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KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS MOKYMO(SI) 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 
I. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

1.Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 ,,Dėl situacijos, susijusios 

su koronavirusu“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus rekomendacijomis dėl 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

2. Mokymo nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti pasirenkama: 

- sinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet būtinai 

tuo pačiu  laiku (vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.); 

- asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai įsitraukdami ir 

skirtingu laiku ( SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas, telefonas ir kt.). 

3. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama: 

- mokinių turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, kompiuteriai (stacionarūs, 

nešiojamieji, planšetės); 

- progimnazija aprūpins kompiuterine technika mokinius iš socialiai pažeidžiamų šeimų ir pagal 

galimybę kitus mokinius, kurie namuose neturi kompiuterių; 

- mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai;  

- mokytojai nurodys temas, skyrius ar konkrečius puslapius, internetinių šaltinių nuorodas 

elektroniniame dienyne TAMO;  

- taikomoji virtuali aplinka sinchroniniam bendravimui (konferencijoms, pokalbiams, vaizdo 

pamokoms); Office 365, ZOOM;  

- interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios medžiagos laikymui 

ir kt. – EDUKA,  EMA, elektroninis dienynas TAMO, elektroninis paštas ar kita mokytojo pasirinkta 

nuotolinio mokymo platforma; 

- bendravimui su mokiniais ir jų tėvais, dalykų mokytojais, klasių vadovais – progimnazijos 

elektroninis dienynas TAMO, internetinis puslapis, socialinės medijos, išmanieji telefonai, Office 365; 

- mokinius ir jų tėvus, mokytojus konsultuoja pagalbos mokiniams specialistai: socialinė 

pedagogė, specialioji specialistė, logopedė, psichologė, mokytojo padėjėjai, visuomenės sveikatos 

specialistė (pagal atskirą nuotolinio darbo planą). 

Techninėms instrukcijoms – progimnazijos interneto svetainė. 

 



 

II.NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA 

 

 4. Mokiniai: 

- nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose 

(namuose), naudodami informacines komunikavimo priemones ir technologijas, mokosi nuotoliniu 

būdu mokomi mokytojų ir savarankiškai (pradinių klasių mokiniai – prižiūrimi tėvų); 

- laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų 

mokytojais; 

- informuoja klasių auklėtojus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

5. Mokytojai:  

- iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia nuotoliniam darbui dalyvaudami virtualiose konferencijose, 

seminaruose, konsultacijose, savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo(si) priemones; 

- parengia nuotolinio darbo priemones ( susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, 

pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

- numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraščius; 

- koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam gali skirti kūrybines, 

tiriamąsias praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos; 

- informuoja mokinius elektriniame dienyne nurodydami konkrečias užduotis, atsiskaitymo 

formas, terminus, prisijungimo prie platformos laiką, vertinimą; 

- sistemingai pildo elektroninį dienyną; 

- konsultuojasi tarpusavyje, su administracija, teikia pagalbą vieni kitiems; 

- bendrauja su tėvais, teikia jiems reikalingą informaciją. 

6. Klasių auklėtojai: 

- nuolat palaiko ryšį su mokiniais/ugdytiniais, jų tėvais, dalykų mokytojais; 

- aiškinasi, ar visi ugdytiniai dalyvauja mokyme(si), ar nėra sergančių mokinių, ar visa mokyklos 

informacija suprantama ugdytiniams ir jų tėvams. 

7. Progimnazijos vadovai (administracija); 

- nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

kitų institucijų; 

- informuoja progimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

- kontroliuoja ir tikrina elektroniniame dienyne įrašus apie vestas pamokas, kitą informaciją; 

- organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną aptarimus (vaizdo pokalbius, 

seminarus Office aplinkoje); 

           - atlieka mokinių, jų tėvų, mokytojų apklausas nuotolinio mokymo(si) klausimais, problemų 

sprendimui, eigai koreguoti ir tobulinti;. 



 8. Už nuotolinio mokymokokybišką organizavimą ir įgyvendinmą atsakingos direktorės 

pavaduotojos ugdymui: Sonata Alijošienė ir Jūratė Butkienė. 

 9. Nuotolinio mokymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultantas – informacinių 

technologijų sistemų administratorius Zenonas Šleinius. 

  ________________________________________________________________ 


