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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO  NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONIŲ PLANAS 

2020 03 20 

 

Eil.nr. Priemonė Įgyvendinimo 

laikas 

Vykdytojai Dalyviai Pastabos 

1. Dokumentų dėl nuotolinio mokymo ir 

metodinių rekomendacijų kaupimas ir analizė 

nuo kovo 16 kovo 

27 d. 

Administarcijos 

komanda 

Mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

karybos instruktoriai,  

IT specialistai 

Nuotolinio mokymo 

rezultatų analizė ir 

aptarimas kiekvieną darbo 

dieną video konferencijos 

metu 17 val. 

2. Pasitarimas dėl nuotolinio mokymo tvarkos 

aprašo rengimo 

kovo 16 d. Administarcijos 

komanda 

Darbo grupė Rekomendacijos 

teikiamos iki kovo 19 d. 

14 val. 

3. Įsivertinimas licėjaus technologinių galimybių, 

turimų skaitmeninių priemonių organizuoti 

nuotolinį mokymą. 

Mokinių ir tėvų apklausa dėl technologinių 

galimybių mokytis nuotoliniu būdu. 

Savalaikis informacijos pateikimas Tamo 

dienyne ir licėjaus internetinėje svetainėje 

mokiniams, tėvams, mokytojams apie 

pasiruošimą nuotoliniam mokymui. 

iki kovo 20 d. 

 

 

iki kovo 23 d. 

 

nuo kovo 16 d. 

nuolat atnaujinant 

ir papildant 

informaciją 

Administarcijos 

komanda 

IT mokytojas  

Mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

karybos instruktoriai,  

IT specialistai, 

mokiniai, 

tėvai 

Atlikta mokytojų ir 

mokinių apklausa. 

Išsiaiškintas būtinų 

priemonių trūkumas 

nuotoliniam mokymui 

organizuoti. 

Vykdoma informacijos 

licėjaus bendruomenei 

sklaida viešoje erdvėje.  



4. Paskirti skaitmeninių technologijų 

administratorių (IKT koordinatorių), galinti 

konsultuoti mokinius ir mokytojus technologijų 

naudojimo klausimais 

iki kovo 20 d. IKT mokytojas 

Visvaldas 

Stanevičius 

 Paskirtas skaitmeninių 

technologijų 

administratorius. 

Tamo dienyne, licėjaus 

internetinėje svetainėje 

paskelbta kontaktinė 

informacija asmenų, 

teikiančių konsultacijas 

5. Pasirinkta nuotolinio mokymo aplinka iki kovo 20 d. Administracijos 

komanda 

Mokytojai, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

instruktoriai,  

IT specialistai, 

mokiniai, 

tėvai 

Susitarta su licėjaus 

bendruomene, pasirinkta 

nuotolinio mokymosi 

aplinka 

Mokytojams ir mokiniams 

pateikta nuotolinio 

mokymosi aplinkos 

instrukcija 

4. Su mokytojais aptartos galimybes prisijungti 

prie nuotolinio mokymosi aplinkos: dirbti iš 

namų arba atvykstant į licėjų  

iki kovo 20d. Administracijos 

komanda 

Mokytojai, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai,  

karybos instruktoriai,  

IT specialistai 

Vadovaujantis SMS 

ministro  2020 m. kovo 16 

d. įsakymu Nr. V – 372 , 

su mokytojais aptartos 

galimybės prisijungti prie 

nuotolinio mokymosi 

aplinkos: dirbti iš namų 

arba atvykstant į licėjų 

5. Sukurti nauji elektroniniai pašto adresai 

kiekvienam mokytojui ir mokiniui, laikantis 

duomenų apsaugos reikalavimų 

 kovo 20 d.  Pavaduotojas 

ugdymui, 

IT mokytojas 

Mokiniai, 

mokytojai 

Visiems kadetams ir 

licėjuje dirbantiems 

mokytojams sukurti nauji 

el. pašto adresai. 

SMS žinute kiekvienas 

mokytojas informuojamas 

apie naujai sukurtą el. 

pašto adresą ir slaptažodį.  

Kadetus informuoja klasių 

vadovai 



6. Moodle sistemoje sukurti vartotojų 

prisijungimus mokytojams ir mokiniams 

iki kovo 24 d.   

 

Pavaduotojai 

ugdymui, 

IT mokytojas 

Mokiniai, 

mokytojai 

Moodle sistemoje sukurti 

vartotojų prisijungimai 

mokytojams ir 

mokiniams. 

Dalyko turinį gali kurti 

kiekvienas prisijungęs 

mokytojas, o prisijungę 

mokiniai – 

bendradarbiauti, mokytis. 

7. Metodinių grupių video pasitarimų metu 

susitarta dėl nuotolinio ugdymo organizavimo: 

a) mokytojo pagalbos mokiniui teikimo; 

b) laiko, skirto užduotims atlikti; 

c) krūvio reguliavimo 

d) grįžtamojo ryšio 

e) vertinimo; 

      f)tėvų informavimo. 

iki kovo 25 d. Administracijos 

komanda, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Mokytojai, karybos 

instruktoriai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Su licėjaus pedagogine 

bendruomene susitarta dėl 

ugdymo organizavimo.  

Informacija apie ugdymo 

organizavimą paskelbta 

TAMO dienyne kadetams 

ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

8. Parengta ir sukelta dviejų savaičių mokomoji 

dalyko medžiaga į pasirinktą elektroninę 

mokymosi aplinką.  

iki kovo 27 d. Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai Laiku parengta ir sukelta 

mokomojo dalyko 

medžiaga į pasirinktą 

elektroninę mokymosi 

aplinką 

9. Video pasitarimas dėl pasirengimo vykdyti 

nuotolinį mokymą 

kovo 27 d.11 val. Direktorė Administarcijos 

komanda, mokytojai, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

karybos instruktoriai 

Diskusija, atliktų darbų 

parengiant ir sukeliant 

mokomąją medžiagą 

kontrolė ir aptarimas 

10. Sudarytas organizuojamų vaizdo konferencijų 

konsultacijų teiktimo, pamokų ir karybos 

užsiėmimų tvarkaraštis 

iki kovo 27 d. Loreta Vosylė Mokytojai, 

Karybos instruktoriai 

Pagal pateiktus mokytojų 

duomenis, sudarytas 

organizuojamų vaizdo 

konferencijų 

konsultacijoms teikti, 

pamokoms organizuoti 

tvarkaraštis. Pateiktas 

mokiniams TAMO 



dienyne 

11. IT technikos su būtina programine įranga ir 

reikalingomis nuorodomis parengimas ir 

perdavimas mokytojams 

iki kovo 27 d. Pavaduotojas 

ūkiui 

Mokytojai, 

Karybos instruktoriai 

Atsiimti iš anksto 

suderinus, pateikus 

prašymą pagal poreikį 

12. Socialinės, psichologinės pagalbos veiklos 

užsiėmimų plano parengimas pagal veiklos 

funkcijas  kovo 30 – balandžio 10 d. 

iki kovo 25 d. Direktorė Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

kuruojantis 

pavaduotojas 

Parengti socialinio 

pedagogo ir psichologo 

veiklos planai  pagal 

veiklos funkcijas. 

Planų tirtinimas kovo 27 

d. 

13.  Biblioteka pateikia metodines rekomendacijas 

dėl nuotolinio mokymo  laikotarpiui nuo kovo 

30 iki balandžio 10 d. 

iki kovo 25 d. Direktorė Bibliotekos vedėja Parengtos 

rekomendacijos. Iki kovo 

26 d. aprobuojamos ir 

tvirtinamos. 

14. Veikla, skirta socialiai remtinų mokinių 

maitinimo užtikrinimui, vykdant nuotolinį 

mokymą 

kovo 20 d. Socialininė 

pedagogė 

Socialiai remtini 

mokiniai, tėvai 

Susitarimai su valgykla, 

tikslinimai dėl tėvų 

galimybės atsiimti maisto 

davinį, grafiko ir sąlygų  

maisto atsiėmimui 

parengimas 

15. Rekomendacijų tėvams dėl nuotolinio mokymo 

namuose parengimas ir talpinimas viešojoje 

erdvėje 

Iki kovo 25 d. Pavaduotojai 

ugdymui, 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Mokiniai, 

tėvai 

Rekomendacijos 

parengtos, 

Patalpintos viešoje erdvėje 

16. Kiekvieną dieną dalyko mokytojui pildo 

refleksijos anketą virtualioje erdvėje.  

 

Visą karantino 

laikotarpį 

Pavaduotojai 

pagal 

kuruojamas 

sritis 

Mokytojai Video diskusijos 

kiekvieną dieną 17 val. 

17.  TAMO dienyne pateiktos rekomenduojamo 

laisvai prieinamo nacionalinio skaitmeninio 

ugdymo turinio  nuorodos 

Iki kovo 27 dienos 

Nuolat 

atnaujinamos 

Pavaduotojai 

ugdymui 

Mokytojai 

 

TAMO dienyne pateiktos 

rekomenduojamo laisvai 

prieinamo nacionalinio 

skaitmeninio ugdymo 

turinio  nuorodos 

18. Nuotolinio mokymo plano parengimas    Jeigu bus poreikis 



balandžio 13-24 d. 

 


