreikių mokiniams, kuriems skirtas ugdymas namuose, bus vedamos 

veiklos ir logopedinės pratybos per skype ir/ ar viber programą, teikiamos konsultacijos tėvams 

per šias programas, telefonu, el.paštu.  

4.4.Veiklos mokiniams vyks pagal suderintą grafiką. 

5. Didžiosios dalies užduočių įvertinimus mokiniai matys platformose, mokytojai taip 

pat teiks komentarus, įvertinimai bus rašomi į dienyną.  

6. Nuotolinio mokymo tvarka galioja iki karantino pabaigos. 

 


