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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BUDU TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu bfldu tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as)

reglamentuoja nuotolinio mokymosi organizavimo pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programas viruso COVID- I 9 karantino laikotarpiu.

2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis del ugdymo proceso

organizavimo nuotoliniu b[du, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro 2020 m. kovo 16 d. isakymu Nr.Y-3722.

3. Vartojamos s4vokos:

Nuotolinis mokymasis - tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko betarpiSko kontakto

su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informaciniq komunikaciniq technologijq

(IKT) priemonemis virtualioj e mokymosi aplinkoj e.

Virtuali mokymosi aplinka - tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT pagrista informacine

ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokiniq bei moky.tojq s4veika, yra galimybes

kurti ir naudoti ivairius mokymosi scenarijus ir metodus.

Asinchroninis nuotolinis mokymas(-is) savarankiSkas mokymas(-is), naudojant

mokymosi institucijos paramos sistem4. Siuo bfldu vykdant nuotolini mokym4 daZniausiai

naudojamos technologijos: video iraSai, el. medZiaga, forumai, el. pa5tas ir t. t.

Nuotolinio mokymosi medZiagos rinkinys - mokinio vadovas, padedantis i5mokti kurs4

(ar jo dali, tem4), sudarytas i5 metodiniq nuorodq ir mokomosios medZiagos.

Google diskas - nuotraukq dokumentq ir kitq duomenq saugykla:

http s : //www. g o o g I e. c o m I intl I lt _ALL I driv e I .

4. Nuotolinio mokymosi forma organizuojamas visq dalykq mokymas.

5. Ugdymo procesas nuotoliniu bfldu gimnazqoje organizuojamas pasitelkus ivairias

informacines komunikacines technologijas (toliau - IKT): elektroninipaSt4, Google disk4, Messenger

rySio tinkl4, Eduka elektronini dienyn4, Eduka virtuali4 aplink4, Ema elektronines pratybas ir kt.

6. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu bDdu s4lygos ir turinys (mokymosi nuotoliniu

bridu laikas, uZduodiq apimtis pagal temini planq, atlikimas, individuali mokymosi veikla virtualioje



ir tradicineje mokymosi aplinkoje, konsultacijrl ir atsiskaitymq datos, vertinimas ir kt.) gali buti

keidiamos.

7. Su nuotolinio mokymosi galimybemis ir tvarka mokiniai supaZindinami Eduka dienyno

instruktaZu.

8. Ugdymo proces4 nuotoliniu bfldu koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

9. Skaitmeniniq technologijq administratoriumi (IKT koordinatoriumi), kuris konsultuoja

mokytojus ir mokinius technologijq naudojimo klausimais, administruoja informacijos patalpinim4

Google diske skiriamas kompiuterines irangos specialistas Tomas Kudinovas.

II. NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS

rr.r. MOKYTOJU VETKLA

10. Mokytojai parengia kiekvienos dienos uZduotis, vadovaujantis pamokq tvarkara5diu,

patvirtintu gimnazij os direktoriau s 2020 -01 -28 isakymu Nr. 1 .3 -20- 1 4 :

10.1. uZduotis mokytojai sudeda i savaites uZduodiq rinkini mokiniams. Paruo5tus

ateinandios savaites uZduodiq rinkinius mokiniams kelia i Google disk4 iki penktadienio 15 val.

10.2. pradiniq klasiq ugdymas nuotoliniu budu organizuojamas pasitelkiant Eduka dienyn4,

Eduka klases aplink4 ir Ema elektronines pratybas.

10.3. Eduka dienyne pagal pamokq tvarkara5ti pildomos pamokq temos ir uZduotys

mokiniams su nuorodomis i Google disk4 ir kitas reikiamas platformas.

10.4. mokytojai laikosi uZduodiq skyrimo proporcingumo pagal tq dien4 pamokrl

tvarkara5tyj e numatytq pamokq skaidiq.

11. Mokytojai ruo5ia mokiniams nuotolinio mokymosi papildom4 medliag1:

11.1. pateikdami mokiniams nuotolinio mokymosi medliagq ir uZduotis mokytojai nurodo

savo dalyko mokymosi ypatumus, atsiskaitymo bei vertinimo laik4 ir bridus.

11.2. kiekvienam mokomajam dalykui mokytojai paruo5ia tokios apimties nuotolinio

mokymosi medLiagq, kokios reikalauja visas atitinkamos klases ugdymo planas.

11.3. papildom4 medZiagqir nuorodas ij4 mokytoja kelia i Google disk4.

12. Vadovaujantis konsultacijry'nuotoliniq pamokq tvarkaraSdiu, mokytojai palaiko

tiesioginiry5i su mokiniais: konsultuoja arba veda nuotolines pamokas pagal poreiki.

rI.Ir. MOKTNTU VETKLA

13. Mokiniai gauna nuotolinio mokymosi uZduotis ir papildomqmedLiag1.

14.UZ atliktas savaites uZduotis dalyko mokytojams mokiniai atsiskaito pagal susitarim4,

bet ne veliau kaip iki penktadienio 15 val.



15. Mokymosi medZiagos turini, mokymosi, uZduodiq atlikimo ir jq pateikimo ypatumus

mokiniai i5siai5kina su medZiag4 rengusiu mokytoju.

16. Mokydamiesi nuotoliniu budu, mokymosi laiko pratgsimo, nutraukimo ar kitokiais

organizaciniais klausimais mokiniai kreipiasi iklases vadov4 arba dalyko mokytoj4.

17. Kilus klausimq, mokiniai gali konsultuotis paskirtu laiku (pagal tvarkara5ti) Messenger

platformoje , Zoom platformoje arba ra5yti i mokytojq e. pa5tus.

III.KITU PEDAGOGINIU DARBUOTOJU VEIKLA
18. Logopedas ir specialusis pedagogas: parengia pagal Svietimo pagalbos gavejq s4ra54 ir

pratybq tvarkara5ti uZduotis kiekvienam mokiniui 2 savaidiq laikotarpiui. Savaites uZduodiq rinkini
pateikia mokiniams.

19. Socialinis pedagogas: rengia pateiktis, lankstinukus, kit4 informacing medaiag1

prevencine tematika, kuri4 teiks mokiniams nuotoliniu bDdu. Ruo5ia medLiagq socialiniq igudZiq

ugdymui, kuri4 siqs tiems mokiniams, kuriems nustatytas socialiniq igudziq teikimo poreikis pagal

PPT i5vadas;

20. Psichologas: rengia pateiktis, lankstinukus, kit4 informacinE medLiag psichologines

pagalbos tematika, kuri4 teiks mokiniams nuotoliniu btdu. Ruo5iasi teikti psichologing pagalb.4

nuotoliniu bfrdu mokiniams, kuriems teikiama psichologo pagalba.

21. Klasiq vadovai: ruoSia pateiktis, kit4 informacijq pagal klases vadovo plan4, kuriuos

pateikia mokiniams iki penktadienio 15 val. Pagal poreiki pildo klases dokumentacijq, konsultuoja

nuotoliniu budu klases mokinius, jq tevus, globejus.

V. BENDRAVIMO KARANTINO METU BUDAI, INFORMAVIMO PRIEMONES

IR KANALAI

18. Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, dirbdami nuotoliniu b[du, kasdien du kartus

(iki 12 val. ir iki darbo dienos pabaigos) perskaito pranesimus siundiamus elektroniniu pa5tu ir per

elektronini dienyn4.

19. Mokiniq tevq (globejq, rlpintojq) informavimui naudojamas elektroninis dienynas, e.

paStai ir telefonai.

20. Mokiniq informavimui naudojamas e. dienynas. UZduotims ir papildomai medLiagat

pateikti naudojamas Google diskas. Tiesioginiam rySiui su mokiniais palaikyti (konsultacijoms)

naudojamas Messenger. Tiesioginems pamokoms ir kt. moky.tojai naudoja pasirinktas platformas.

21. Mokiniq atliktos uZduotys siundiamos mokytojams e. pa5tais:

. ra5to darbai (ra5iniai, paragrafai, ir kt.) atliekami Word dokumente;

o atliktq pratimq pratybose, kitq uZduodiq nufotografuoti atsakymai;



o zodiniai atsiskaitymai irasant kalbejimo uzduoti telefonu.

22. Mokiniai atsiskaito ilod1iu arba elektroninemis testavimo priemonemis tiesioginiq
pamokq ir konsultacijq metu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi tvarkos apra5o igyvendinim4, koregavimo
poreiki, mokymosi s4lygq ir turinio atitikim4 mokiniq poreikiams ir esant reikalui inicijuoja
mokymosi organizavimo pakeitimus.


