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Bendrojo lavinimo mokytojų
atliktų darbų
gegužės 18 d. - gegužės 29 d. apžvalga

Anketa buvo išsiųsta 21 mokytojui.
Užpildytos grąžintos – 17.

Bendrojo lavinimo mokytojų darbo
krūvio pasiskirstymas
Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais nuotoliniu būdu

39 proc.

Mokomosios medžiagos rengimas

35 proc.

Individualių ir diferencijuotų užduočių rengimas

28 proc.

Grįžtamasis ryšys

24 proc.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais mokytojais

23 proc.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais

21 proc.

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, naujausios metodinės
literatūros skaitymas

18 proc.

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras

14 proc.

Mokomosios medžiagos, skirtos įkelti į MOODLE sistemą, rengimas

5 proc.

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla

4 proc.

Konsultacijos, praktinio mokymo pamokos mokykloje

2 proc.

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

2 proc.

Mokomosios medžiagos rengimas
• Nuorodos
į
mokomuosius
filmukus,
straipsnius, video medžiagą.
• Konspektų, skaidrių ruošimas.
• Koreguoti testai Eduka klasėje.
• Pritaikyta medžiaga nuotoliniam mokymui.
• Klausimynų sudarymas.

Mokomosios medžiagos, skirtos įkelti į
MOODLE sistemą, rengimas
Skirta nuo 2-10 val. per 2 savaites
• Paruošta teorinės rekomendacijos rašinio
struktūrai.
• Visos karantino metu rengtos užduotys bus
įkeltos į MOODLE sistemą.

Individualių ir diferencijuotų užduočių
rengimas
Skirta nuo 2-15 val. per 2 savaites
• Individualizuotos
užduotys
sunkiau
besimokantiems mokiniams.
• Užduotys „skolininkams“.
• Klausimynai, testai, savarankiški darbai.
https://www.etest.lt
https://www.learningenglishteens.britishcouncil.or
g
https://www.bbc.com

Bendravimas ir bendradarbiavimas
su mokiniais nuotoliniu būdu
Skirta nuo 2-20 val. per 2 savaites
• Vyksta per Tamo, Gmailą, Massenger, Zoom,
Skype.
• Konsultuoti 7 mokiniai, norintys mokytis mūsų
mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Konsultacijos, praktinio mokymo
pamokos mokykloje
Skirta nuo 1-6 val. per 2 savaites
• Konsultacijos abiturientams.
• Konsultacijos
silpniau
besimokantiems
mokiniams.
• Konsultacijos „skolininkams“.

Grįžtamasis ryšys
Skirta nuo 0-23 val. per 2 savaites
• Įvertinti darbai persiunčiami mokiniams,
komentuojami ir aptariami telefonu, kitais
būdais.
• Vertinimai surašomi į TAMO dienyną.
• Atliktos užduotys aptariamos mokiniui
priimtinu būdu.

Bendravimas ir bendradarbiavimas
su mokinių tėvais
Skirta nuo 0-10 val. per 2 savaites
• Vyksta reguliariai per sms, telefonu,
Massenger, Tamo.
• Bendrauta su mokinių tėvais dėl pažangumo,
neatliekamų darbų.

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo
inovacijomis ir aktualijomis, naujausios
metodinės literatūros skaitymas

Skirta nuo 2-10 val. per 2 savaites
•
•

Domiuosi grupės „Mokytojai ir jų bičiuliai“ narių pasisakymais, spausdinama
informacija, straipsniais apie JAV skrydžius į kosmosą ir kt
Švietimo naujienomis:

http://www.svietimonaujienos.lt,
www.smm.lt,
http://www.šaltiniai.info,
http://www.noriuzinoti.lt/lt/
https://www.upc.smm.lt/
https://www.vick.lt.,
https://www.teacher trainingvideos.com
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras
(Skirta 0-11 val. per 2 savaites)
•

Vebinaras „Paauglių depresija: ką turi žinoti visi tėvai". Lektorė: psichologė
psichoterapeutė Vaida Jakaitienė (su pažymėjimu);
• Aliaus Avčininko, Aušros Smaleckienės internetinė paskaita „KAIP RENGTIS
LIETUVIŲ KALBOS VBE NUOTOLINIU BŪDU: gairės, turinys, resursai“ (su
pažymėjimu);
• Auksės Pukinskienės internetinė paskaita „Atpasakojimo metodo svarba lietuvių
literatūros pamokose 5-6 kl.“ (su pažymėjimu).
• Audronės Janickienės internetinė paskaita „LINGVISTINIO RAŠTINGUMO
ĮTVIRTINIMAS IX-X kl.: kokie mokymosi būdai, strategijos ir užduotys numatomi
naujame LIETUVIŲ KALBA IX, s. LINGUA, vadovėlyje“ (su pažymėjimu).
• Nuotolinis projekto LL3 alumnų renginys - „Mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek
įvairūs joje dirbantys žmonės“.
• Google for Education programos įrankiai.
• „Gamtos mokslų paslaptys ir faktai 5-8 kl. pagal Marių Čepulį“, (Pažymėjimo Nr. 202005-27 Nr. MC-W-20-39697).
• „Ledynų tyrimai naudojant palydovines technologijas" (pažymėjimo nėra).
• Išklausytas seminaras:
http://vma.lt/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=140:alius-avcininkasausra-smaleckiene-internetine-paskaita-kaip-rengtis-lietuviu-kalbos-vbe-nuotoliniu-budugaires-turinys-resursai&Itemid=980&lang=lt

Bendravimas ir bendradarbiavimas
su kitais mokytojais
Skirta 1-9 val. per 2 savaites

• Su grupių vadovais, mokomųjų dalykų
mokytojais bendrauta dėl mokinių pažangumo
telefonu, sms, TAMO dienyne, socialiniais
tinklais.
• Bendrauta mokinių praktikos vadovais.

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

Skirta 0-5 val. per savaitę.
• Vebinaras „Paauglių depresija: ką turi žinoti
visi tėvai". Lektorė psichologė psichoterapeutė
V. Jakaitienė;
• Bendrauta su mokyklos psichologe; šeimomis
besirūpinančiais socialiniais darbuotojais.

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla
Skirta nuo 0-10 val. per 2 savaites

•
•
•

•

•
•

Gegužės 19 d. 10 klasės mokiniams webinaras – J. Rimkevičienė pasidalino savo patirtimi
vystant startuolį ir kaip galima pasimokyti net ir iš nesėkmingų bandymų.
Gegužės 21 d. SK19 mokiniai žiūrėjo webinarą apie R. Stragienę (BIOK Laboratorijos vadovę),
kuri pasidalino savo karjeros keliu ir papasakojo apie marketingą.
Gegužės 25 d. minima Afrikos diena, todėl buvo pasiūlyta 10 kl, 11 kl., VPB18 Facebook
grupei paminėti ją sudalyvaujant protmūšyje apie Afrikos žmones, visuomenę ir jos kultūrą.
Mokiniai atsisiuntė protmūšio failą, kurį sudarė 3 turai – nuo lengviausio iki sunkiausio. Jie
galėjo dalyvauti tik viename arba visuose trijuose turuose. Dalyvavo Sandra Smorodkina,
Karolis Sadauskas, Ignas Katilius.
10 kl. G. Gliaudelytei, A. Malakauskaitei (kaip konkurso „Praeities stiprybė dabarčiai"
dalyvėms) pasiūlyta užsiregistruoti į liepos 12 – 18 dienomis Trakuose vyksiančius mokymus
„Strong In Diversity”. Stovykloje susipažintų su aktyvaus pilietiškumo formomis.
Surinktos ir išspausdintos visų grupių užduotys, kurios buvo parengtos karantino metu.
Peržiūrėta, analizuota mokinių pažangumo bei lankomumo ataskaitos; pildyta dienynai;

Pasiūlymai dėl diplomų įteikimo
šventės organizavimo
• Diplomų įteikimo šventę organizuoti lauke.
• Diplomų įteikimo šventę organizuoti kiemelyje prie kavinės (papuošti
tiltelį gėlėmis ar balionai);
• Mokiniai gali atvažiuoti su savo automobiliais ir sustoti kieme ratu...
Organizuoti įprastai, pasikvietus atlikėją;
• Šventę organizuoti įvertinus dalyvių (absolventų) skaičių;
• Šventę organizuoti lauke/mokyklos kiemelyje, iš anksto suplanavus
dalyvių srautus;
• Esant blogam orui diplomus teikti sporto salėje.
• E19, TE19 grupių mokiniai diplomų atsiimti atvažiuotų su balionais
papuoštais automobiliais; siūloma pasikviesti profesionalų renginių vedėją.
• Kiekvienam absolventui įteikti po atminimo dovanėlę (mok. G. Palioko
komanda pagamins kavai padėkliuką).

