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SIDABRAVO GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO  

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS  

  

  I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – 

Rekomendacijos) yra skirtas padėti gimnazijos bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso 

organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu gimnazija gali ugdyti mokinius 

nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai 

organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško 

kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių 

komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje;  

3.2. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo sistema naudojant „Moodle“ virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpintas 

kiekvienos klasės mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo planą suskirstytas į konkrečias 

skaitmenines pamokas (temas);  

3.3. Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos 

konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus individualiai.  

3.4. Sinchroninės konsultacijos – vaizdo konferencijų būdas, pagrįstas tiesioginiu garso 

ir/arba vaizdo konferencijų organizavimu ir dalyvavimu jose realiu laiku, naudojantis vaizdo 

konferencijų sistema. Šiuo atveju mokiniai privalo sutartu laiku būti toje aplinkoje, kurioje 

mokytojas veda pamoką.  

3.5. Asinchroninės konsultacijos – toks mokymosi organizavimo būdas, kai mokiniai 

pateiktas mokymosi užduotis atlieka, bet kuriuo jiems patogiu laiku ir bendraujama su mokytoju 

naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (toliau – IKT), telefonu, el. paštu, 

vidinėmis aplinkos žinutėmis, dalyvauja diskusijose. 

3.6. Mišrusis  nuotolinis mokymas(is) – sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio 

mokymo(si) elementų turintis mokymas(is). 

3.7. Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, 

skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, skyrių, 

dalyko programos dalį.  

 

 

 

 

 

 

  



II SKYRIUS  

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

  

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, gimnazija įsivertina 

pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, 

mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį. 

5. Pradėjus ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra pritaikoma 

asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus, 

ir mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų 

pertraukai. 

6. Nuotolinis mokymas(is) Gimnazijoje organizuojamas bendroje mokymo valdymo 

aplinkoje – MOODLE.    

6.1. Gimnazija naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina ne tik 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 

proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:  

6.1.1. TAMO – elektroninis dienynas;  

6.1.2. elektroninis paštas;  

6.1.3. gimnazijos svetainė;  

6.1.4. MOODLE – virtuali mokymo(si) aplinka; 

6.1.5. ZOOM – vaizdo konferencijos; 

6.1.6. FACEBOOK – socialinio tinklo uždaros grupės; 

6.1.7. Telefoniniai skambučiai ir žinutės; 

6.1.8. Mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo(si) aplinkos EDUKA klasė, EMA, 

Egzaminatorius.lt ir kiti ugdymui(si) tinkantys IKT įrankiai, internetinės svetainės, nemokami 

internetiniai skaitmeniniai ištekliai.  

6.2.  Gimnazija įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo 

būdų. Gimnazija mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko 

aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, ieško reikalingų priemonių ir būdų 

problemai išspręsti.   

6.3. Nuotolinio mokymo(si) organizavimas:   

6.3.1. Skaitmeninių technologijų administratorius  Vytautas Vaičaitis: 

6.3.1.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius „Moodle“ aplinkos naudojimo klausimais,  

6.3.1.2. konsultuoja nuotolinio dalyko kurso rengimo bei perkėlimo į „Moodle“ virtualią 

mokymosi aplinką klausimais;  

6.3.1.3. sprendžia iškilusias technines problemas,   

6.3.1.4. prižiūri „Moodle“ aplinkos vientisumą, diegia sistemos atnaujinimus,  

6.3.1.5. prižiūri dalykų, kursų funkcionalumą.  

6.4. Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama kontaktinė informacija, kur mokytojai ir 

mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos.   

6.5. Mokytojų darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų 

tvarkaraštį. 

  



6.6. Dalyko mokytojas: 

6.6.1. Pateikia Veiklos planą mokiniams su tikslais ir uždaviniais, nurodytomis 

konkrečiomis užduotimis, teikiama teorine ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga visai savaitei. 

6.6.2. Į TAMO dienyną įvedant naują pamoką, nurodo pamokos temą, namų darbų skiltyje 

laikotarpį iki kada atlikti užduotis. 

6.6.3. Mokytojai atsako į mokinių klausimus, teikia asinchronines konsultacijas raštu arba 

žodžiu pamokos metu ir/arba po jos susitarus su mokiniu. 

6.6.4. Mokytojas organizuoja (sinchronines) vaizdo konferencijas sutartu laiku pagal 

pamokų tvarkaraštį iki 30 min.  

6.6.5. Tikrina, pateikia tarpinius vertinimus, komentuoja mokinių darbus, gautus virtualioje 

mokymosi aplinkoje, teikia grįžtamąjį ryšį mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Vertinimus už darbus perkelia į el. dienyną. TAMO dienynas pildomas vadovaujantis bendra el. 

dienyno pildymo tvarka.  

6.6.6. Mokytojai kasdien fiksuoja mokinių dalyvavimą mokymosi procese ir informuoja 

klasių auklėtojus apie neprisijungusius mokinius. 

6.6.7.  Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal 

prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, elektroninio pašto duomenis ir fiksuojama 

elektroniniame dienyne. 

6.7. Mokiniai: 

6.7.1. Mokiniai pamokų tvarkaraštyje nurodytu metu turi būti prisijungę prie mokymosi 

aplinkos Moodle / Eduka klasės/ Emos TAMO dienyno ar prie kito skaitmeninio objekto pagal 

susitarimą su mokytoju. 

6.7.2. Jeigu mokiniai dėl objektyvių priežasčių (pvz.: liga) negali mokytis tvarkaraštyje 

nurodytu laiku, jie privalo informuoti klasės auklėtoją. 

6.7.3. Laiku atlieka ir atsiskaito pateiktas užduotis „Moodle“ aplinkoje ar kitoje mokytojo 

nurodytoje mokymosi platformoje. Jeigu mokinys neatsiskaito laiku išeitos temos, suderina su 

dalyko mokytoju temos atsiskaitymo būdą ir laiką. 

6.7.4. Konsultuojasi su mokytoju, stebi pažangumą. 

6.7.5. Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempą, tačiau turi 

įsisavinti ir atsiskaityti už tą medžiagos dalį, kuri priskirta konkrečiam laikotarpiui. Mokinys privalo 

atlikti / atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus. 
6.7.6. Mokiniui rekomenduojama praleisti prie kompiuterio:  

6.7.6.1. 1–4 klasės – iki 2 val.,   

6.7.6.2. 5–8 klasės – iki 3 val.;  

6.7.6.3. 1g–4g klasės – iki 4 val.  

Mokantis daryti trumpas iki 15 min poilsio pertraukėles. 

6.8. Klasės auklėtojai: 

6.8.1. Palaiko glaudų ryšį su auklėtiniais, jų tėvais (globėjais,rūpintojais) pasitelkdami 

įvairias komunikavimo priemones (Facebook, el.paštą, Tamo el. dienyną, telefoninius skambučius ir 

žinutes ir t.t.) 

6.8.2. Individualiai dirba su nuotolines pamokas praleidžiančiais, laiku neatsiskaitančiais 

mokiniais, informuoja mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus).  

6.8.3. Bendradarbiauja su dalykų mokytojais. 

6.8.4. Iškilus problemoms informuoja gimnazijos administraciją. 

6.9. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.9.1. Užtikrina punktualų ir reguliarų savo vaikų dalyvavimą nuotolinėse pamokose. 

6.9.2. Padeda vaikui prisijungti (pagal poreikį) prie virtualios mokymosi aplinkos, palaiko 

mokymosi kontrolę ir teikia pagalbą (pagal poreikį).  



6.9.3. Iš anksto susitartu būdu (el. žinute/ ar skambučiu) informuoja klasės auklėtoją apie 

vaiko nedalyvavimą pamokoje nurodant priežastį. 

6.9.4. Bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais bei specialistais, teikiančiais, 

socialinę, specialiąją pedagoginę, logopedinę pagalbą. 

6.9.5. Apie pasikeitusius kontaktinius telefono numerius, elektroninio pašto adresą 

operatyviai informuoja klasės auklėtoją. 

6.9.6. Stebi vaiko mokymąsi, jo daromą pažangą ir ne rečiau kaip kartą per savaitę 

susipažįsta su duomenimis TAMO elektroniniame dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, ugdymo(-

si) rezultatais). 

6.9.7. Iškilus problemoms kreipiasi į klasės auklėtoją,  gimnazijos administraciją. 

6.10. Vadovai: 

6.10.1. Nuolat dalinasi aktualia informacija gauta iš steigėjo ar ŠMSM. 

6.10.2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kiekvieną penktadienį patikrina įrašus apie 

pravestas pamokas Tamo dienyne. Stebi vykstantį ugdymo(si) procesą Moodle aplinkoje, Facebook 

socialiniame tinkle. 

6.10.3. Kas savaitę organizuoja nuotolinio darbo kokybės aptarimą organizuojant video 

konferencijas ZOOM. 

6.10.4. Atlieka tėvų (mokinių) apklausą, nuotolinio mokymo(si) eigai koreguoti.  

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

7. Visi virtualios aplinkos vartotojai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

atsako už asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą. 

8. Aprašas skelbiamas gimnazijos tinklapyje http://sidabravo-gimnazija.lt. 

_____________________________________________ 


