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Eil. 
Nr. 

Priemonė Atsakingi darbuotojai Resursai Terminai 

1. Informacijos  dėl  darbo  nuotoliniu  būdu  organizavimo Administracija El. dienynas TAMO 2020 m. kovo 16 d. 
 mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pateikimas. 

 
   

2. Virtualių metodinių grupių pasitarimų – susirinkimų dėl 
nuotolinio mokymo Facebook ir Messenger platformoje 
organizavimas: dalykų metodinėse grupėse aptarti ugdymo 
proceso organizavimą virtualioje aplinkoje, IT priemonių 
panaudojimo galimybes.  

Administracija, metodinių 
grupių pirmininkai, 
pedagogai 

El. dienynas, 
messenger, Google docs 

2020 m. kovo 23-25 d. 
  

     
3. Mokinių   ir   tėvų   kontaktinių   duomenų   tikslinimas Klasių vadovai El. dienynas, telefonai, Iki 2020 m. kovo 24 d. 

 (elektroninio dienyno prisijungimai ir el. paštai).  Google docs  
4. Apklausa dėl mokinių galimybių mokytis nuotoliniu būdu. Administracija, El. dienynas, el. Iki 2020 m. kovo 23 d. 

 Tėvų   informavimas   apie   mokymą   nuotoliniu   būdu, IKT administratorius paštas, telefonai  
 nuotolinio mokymo komunikacinių kanalų pasirinkimas.    

5. Nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos Administracija, darbo 
grupė 

Žmogiškieji,  
Google docs 

Iki 2020 m. kovo 27 d. 

 Respublikos teritorijoje, tvarkos aprašų parengimas.   
6. Rekomendacijų mokytojams dėl skaitmeninių išteklių 

naudojimo ir nuorodų į kitą metodinę medžiagą, vaizdo 
pamokas pateikimas. 

Administracija El. dienynas, el. 
paštas, telefonai, Messenger 
grupė 

Nuo kovo 18 d. 
 



7. Kvalifikacijos tobulinimas, savišvieta, nuotolinių seminarų 
(webinarų) klausymas. 

Administracija 
Grupių/klasių mokytojai  
Švietimo pagalbos 
specialistai 
 

Pagal pateiktą pasiūlą  

8. Nuotolinio mokymo platformų ir konferencinių aplinkų 
išbandymas bei pasirinkimas. 
Konferencinės   aplinkos   Zoom, Viber platformoje 
išbandymas. 

IKT administratorius, 
dalykų/grupių 

EDUKA klasė, Edmodo, 
Zoom,  
Discard, Viber 

Iki 2020 m. kovo 26 d. 
 

 mokytojai 

9. Nuotolinio  mokymo  turinio  rengimas. Dalykų/grupių mokytojai El. dienynas TAMO Iki 2020 m. kovo 27 d. 
     

10. Pasiruošimas naudotis pasirinkta virtualia mokymo aplinka Dalykų/grupių mokytojai El. dienynas TAMO, Iki 2020 m. kovo 26 d. 
 (mokytojai  sukuria  mokinių  grupes,  įkelia  pavyzdines  el. paštas, Eduka  
 mokomąsias medžiagas).  klasė, EMA  

11. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas  Direktorius, Grupių/klasių 
mokytojai 

El. dienynas TAMO, 
el. paštas, Eduka 
klasė, EMA, pasirinkta 
vaizdo platforma 

Nuo kovo 30 d. 

 12. Sistemingas tėvų informavimas apie vaiko daromą pažangą ir 
pasiekimus 

 

Grupių/klasių mokytojai El. dienynas, el. 
paštas, telefonai 

Nuo kovo 30 d. 

13. Tėvų supažindinimas su aktualia informacija, jos pasikeitimais, 
Mokyklos darbo režimu elektroniniuose dienynuose TAMO ir 
„Mūsų darželis“, Mokyklos internetinėje svetainėje ir FB 
paskyroje, virtualūs tėvų susirinkimai. 

 

Administracija 
Grupių/klasių mokytojai 

Dienynai TAMO ir „Mūsų 
darželis“, mokyklos 
internetinėje svetainėje 
https://kruopiai.akmene.lm.lt,
FB paskyroje, Messenger 
arba Zoom programomis 

Nuolat 

14. Mokinių prisijungimo prie elektroninio dienyno stebėjimas, 
analizavimas, priežasčių, problemų nustatymas, prevencija, tėvų 
informavimas. 

Administracija 
Grupių/klasių mokytojai 

Dienynai TAMO ir „Mūsų 
darželis“, mokyklos 
internetinėje svetainėje 
https://kruopiai.akmene.lm.lt 
ir FB paskyroje, mokytojų 
Messenger grupėje 

Nuolat nuo kovo 30 d. 



 

15. Tėvų  ir  mokinių  supažindinimas  su  nuotolinio  
mokymo 
aprašais. 

Direktorius, klasių vadovai El. dienynas TAMO, „Mūsų 
darželis“, el. 

Iki 2020 m. kovo 
27 d. 

  paštas 

16. Skaitmeninės  mokomosios  medžiagos,  užduočių,  
skirtų 
mokiniams mokytis nuotoliniu būdu rengimas, kaupimas 
ir 
sisteminimas. 

Dalykų/grupių mokytojai El. dienynas TAMO, „Mūsų 
darželis“, 

Nuolat 

  el. paštas, Eduka  
  klasė, EMA  

17. Pasiruošimas   socialiai   remtinų   mokinių   maitinimo 
organizavimui 

Socialinis pedagogas El. dienynas, Viber, 
Messenger 

Nuo 2020 m. kovo 30 
d. 

     

18. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 
ugdymas, mokinių ir jų tėvų konsultavimas. 

Logopedas, soc. El. dienynas TAMO, Nuo 2020 m. 
 pedagogas, mokytojo 

padėjėjas, dalykų mokytojai 
Messenger  kovo 30 d. 

19. Mokinių atliktų užduočių vertinimo užtikrinimas. Administracija, 
dalykų mokytojai 

El. dienynas TAMO, „Mūsų 
darželis“ 

Nuo 2020 m. kovo 
30 d. 

    
20. Mokinių lankomumo fiksavimo kontrolė. Klasių vadovai, 

Socialinis pedagogas, VGK 
El. dienynas TAMO, Nuolat nuo 2020 m. 

kovo 30 d. 
  Zoom Meeting  

  platforma, Eduka  
   klasė, EMA  

21. Nuotolinio mokymo kontrolė ir informacijos sklaida Direktorius, El. dienynas TAMO, „Mūsų 
darželis“, 

Nuolat nuo 2020 m. 
kovo 30 d. 

  IKT administratorius Zoom Meeting, Viber, 
   Messenger.  

22. Mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo, patirties 
sklaidos, savo aplinkų (FB ar kt. erdvėse) sukūrimo, 
dalyvavimo miesto ar respublikos mokytojų socialinėse 
grupėse skatinimas 

Administracija FB ar kt. erdvėse Nuolat nuo 2020 m. 
kovo 16 d. 

23. Nuotolinio mokymo vykdymo, el. dienynų stebėsena. Administracija Dienynai TAMO ir „Mūsų 
darželis“ 

Nuolat nuo 2020 m. 
kovo 30 d.  


