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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) 

NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

Bendrosios nuostatos 

1. Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu 

Nr. V – 390 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl 

situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo“. 

2. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje organizuojamas ugdymo procesas 

nuotoliniu būdu pagal atitinkamo ryšio/technologijos pasirinkimą siekiant sąveikai tarp mokytojų ir 

mokinių užtikrinti, taikant: 

 sinchroninį ryšį (kai mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, 

bet būtinai tuo pačiu laiku (pvz.: telefonija, vaizdo pokalbiai/konferencijos ir pan.); 

 asinchroninį ryšį (kai mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai 

įsitraukdami ir skirtingu laiku (pvz.: SMS, el. paštas/el. dienynas ir pan.); 

 atskirais atvejais - vienpusį ryšį (kai mokytojai ir mokiniai dalyvauja mokyme pasyviai 

tuo pačiu laiku stebėdami TV laidą, klausydami radijo įrašo). 

3. Gimnazijos mokytojų technologinis pasirengimas organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu 

yra geras (mokytojai yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus, geba sudaryti e-dokumentus teksto 

ir pateikčių rengimo priemonėmis; naudojasi el. dienynu, el. paštu; dalijasi informacija; naudojasi 

grupinio bendradarbiavimo sistema gimnazijos Google diske (Google Drive), kurdami bendrus  

e-dokumentus, gali organizuoti vaizdo pokalbius; bendradarbiauja socialiniuose tinkluose). 

Nuotolinio mokymo(si) organizavimas 

4. Virtualios pamokos organizuojamos ir vykdomos naudojant Zoom platformą/paslaugų 

rinkinį G-Suite for Education. Virtualios pamokos organizuojamos virtualiuose kabinetuose realiu 

laiku pagal II pusmečio pamokų tvarkaraštį (gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymas 

Nr. V-23 „Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 2019-2020 m. m. II pusmečio 

pamokų tvarkaraščio patvirtinimo“). 

5. Ryšys tarp gimnazijos mokytojų ir mokinių palaikomas: 

 vaizdo pokalbiu telefonu ir/ar naudojantis interneto sistemomis (Google classroom, 

Skype, Google Hangouts Meet ir kt.); 

 dalyvaujant virtualiose pamokose realiu laiku – naudojantis platforma Zoom/paslaugų 

rinkiniu G-Suite for Education; 

 įprastu pokalbiu telefonu; 

 žinute/pranešimu el. paštu ar naudojantis informacinėmis sistemomis (virtuali 

mokymosi aplinka Google classroom, el. dienynas TAMO, sukurta FB grupė ir kt.); 

 skelbiant naujienas gimnazijos interneto svetainėje; 

 sąveika virtualioje mokymosi aplinkoje (Google classroom, Egzaminatorius.lt, Discord, 

Edmodo). 



6. Nuotoliniam mokymui(si) naudojama: 

 Virtualios aplinkos mokymui(si) (mokomosios medžiagos talpinimui ir kt.) Google 

Classroom; Google Drive + Google Docs; Egzaminatorius.lt; įvairiems mokomiesiems dalykams 

mokyti sukurtos virtualios mokymo(si) aplinkos. 

 Taikomos aplinkos bendravimui (pokalbiams, konferencijoms, virtualioms pamokoms) 

– platforma Zoom, paslaugų rinkinys G-Suite for Education, Google classroom; Google Hangouts 

Meet; Skype; Edmodo; FB klasių grupės. 

 Elektroninės mokomosios priemonės/interaktyvios užduotys (EDUKA klasė, svetainė 

„Vaizdopamokos.lt“; praktinių matematikos užduočių atlikimas moodle sistemoje; gimnazijos 

mokytojų sukurtas skaitmeninių įrankių el. bankas; įvairiems mokomiesiems dalykams mokyti 

sukurtos virtualios mokymo(si) aplinkos; kitos mokytojų naudojamos interaktyvios mokymosi 

priemonės pagal atskirus mokomuosius dalykus). 

 Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. 

7. Pamokos organizuojamos naudojantis parengtais ir gimnazijos Google diske (Google 

Drive) patalpintais nuotolinio mokymo(si) trumpalaikių pamokų ciklų planais pagal gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-91 patvirtintą formą, vadovaujantis gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl nuotolinio mokymo(si) medžiagos 

parengimo“. 

8. Nuotolinio mokymo(si) dalyvių veikla: 

8.1. Mokiniai: 

 Nuo 2020 m. kovo 30 d. naudodami informacines komunikacijos priemones ir 

technologijas pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį jungiasi prie klasės kambario (I-II klasių 

mokiniai), jungiasi prie savo mobilios grupės mokomojo dalyko mokytojo kambario (III-IV klasių 

mokiniai) ir dalyvauja pamokoje palaikant sinchroninį/asinchroninį ryšį. 

 Atlieka dalykų mokytojų paskirtas užduotis virtualios pamokos metu, konsultuojasi su 

mokytojais. 

 Informuoja auklėtojus, jeigu negali dalyvauti nuotolinio mokymo pamokoje. 

8.2. Klasių auklėtojai: 

 Informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus, įtėvius) apie vaiko mokymosi 

pasiekimus bei pažangą, teikia informaciją apie nuotolinio mokymo(si) organizavimo būdus ir 

priemones naudodamiesi el. dienynu TAMO, elektroniniu paštu; SMS žinutėmis; telefonija; FB 

žinutėmis klasės tėvų grupėse).  

 Bendrauja ir bendradarbiauja su klasės mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais, įtėviais) 

teikia informaciją visais jiems rūpimais klausimais. 

 TAMO dienyne stebi mokinių lankomumą; 

8.3.  Mokytojai: 

 Parengia nuotolinio mokymo(si) medžiagą (trumpalaikių pamokų ciklų planus pagal 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V- 91 patvirtintą formą) vadovaujantis 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V- 93 „Dėl nuotolinio mokymo(si) 

medžiagos parengimo“. Parengtus nuotolinio mokymo(si) trumpalaikių pamokų ciklų planus 

patalpina Google diske (Google Drive). 

 Iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia organizuoti ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu, 

dalyvaudami virtualiuose seminaruose, savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones; 

 Pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja 

mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo(si) išteklius); 



 Suplanuoja kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraštį; 

 Informuoja mokinius TAMO dienyne, konkrečiai nurodydami užduotis, atsiskaitymo 

formą, prisijungimo prie platformos Zoom laiką, vertinimą; 

 Užduočių atlikimo terminus skiria vadovaujantis proporcingumo ir subalansuotumo 

principu, vadovaujantis trumpalaikių pamokų ciklų planais. 

 Pildo TAMO dienyną kiekvieną dieną. 

 Bendrauja ir bendradarbiauja, konsultuojasi, teikia pagalbą. 

 Informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus, įtėvius) apie mokinių mokymosi 

pasiekimus bei pažangą naudodamiesi el. dienynu TAMO, elektroniniu paštu; SMS žinutėmis; 

telefonija; FB žinutėmis klasės tėvų grupėse).  

8.4. Pagalbos mokiniui specialistai: 

 Nuotoliniu būdu teikia socialinę ir psichologinę pagalbą gimnazijos mokiniams. 

 Nuotoliniu būdu teikia psichologinę pagalbą gimnazijos mokytojams, mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams, įtėviams). 

 Nuotoliniu būdu teikia švietimo pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, 

mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir itin gabiems mokiniams.  

 Vykdo socialiai remtinų mokinių maitinimą jiems mokantis nuotoliniu būdu.  

8.5. Bibliotekininkė: 

Konsultuoja mokinius dėl nuotolinio mokymo(si), rengia virtualias parodas, teikia 

informaciją apie virtualias grožinės literatūros skaitymo, mokymo(si) aplinkas. 

8.6. Vadovai: 

 Organizuoja nuotolinio mokymo(si) medžiagos nuotoliniam mokymui(si) parengimą iki 

2020 kovo 27 d. vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V- 93 „Dėl 

nuotolinio mokymo(si) medžiagos parengimo“. 

 Iki 2020 m. kovo 20 d. organizuoja ir vykdo gimnazijos mokinių el. apklausą dėl 

nuotolinio mokymo(si) galimybių, mobilių/stacionarių įrenginių disponavimo. 

 Iki 2020 m. kovo 20 d. organizuoja ir vykdo gimnazijos mokytojų el. apklausą dėl 

nuotolinio mokymo(si) galimybių, mobilių/stacionarių įrenginių disponavimo. 

 Iki 2020 m. kovo 27 d. organizuoja mokytojų mokymus dėl pasirengimo organizuoti ir 

vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d. 

 Informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus, įtėvius) apie nuotolinio mokymo(si) 

organizavimo būdus ir priemones. 

 Organizuoja švietimo pagalbos teikimą nuotoliniu būdu specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams, mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų ir itin gabiems mokiniams.  

 Organizuoja mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo virtualius susitikimus dėl 

nuotolinio darbo aptarimo. 

 Organizuoja ir užtikrina socialiai remtinų mokinių maitinimą vykdant nuotolinį 

mokymą(si).  

 Paskiria gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorių atsakingą už 

mokinių, mokytojų, tėvų konsultavimą dėl techninės pagalbos/instrukcijų (dėl nuotolinio mokymo(si) 

proceso naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis). 


