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ŠIAULIŲ R. MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS 

PASIRENGIMO ORGANIZUOTI  UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Veiksmai 
Atsakingi 

asmenys 
Laikas 

Sudaryti darbo grupę ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu. 
Direktorius 2020 03 20 

Parengti Meškuičių gimnazijos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą. 

Nuotolinio 

ugd. org. grupė 
2020-03-25 

Surinkti informaciją, ar visi mokiniai gali turėti prieigą 

prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos 

mokymuisi nuotoliniu būdu namuose. 

Direktorius 

Kl. auklėtojai 
2020-03-20 

Parengti suvestinę apie skaitmeninės įrangos ir 

internetinio ryšio prieigas. 

IKT 

specialistas 
2020-03-19 

Parengti suvestinę, kiek ir kokios laisvos skaitmeninės 

įrangos galima panaudoti mokinių ir mokytojų 

poreikiams patenkinti. 

IKT 

specialistas 
2020-03-20 

Organizuoti nuotolinius mokymus apie ugdymo 

organizavimo galimybes virtualiose aplinkose 

gimnazijos mokytojams. 

Dir. pav. 

ugdymui 
Iki 2020-03-25 

Parengti  pamokų planus nuotoliniam mokymui(si) 

kovo 30 d. – balandžio 3 d. 
Dalykų 

mokytojai 
Iki 2020-03-25 

Informuoti gimnazijos bendruomenę (mokiniai, 

mokytojai, tėvai, globėjai) apie nuotolinio mokymo 

organizavimą. 

Kl. auklėtojai 

Dir. pav. 

ugdymui 

Iki 2020-03-26 

Patikrinti/patikslinti Mano Dienynas naudotojų 

prisijungimus. 

Dalyko 

mokytojai 

Kl. auklėtojai 

Iki 2020-03-27 

Priimti sprendimus dėl galimų pagalbos būdų mokiniui, 

kurio šeima yra  socialiai pažeidžiama ir neturi 

galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi 

reikalingomis priemonėmis  

Administracija 

nuo 

2020-03-20 iki 

2020-03-23 

 Sudaryti galimybę neturintiems namuose naudotis 

mokyklos kompiuteriu, aprūpinti ir internetiniu ryšiui 

išnuomojant modemus. 

IKT 

specialistas 

Direktorius 

Iki 2020-03-27 

Paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (IKT 

koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus ir 

mokinius technologijų naudojimo klausimais. 

Direktorius Iki 2020-03-16 

Paskelbti mokyklos interneto svetainėje kontaktinę 

informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į 

skaitmeninių technologijų  administratorių dėl 

techninės pagalbos. 

Gimnazijos el. 

svetainės 

admin. 

Iki 2020-03-20 

Susitarti dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi 

poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos 

teikimo, vaizdo pamokos metu  nuotolinio mokymosi 

aplinkoje. 

Vaiko gerovės 

komisija, 

administracija 

Iki 2020-03-26 



Susitarti dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir 

kanalų (pvz, internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai 

ir kt.). 

Klasių 

auklėtojai, 

mokytojai, 

administracija 

Iki 2020-03-26 

Informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip 

bus organizuojamas ugdymas mokyklos el. svetainėje, 

socialiniuose tinkluose Facebook (uždarose klasių 

grupėse) ir pan. 

Klasių 

auklėtojai, 

mokytojai, 

administracija 

Iki 2020-03-26 

Nuotoliniu būdu parengti ir sukaupti skaitmeninę 

mokomąją medžiagą, užduotis, įrašyti vaizdo pamokas, 

skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu. 

Mokytojai Iki 2020-03-27 

Sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto 

svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo 

organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir 

Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją 

jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos 

mokytojams. 

Mokytojai, 

administracija 
Nuolat 

Koordinuoti mokytojų pasirengimą organizuoti 

ugdytinių/mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu, dalintis 

patirtimi, padedant IKT koordinatoriui: 

IKT 

koordinatorius, 

administracija 

nuo 

2020-03-16 iki 

2020-03-27 

išbandyti, kaip veikia virtualių vaizdo pamokų 

kambariai (jungiasi keli mokytojai ar iš kelių įrenginių, 

kad vieni kitiems pabūtų mokiniais), išbandyti, ar 

galima įkelti skaidres, organizuoti apklausą, įrašyti 

vaizdo pamokas ir pan.  

Mokytojai Iki 2020-03-26 

kurti nuotolinio mokymosi turinį, nuolat papildant jį 

įvairiais skaitmeniniais ištekliais, redaguoti asmeninės 

nuotolinio mokymo aplinkos medžiagą, savarankiškai 

ją tvarkyti. 

Mokytojai Nuolat 

kurti ir tvarkyti mokomąją medžiagą ir savo aplinkas, 

konsultuotis su IKT koordinatoriumi, peržiūrėti įkeltas 

vaizdo pamokas bei patarimus. 

Mokytojai Nuolat 

Susipažinti su Ema, Eduka klasė, iKlasė ir kitomis 

nuotolinio mokymosi platformomis, numatyti taikymo 

nuotoliniam mokymui galimybes. 

Mokytojai 

nuo 

2020-03-17 iki 

2020-03-26 

 

   

  


