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Eil. 

Nr. 
Priemonės (veikla) Laikas Atsakingi Veikla, vykdytojai Pastabos 

1. Pasirengimas 

1.1 Ištirti technologines galimybes 

gimnazijai organizuoti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu: 

- mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų  turimos skaitmeninės 

priemonės, interneto ryšys; 

 

- mokinių turimos skaitmeninės 

priemonės, interneto ryšys 

 

 

 

2020 m. kovo 16 

d. 

 

 

Iki kovo 20 d. 

 

 

 

E. Davidonytė 

 

 

 

E. Davidonytė, 

klasių vadovai 

 

 

 

IT inžinierius Č. Bilinskas  vykdo 

apklausą ir surenka informaciją. 

 

 

Pavaduotoja ugdymui  

E. Davidonytė el. dienyne pateikia 

užklausą, klasių vadovai surenka 

informaciją (el. pašto, el. dienyno, 

Office 365, telefono pagalba), 

pateikia užpildytą lentelę 

 

 

 

Priimami 

sprendimai dėl 

mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų, 

mokinių 

neturinčių 

nuotoliniam 

mokymuisi 

reikalingų 

priemonių 

1.2 Direktoriaus įsakymas „Dėl gimnazijos 

virtualios mokymosi aplinkos (toliau – 

VMA) paskyros „Microsoft Teams“ 

mokymosi aplinkoje sukūrimo“ 

Iki  kovo 19 d. R. Baltušis 

 

Sukurta gimnazijos VMA  

„Microsoft Teams“ paskyra, vykdo 

E. Davidonytė 

 

1.3 IKT koordinatoriaus skyrimas. 

Gimnazijos interneto svetainėje 

kontaktinės informacijos, kur mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai ir 

mokiniai galėtų kreiptis į IKT 

koordinatorių dėl techninės pagalbos 

Kovo 20 d.  R.Baltušis 

 

IKT koordinatorius E. Davidonytė 

ir IT inžinierius Č. Bilinskas laiku  

konsultuoja mokytojus, pagalbos 

mokiniui specialistus ir mokinius 

technologijų naudojimo klausimais 

 



1.4 Prisiregistruoti mokytojams, pagalbos 

mokiniui specialistams VMA „Microsoft 

Teams“ 

Iki kovo 23 d. E. Davidonytė Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai VMA „Microsoft 

Teams“  prisiregistravo 

 

1.5  Sukurti mokiniams paskyras VMA  

„Microsoft Teams“ 

Iki kovo 26 d.   E. Davidonytė 

 

Mokiniams sukuriamos paskyros  

VMA  „Microsoft Teams“ 

 

1.6 Sukurti elektroninių pamokų 

tvarkaraščius  

Iki kovo 26 d.  S. Šukevičienė 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasių 

mokinių elektroninių pamokų 

tvarkaraščiai įkelti į gimnazijos 

svetainę, patvirtinti direktoriaus 

įsakymu. 

 

1.7 Dalyvauti mokytojams,  pagalbos 

mokiniui specialistams internetinių 

seminarų cikle „Nuotolinis mokymas: 

misija įmanoma“. 

Kovo 20, 23, 25 

ir 27 dienomis 

nuo 14.00 val. 

E. Davidonytė 

S. Šukevičienė 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokytojai, pagalbos specialistai 

mokosi apie nuotolinio mokymo 

organizavimą ir principus, 

technologinius, edukacinius 

procesus ir kt. 

 

1.8 Mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams koreguoti dalyko 

mokomąją medžiagą pagal dalyko 

ilgalaikius planus, programas, 

atsižvelgiant į ugdymo plano dalyko 

valandų skaičių per savaitę Office 365 

aplinkoje 

nuo 2020 m. 

kovo 16 iki 27 d.  

S. Šukevičienė 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai kuria dalyko mokomąją 

medžiagą pagal dalyko ilgalaikius 

planus, programas, atsižvelgiant į 

ugdymo plano dalyko valandų 

skaičių per savaitę 

Ilgalaikiai 

planai 

koreguojami 

iki balandžio 

30 d.  

1.9 Kartu su gimnazijos bendruomene 

sukurtos Nuotolinio mokymosi 

organizavimo taisyklės.  

Kovo 26–27 d. R. Baltušis 

E. Davidonytė 

S. Šukevičienė 

 

Gimnazijos direktorius patvirtina 

gimnazijos   Nuotolinio mokymo 

organizavimo taisykles. Taisyklės 

paskelbiamos gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

 

1.10 Organizuoti mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų vaizdo konferenciją 

„Microsoft Teams“  dėl pasiruošimo 

dirbti nuotoliniu būdu. 

2020 kovo 27 d. 

11.00 val. 

R. Baltušis 

E. Davidonytė 

S. Šukevičienė 

 

Gimnazijos administracija, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai išbando pasiruošimą 

nuotoliniam mokymui, priima 

bendrus susitarimus 

 

1.11 Organizuoti metodinių grupių vaizdo 

konferenciją „Microsoft Teams“,   

programa dėl pasiruošimo dirbti 

nuotoliniu būdu 

2020 kovo 27 d. 

12.00 val. 

R. Baltušis 

E. Davidonytė 

S. Šukevičienė 

 

Gimnazijos administracija, 

mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai išbando pasiruošimą 

nuotoliniam mokymui, priima 

bendrus susitarimus. 

 

2.  Nuotolinis mokymasis VMA „Microsoft Teams“ aplinkoje 



2.1 Mokinių prisijungimas ir darbas VMA  

„Microsoft Teams“, „Tamo“, „Ema“, 

,,Eduka“. 

Nuo kovo 30 d. Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai pakviečia mokinius 

prisijungti ir dirbti VMA 

„Microsoft Teams “, esant 

poreikiui vaizdo konferencijų 

programomis „Tamo“, „Ema“,  

,,Eduka“.  

Ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis Panevėžio r. Velžio 

gimnazijos nuotolinio mokymo 

organizavimo taisyklėmis.  

 

2.2 Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimas VMA „Microsoft 

Teams“ aplinkose 

Nuo  kovo 30 d.  Mokytojai Mokytojai vertindami ugdymo(si) 

pasiekimus ir pažangą vadovaujasi 

Gimnazijos 

2019–2020 m. m. 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programos ugdymo planu.  

 

2.3 Mokiniams, turintiems spec. ugdymosi 

poreikius, ugdymo pagalbos teikimas 

Nuolat S. Šukevičienė, 

Pagalbos mokiniui 

specialistai  

Mokiniai gauna pagalbą pagal 

pagalbos mokiniui specialistų 

tvarkaraščius, vykdo pagalbos 

mokiniui specialistai. 

 

2.4 Informacijos tėvams (globėjams, 

rūpintojams) apie nuotolinį ugdymą, 

mokinių pasiekimus ir pažangą, 

lankomumą ir kt. teikimas per el. 

dienyną 

Nuolat Mokytojai, 

Klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Mokytojai, specialistai teikia 

informaciją per el. dienyną. Klasių 

vadovai individualiai bendrauja su 

tėvais ir kartu užtikrina sėkmingą 

vaiko ugdymąsi nuotoliniu būdu. 

 

2.5 Nuotolinio ugdymo proceso 

koordinavimas 

Nuolat R. Baltušis 

E. Davidonytė 

S. Šukevičienė 

 

Nuolat stebi nuotolinį ugdymo 

procesą VMA Mikrosoft Teams, 

teikia pastebėjimus, konsultuoja 

mokytojus, mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus). 

 

2.6 Mokinių pasiekimų, lankomumo 

stebėsena fiksuojama  el. dienyne Tamo.  

Nuolat S. Šukevičienė 

E. Kvietinskienė 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Mokytojai stebi mokinių 

pasiekimus, lankomumą 

bendradarbiauja su  pagalbos 

mokytojui specialistais, teikia 

ataskaitą kiekvieną penktadienį 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

socialiniam pedagogui. 

 



2.7 Pagalbos specialistų (socialinio 

pedagogo, psichologo, bibliotekininko) 

konsultacijos per VMA „Microsoft 

Teams“ 

Pagal poreikį E. Kvietinskienė 

T. Plesnevičius 

D. Kukenienė 

D.Zdanavičiūtė 

Teikiama pagalba mokiniams, 

pedagogams pagal poreikį.  

 

 

3. Nuotolinio mokymosi refleksija 

3.1. Gimnazijos mokytojų bendruomenės 

susitikimai VMA ,, Microsoft Teams“ 

aplinkoje.  

Ketvirtadieniais  

15 val.  

Administracijai 

Mokytojai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Refleksija, grįžtamasis ryšys.   

 


