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ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Esant koronaviruso grėsmei, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje ugdymo procesas 

nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (toliau Aprašas).  

2. Aprašas reglamentuoja mokymo organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais 

galėtų gauti pagalbą mokiniai, jų tėvai (rūpintojai), mokytojai. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

3. Skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi) skiriama 

mokytoja Anelė Valentinavičienė, kuri konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo 

klausimais. Kontaktinė informacija, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių 

technologijų administratorių dėl techninės pagalbos, skelbiami gimnazijos svetainėje ir TAMO nuo 

š.m. kovo 23 dienos.  

4. Bendradarbiaudami su TAMO administratore Anele Valentinavičiene, klasių 

auklėtojai iki kovo 25 dienos užtikrina, kad visi mokiniai turėtų prieigą prie pasirinktos programinės 

ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu. Jei mokinys neturi galimybių naudotis 

nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, klasių auklėtojai informuoja gimnazijos 

direktorių.  

5. Kovo 25 dieną gimnazijos svetainėje ir TAMO mokiniai, mokinių tėvai (rūpintojai), 

mokytojai supažindinami su „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašu“.  

6. Įsivertinus technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų 

kompetenciją, mokinių amžių, jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį ir poreikį ugdyti realiuoju 

(sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, nuotolinis mokymas organizuojamas naudojant 

TAMO (pagrindinė privaloma), MESSENGER (papildoma, mokytojui ir mokiniams susitarus), 

MOODLE (papildoma, mokytojui ir mokiniams susitarus), CLASSROOM GOOGLE (papildoma, 

mokytojui ir mokiniams susitarus), EDUKA (papildoma, mokytojui ir mokiniams susitarus), 

EGZAMINATORIUS (papildoma, mokytojui ir mokiniams susitarus) ir/arba ZOOM (papildoma, 

mokytojui ir mokiniams susitarus) platformas.  

7. Gimnazijos ir Elektrėnų savivaldybės administracijos pasitarimai organizuojami 

esant būtinybei. 

8. Gimnazijos administracijos ir mokytojų pasitarimai organizuojami realiuoju 

(sinchroniniu) laiku MESSENGER platformoje, nerealiuoju (asinchroniniu) laiku - TAMO, e.pašto 

platformoje arba telefonu.  

 

 

 

 



III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 
 

 

9. Mokytojai ir mokiniai komunikuoja TAMO, MESSENGER, MOODLE, 

CLASSROOM GOOGLE, EDUKA, EGZAMINATORIUS ir/arba ZOOM platformose:  

9.1. Pagrindinė nuotolinio mokymo(si) platforma laikoma TAMO:  

9.1.1. Nuotolinės pamokos turinys fiksuojamos TAMO (bendra pamokos tema ir 

bendras klasės darbas). Mokytojas aiškiai ir tiksliai įvardija temą, uždavinį(ius), nurodo šaltinius ir 

kitą svarbią informaciją.  

9.1.2. Savarankiško darbo užduotys fiksuojamos TAMO (namų darbai). Skiriant 

mokiniams savarankiško darbo užduotis privalu laikytis „Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos  mokinių 

mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašo“ (2017-08-29 direktoriaus įsakymas Nr.4V-156). 

Mokytojas, skirdamas savarankiško darbo užduotis, nurodo užduočių atlikimo terminą.  

9.1.3. Teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga mokiniams pristatoma naudojant 

TAMO (duomenų saugykla).  

9.2. Grupinės ir individualios konsultacijos gali būti teikiamos MESSENGER, 

MOODLE, CLASSROOM GOOGLE, EDUKA, EGZAMINATORIUS ir/arba ZOOM platformose. 

Dėl platformos susitariama su konkrečia grupe, atsižvelgiant į poreikius ir galimybes.  

10. Konsultuojant mokinių grupę realiuoju (sinchroniniu) laiku laikomasi pamokų 

tvarkaraščio (ne vėliau kaip prieš vieną dieną namų darbų skiltyje nurodomas konkretus laikas ir 

pasirinkta platforma). Jei mokinys nedalyvavo nuotolinėje pamokoje realiuoju (sinchroniniu) laiku, 

rašoma „n“.  

11. Individualios konsultacijos teikiamos nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, laikantis 

pamokų tvarkaraščio ir konsultacijų grafiko (2019-08-28 d. direktoriaus įsakymas Nr.2M-28, 

www.versme.elektrenai.lm.lt/images/Ugdymas/2019/konsultacijų grafikas.pdf.) Konsultacijų laikas 

skiriamas individualiam mokymui, registracijos lapuose neregistruojamas. 

                     12. Grįžtamasis ryšys mokiniams ir jų tėvams (rūpintojams) suteikiamas TAMO 

platformoje. Pasiekimai fiksuojami įprastu būdu (įvertinimuose, nurodant pažymio tipą). 

Neformalusis vertinimas (mokinio įsitraukimas į nuotolinį mokymąsi, užduočių atlikimas, 

savarankiško mokymosi galimybių išnaudojimas ir kt.) fiksuojamas 

pastabose/pagyrimuose/komentaruose.  

13. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymą(si) koordinuoja mokymosi pagalbos 

specialistė Rita Grigonienė (su mokytoju aptaria medžiagą ir ją tinkamai pateikia mokiniui).  

14. Neformalusis švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu: pagal poreikį 

integruojama į formaliojo švietimo veiklas, tęsiami pradėti projektai ir praktiniai darbai, aktyviai 

analizuojama ir aptariama video medžiaga. Mokytojai fiksuoja veiklas TAMO pagal patvirtintą 

neformalaus švietimo veiklos grafiką. 

15. Klasių auklėtojai ne mažiau kaip du kartus per mėnesį pateikia bendrąją informaciją 

mokinių tėvams (rūpintojams). Jei mokinys nedaro pažangos, klasės auklėtojas operatyviai susisiekia 

su mokinio tėvais (rūpintojais), informuoja VGK. Klasės auklėtojo veikla fiksuojama TAMO įprasta 

tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 
 

16. Mokytojai koreguoja ilgalaikius planus, išskirdami svarbiausias temas, 

diferencijuoja užduotis, atsižvelgdami į mokinių galias ir poreikius.  

17. Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti laisvai prieinamu 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:  

17.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public  – skaitmeninių priemonių paieška;  

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/images/Ugdymas/2019/konsultacijų%20grafikas.pdf
http://lom.emokykla.lt/public


17.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones ) – mokymosi 

medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, 

kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;  

17.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); 

17.4. brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, 

https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.lt/610/).  

18. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinamos ir pateikiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).  

_____________________________ 
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