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PADĖKA
• Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms Inetai
Čoporovienei ir Asta Jokšienei už elektroninio
bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros testo II
gimnazijos (10) klasės mokiniams organizavimą.
Sudalyvavo 16 dešimtokų
• Matematikos mokytojai Bronei Kurmilavičienei
elektroninio bandomojo matematikos testo II
gimnazijos (10) klasės mokiniams organizavimą.
Sudalyvavo 10 dešimtokų

Bendrojo lavinimo mokytojų
atliktų darbų
gegužės 4 d. - gegužės 15 d. apžvalga

Anketa buvo išsiųsta 21 mokytojui.
Užpildytos grąžintos – 17.

Bendrojo lavinimo mokytojų darbo krūvio
pasiskirstymas
Mokomosios medžiagos rengimas

24 proc.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais

23 proc.

Individualių ir diferencijuotų užduočių rengimas

16 proc.

Grįžtamasis ryšys

16 proc.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais mokytojais

11 proc.

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis,
naujausios metodinės literatūros skaitymas

10 proc.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais

6 proc.

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla

4 proc.

Metodinių priemonių rengimas

4 proc.

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras

3 proc.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su pagalbos specialistais
(socialiniu pedagogu, psichologu)

1 proc.

Mokomosios medžiagos rengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parengta video apie samprotavimo ir literatūrinio rašinio kūrimą.
Skaidrių ruošimas pagal pamokų temas.
Nuorodos į mokomuosius filmukus, straipsnius, video medžiagą.
Mokomųjų programų parinkimas.
Konspektų ruošimas.
Paruoštos skaidrės temai „Iškalbos tradicija. Pagrindiniai retorikos
principai“.
Koreguoti testai Eduka klasėje kurso kartojimui dvyliktokams.
Eduka klasėje klausimynai pakoreguoti pagal bendrą mūsų mokinių
mokymosi lygį (9 ir 10 klasės).
Paruoštos pateiktys „Verslo plano struktūra”, „Verslo plano pagrindinės
dalys”.
Paruošta video medžiaga „Tinkamiausios kompozicijos ieškojimas“.
Paruoštas matematikos kurso kartojimo testas 12 klasei.
Paruošti mankštos pratimų kompleksai.
Klausimynų sudarymas.

Individualių ir diferencijuotų
užduočių rengimas
• Rengtos užduotys gabiems, besiruošiantiems
laikyti egzaminus užduotys.
• Kurtos papildomos kūrybinės užduotys.
• Individualios užduotys.
Adaptuotos užduotys:
• https://www.etest.lt
https://www.learningenglishteens.britishcouncil.org
• https://www.bbc.com
• https://www.smm.lt

Bendravimas ir bendradarbiavimas
su mokiniais
Vyksta per TAMO, Gmailą, Massenger,
Zoom, Skype, Wiber, pokalbiai telefonu, sms.

Grįžtamasis ryšys
• Pateikiamas kas kartą gavus iš mokinio darbą:
rašomi arba pasakomi komentarai apie
stipriąsias ir tobulintinas darbo vietas,
padėkojama už aktyvumą, atliktą darbą.
• Įvertinimai rašomi į TAMO dienyną.
• Atliktos užduotys aptariamos mokiniui
priimtinu būdu.

Bendravimas ir bendradarbiavimas
su kitais mokytojais
Bendravimas ir bendradarbiavimas vyko tarp kolegų
(dalykų mokytojų, grupių vadovų ir kt.) sklandžiai, buvo
dalijimasi gerąja patirtimi, darbo metodais, spręstos problemos,
keistasi aktualia informacija susijusia su darbu.

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir
aktualijomis, naujausios metodinės literatūros skaitymas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.svietimopazanga.lt/nuotolinis-ugdymas/
http://www.svietimonaujienos.lt
https://www.smm.lt/
Domėjausi Microsoft Tems Office 365, virtualios pamokos kūrimu.
http://www.svietimonaujienos.lt/i-xxi-amziu-su-it-ar-bendraisiais-gebejimais/
Knyga ,,English for students of social work and social pedagogics‘‘.
http://kalbam.lt/
http://www.šaltiniai.info
http://www.noriuzinoti.lt/lt/
https://mokovas.wordpress.com
Straipsnis dr. doc. Asta Mockienė, VDU dėstytoja „Fiziniai pratimai – geriausias
būdas kontroliuoti stresą“
Knyga A. Pauliukevičius „Tobulas kūnas“.
Fizinio ugdymo pamokos internetu{grupė jaunimas gali}.
vle.lt/Straipsnis/sportiniai-zaidimai-88988

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais

•

Visa informacija siunčiama į TAMO
dienyną.
•
Su tėvais dažniausiai bendraujame
telefonu.
•
Patys tėvai skambina retai.

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla
• Gegužės 9 d. VPB18 grupės mokiniai
dalyvavo „Europos egzamine“ ir sprendė
užduotis portale egzaminas.eu.
• Planuoju apibendrinti visų grupių užduotis,
kurios siųstos karantino metu.
• Sudariau nuotolinio mokymo ateityje idėjų
lentelę.
• Sutvarkyta medžiaga stendui „Ar žinai, kad...“
• Teminių planų peržiūrėjimas ir redagavimas.

Nuotoliniu būdu išklausytas
seminaras
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dalyvauta Vaidos Kuzmickaitės, Astos Meškauskienės, Jolantos Sereičikienės internetinėje
paskaitoje „Etika. Socialinis ir emocinis ugdymas 1-2 klasėse“ (su pažymėjimu).
Beatos Valungevičienės internetinė paskaita „GATEWAY – raktas į sėkmingą mokymą(si) nuotoliniu
būdu (5 – 12 klasėms)“ (su pažymėjimu).
Guostė Klimienė (Technologijų ir analitikos komandos vadovė Atitikties departamente Luminor
banke) webinare pasakojo apie savo kelią į tech. sritį bei IT projektus ir pasidalino, kokių specialistų
tech. srityje reikia.
2020 m. gegužės 14 d. dalyvavo 2 akad. val. internetinėje paskaitoje „100+ profesionalių patarimų
prieš biologijos egzaminą“. (Pažymėjimo Nr. MC-W-20-38115)
Domėjimasis Google for Education programos įrankiais.
A. Skurvydas 1.„Apie vitaminą D Svarbiausi dalykai apie saulę, Vitaminą D, Kūno ir proto
Sveikatą!“
„Raumenų jėgos treniravimo devyni būtini pratimai: fiziologija ir psichologija“
„Ką apie sveiką gyvenseną privalo žinoti kiekvienas Lietuvos Pilietis!“
„Geru mokslu patikrintos sveikos kalorijų apribojimo strategijos!“
„Paauglių depresija: ką turi žinoti visi tėvai?“ Lektorė - Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
psichologė psichoterapeutė Vaida Jakaitienė.
E. Damonskienė „Išmanaus bendravimo psichologija“.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su pagalbos
specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu)
• Bendrauta su socialiniais darbuotojais, kurie rūpinasi mūsų mokinių
šeimomis.
• Emocinės sveikatos stiprinimas:
https://drive.google.com/file/d/1RiO47r8L0fRPeN5_DjnLi90swJYTxFBH/vie
w?fbclid=IwAR1l4Ys3i9ovLGCp3gm8r6ly4kKNVg3J6vWEogZCb4sV1vcTgHhEipnEf8

