
TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Visi gimnazijos pedagogai ir mokiniai turi technologines galimybes (turi stacionarų ar nešiojamąjį 

kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną, interneto prieigą) dirbti nuotoliniu būdu. 

2. Gimnazijoje veikia IKT koordinatorių grupė, kurią sudaro 8 nariai: 

2.1. Direktorius Mindaugas Sabaliauskas; 

2.2. Pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė; 

2.3. IT technologijų mokytojas Romas Ubartas; 

2.4. Etikos mokytoja Vilma Žutautienė; 

2.5. Anglų kalbos mokytoja Indrė Benikienė; 

2.6. Anglų kalbos mokytoja Ingrida Vaitkevičienė; 

2.7. Matematikos mokytoja Daiva Pociutė; 

2.8. Geografijos mokytojas Tomas Ubartas. 

3. IKT koordinatoriai atlieka konsultantų funkciją. Į juos galima kreiptis dėl techninės ir metodinės pagalbos. 

4. Mokyklos internetinėje svetainėje yra paviešinta IKT koordinatorių kontaktinė informacija. 

5. Pasitarimai ir dalinimasis patirtimi gimnazijoje bus vykdomi nuotoliniu būdu tam sukurtoje uždaroje 

„Facebook: grupėje „Džiugo” gimnazijos mokytojai“. 

6. Nuotolinė mokymosi aplinka: 

6.1. Gimnazijoje ugdymo procesas nuotoliniu būdu vykdomas naudojantis uždaromis (kiekvieno dalyko 
ir kiekvienos klasės) „Facebook“ grupėmis, Tamo dienynu, kitomis mokytojui ir mokiniams 

naudingomis programomis ar nuotolinio mokymosi aplinkomis. 

6.2. Kiekvienas mokytojas sukuria uždarą savo dalyko kiekvienos klasės „Facebook“ grupę ir už ją atsako 

(yra jos administratorius). 

6.3. Prie sukurtos dalyko grupės mokinys jungiasi su jau turima savo asmenine „Facebook“ paskyra. 

6.4. Sukurtoje grupėje kiekvienas mokytojas: 

6.4.1. Sukviečia mokinius, išsiųsdamas jiems kvietimą prisijungti prie grupės. 

6.4.2.  Instruktuoja mokinius apie nuotolinio darbo ir grupės taisykles bei darbo tinkle etiketą. 

6.4.3.  Įrašuose skelbia užduotis ir mokomąją medžiagą: failus, nuorodas, nuotraukas ir kt. 

6.4.4.  Mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymo poreikius, užduotis diferencijuoja. 



6.4.5.  Komentaruose po įrašais kontaktuoja su mokiniais. 

6.4.6.  Jei reikia, organizuoja tiesiogines pamokų transliacijas. 

7. Ugdymo organizavimas: 

7.1. Gimnazijoje nuotolinis mokymas vykdomas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą 2019-2020 m. 

m. II pusmečio pamokų tvarkaraštį.  

7.2. Mokytojas tvarkaraštyje nurodytu pamokos metu privalo būti pasiekiamas mokiniams savo dalyko 

grupėje. 

7.3. Atsižvelgiant į dalyko pamokų skaičių per savaitę, mokytojas pateikia (sukurtos „Facebook“ grupės 

įraše) mokiniams reikalingą informaciją, užduotis ir vertinimo sistemą. 

7.4. Mokytojas numato laiką, per kurį mokiniai atlieka pateiktą (-as) užduotį (-is).  

7.5. Mokiniui sudaroma galimybė po įrašu esančiuose komentaruose konsultuotis su mokytoju 

(atsižvelgiant į tvarkaraščio laiką). 

8. Bendravimas su mokiniais ir tėvais: 

8.1. Mokytojai su mokiniais bendrauja naudodami „Facebook“ grupes (komentarai, „Messenger“ žinutės, 

tiesioginės transliacijos) ir Tamo dienyną (žinutės, pastabos, komentarai, pagyrimai). 

8.2. Mokytojai su tėvais bendrauja naudodami Tamo dienyną (žinutės, pastabos, komentarai, pagyrimai). 

 


