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ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai suplanuoja veiklas visai savaitei, skirdami 

konkrečias užduotis, kurios atitinka vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių 

dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.) kiekvienai dienai. Veiklos planas pateikiamas priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikų tėvų Facebook grupėse.  

2. Naudodamiesi skaitmeninių technologijų galimybėmis ugdytiniai atlieka užduotis 

virtualioje mokymosi aplinkoje „EMA“, internetinėse žaidimų programose 10monkeys, Planeta 

Frepy.  

3. Vertinimas vyksta naudojantis programos Class Dojo, priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikų tėvų Facebook grupių galimybėmis.  

 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 1-4 KLASĖSE 

4. Pagrindinės 1-4 klasių mokinių, mokytojų, tėvų komunikavimo priemonės – Tamo 

dienynas, elektroninis paštas, telefono skambučiai, žinutės. Tamo dienyne skiriamos mokymosi 

užduotys, suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami 

įvertinimai. 

5. Savaitei sudaromas savaitės ugdomosios veiklos planas, kuris iš anksto pateikiamas 

elektroniniame dienyne savaitės ugdomojoje veikloje. Numatoma veikla kiekvienai dienai. 

6. Nuotolinio mokymo turinį sudaro mokinių turimi vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai bei 

skaitmeninis turinys: pagrindinė virtuali mokymosi aplinka – „EMA“ papildoma priemonė – „Eduka 

klasė“, projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ svetainėje 

Vedlys pateiktais pamokų aprašymais. 

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 5-8, I-IV GIMNAZIJOS KLASĖSE 

7. Pagrindinės  informacijos perteikimo priemonės: 

7.1. Tamo dienyno galimybės (žinučių, pranešimų, komentarų rašymas), pokalbiai 

telefonu, sms, susirašinėjimas/pokalbiai Messenger programoje, el. paštu. 

8. Pagrindinė mokymo(si) medžiaga: mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. 

9. Naudojamos elektroninės mokymosi aplinkos: „EMA“ (5-8 kl.), „EDUKA klasė“ (5-

8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams). „Egzaminatorius.lt“ (I-IV gimnazijos klasių mokiniams); 

10. Pamokos naujos medžiagos aiškinimas, konsultacijos, organizuojamos sukurtose 

grupėse per Messenger programą, kartais taikoma Zoom programa. 

11. Technologijų nuotoliniam mokymui naudojama internetinė svetainė 

smp2014te.ugdomelt. 11 klasės mokiniai turės perskaityti „Metodinės rekomendacijos technologijų 

egzaminui“ ir susipažinti su reikalavimais (12 klasėje rinksis technologijų egzaminą). 12 klasėje vyks 

pasiruošimas egzamino pristatymui. Fizinio ugdymo, muzikos, dailės, ekonomikos ir verslumo ir kt. 

užduotys  skiriamos pagal klases (5-6 kl., 7-8 kl., I-IIg kl., III-IVg kl.).  
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IV. SPECIALIŲJŲ (LAVINAMŲJŲ) KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 

12. Specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokinių ugdymas organizuojamas atsižvelgus į 

individualius mokinio poreikius, aptarus ugdymo(si) galimybes su mokinio tėvai (globėjais, 

rūpintojais). Mokiniams pateikiamos mokytojų parengtos individualios  užduotys popieriaus lapuose, 

įkeliamos mokomųjų filmukų, dainų, žaidimų nuorodos per Tamo dienyną, Messenger, (išskirtiniu 

atveju – siunčiamos paštu). Messenger programa organizuojami trumpi pokalbiai, paaiškinamos tam 

tikros veiklos, paskirtos užduoties atlikimo procesas.  

 

V. ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

13. Švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis 

pedagogas, logopedas) individualias konsultacijas teikia taikydami Messenger, Skype programas. 

Informacija, rekomendacijos, užduotys spragoms kompensuoti pateikiamos per Tamo dienyną, 

elektroniniu paštu (išskirtiniais atvejais  siunčiamos paštu, atvežamos mokykliniu autobusu). 

 

VI. UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS 1-4, 5-8, I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS, 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO GAVIMAS IR VERTINIMAS 

14. Mokytojai Tamo dienyno paštu iki pirmadienio 9 val. pateikia suplanuotas veiklas 

visai savaitei, skirdami konkrečias užduotis kiekvienai dienai. Pagal naują užsiėmimų tvarkaraštį, 

visos savaitės kiekvienam dienos užsiėmimui (pagal dalyką) nurodomos konkrečios temos, reikalinga 

teorija, pratimų, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, užduotys, kitos veiklos. Nurodoma, kur šių 

užduočių mokinys turi ieškoti, kokioje aplinkoje, tinklalapyje ir pan. turės dirbti. 

15. Savaitės užsiėmimų veiklos, temos, užduotys ir kt. fiksuojamos Tamo dienyne. 

16. Užsiėmimo metu nuotolinio komunikavimo būdais mokinius konsultuoja mokytojas. 

17. Fizikos, chemijos, biologijos mokytojai pateiks konspektus, skaidres ir kt. mokomąją 

medžiagą, naudosis projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ 

galimybėmis ir ugdymo procese taikys Vedlyje pateiktus pamokų aprašymus. 

18. Dorinio ugdymo (etikos, tikybos), dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos 

užduotys pateikiamos per TAMO dienyną, el. paštą, Facebook, Messenger programose sukurtas 

grupes arba telefonu. Užduotys skiriamos ne trumpiau nei 2 savaitėms. Skiriamos daugiau praktinės 

užduotys, kad mokiniai mažiau laiko praleistų prie kompiuterio. 

19. Mokiniui jam patogia bendravimo forma sudaroma galimybė užsiėmimų metu 

kreiptis konsultacijos į dalyko mokytoją.  

20. Grįžtamąjį ryšį mokytojas gauna sutartu su mokiniais būdu per Tamo dienyną, el. 

paštu, Messenger programoje, mokymosi aplinkose „EMA“, „EDUKA klasė“, „Egzaminatorius.lt“. 

21. Pirmąją karantino mokymosi savaitę mokinių pasiekimai nevertinami pažymiais. 

22. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami įprastu aprašomuoju būdu. 

23. Dėl atsiskaitymų, vertinimo būdų ir pan. mokytojas informuoja mokinius iš anksto. 

24. Atsiskaitymams dažniausiai  naudojamos „EMA“ ar „EDUKA“ mokymosi aplinkos 

(skiriamos užduotys vertinimui), „Egzaminatorius.lt“. Atliktas užduotis mokinys jam patogiu būdu 

(el. paštu, Facebook, Messenger grupėje nufotografavęs, nuskenavęs, video vaizdo pagalba ar kitaip) 

perduoda mokytojui. 

25. Atskirais atvejais spausdintos užduotys mokiniams gali būti siunčiamos paštu, 

atvežamos mokykliniu autobusu. 

26. Mokinių pasiekimai ir pažanga fiksuojami TAMO dienyne. 
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VII. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 

27. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) vyksta Tamo dienyne, 

elektroniniu paštu, telefoninių pokalbių metu. 

 

________________ 


