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Statistika 
• Anketas uţpildė 31 profesijos mokytojas. 

• Profesijos mokytojų skaičiavimais, geguţės 3-4 

savaitę dirbo1740 val. 

• Nurodyta dabo valandų amplitudė uţ 2 sav. – nuo 4 

val. iki 110 val. 

 



Profesijos mokytojų darbo krūvio pasiskirstymas  

Užduotis Dirbta valandų Procentinė 
išraiška 

Mokomosios medžiagos rengimas 347 20 % 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais 319 18 % 

Grįžtamasis ryšys 315 18 % 

Individualių ir diferencijuotų užduočių rengimas 86 5 % 

Darbas su mokiniais mokykloje 72 4% 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais mokytojais 142 8 % 

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir 
aktualijomis, naujausios metodinės literatūros skaitymas 

139 8 % 

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla 92 5 % 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais 75 4 %   

Mokomosios medžiagos, skirtos įkelti į MOODLE sistemą, 
rengimas 

44 3% 

Metodinių priemonių rengimas 38 2 % 

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras 13 1 % 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su pagalbos specialistais 7 0.4 % 



Mokomosios medžiagos rengimas 

 
• Teorinė ir praktinė medţiaga rengiama pagal 

dalykų teminius planus; 

• Susisteminta mokomoji medţiaga pritaikyta 

nuotoliniam mokymui; 

• Medţiaga, skirta praktiniam mokymui; 

• Įstatymų pristatymas ir paaiškinimas; 

• Konspektai, teminės santraukos; 

• Klausimynai, testai, savarankiški darbai, pateiktys; 

• Nuorodos į straipsnius ar video medţiagą rusų ir 

anglų kalbomis. 

 



 

 

 

Grįžtamasis ryšys 

 
• Praktinių uţduočių demonstravimas, analizė, 

aptarimas; 

• Kūrybinių darbų aptarimas; 

• Susirašinėjimas elektroniniais laiškais; 

• Įvertinti darbai persiunčiami mokiniams, 

komentuojami ir aptariami elektroniniu paštu, 

telefonu, surašomi į TAMO dienyną; 

• Aptarti paskutinės įskaitos rezultatai; 

• Individualus konsultavimas MOODLE aplinkoje. 

 



Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

mokiniais 
 

• Vyksta socialiniais tinklais, elektroniniu paštu, TAMO 

dienyne, telefonu, sms, Moodle, Wetransfer, SKYPE, 

viber, whatsApp programėlėmis; 

• vyksta vakarinis konsultavimas; 

• 3 (trys) mokytojai transliavo vaizdo konferencijas; 

• 7 (septyni) mokytojai su mokiniais dirbo mokykloje. 



Individualių ir diferencijuotų užduočių 

rengimas 
 

• Individualios uţduotys gabiems mokiniams; 

• Individualios uţduotys mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams; 

• Neatlikus teorinės uţduoties, mokiniui duodama 

suprantamesnė praktinė uţduotis; 

• Skirtingų variantų testai; 

• Uţduotys vėluojantiems atsiskaityti mokiniams; 

• uţduotys rusakalbiams mokiniams; 

• Individualios konsultacijos.  

 

 

 



Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais 

mokytojais 

 
• Su grupių vadovais, mokytojais mokinių mokymosi, 

paţangumo klausimais, aptariant problemų 

sprendimo būdus, sprendţiant problemas. 

 

 



Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir 

aktualijomis, Naujausios metodinės literatūros skaitymas 

 

• Sekamos švietimo naujienos puslapiuose: www.smm.lt; 
www.svietimonaujienos.lt; www.statybunaujienos.lt; 
www.elektronika.lt ; virtuali paroda RESTA – www.resta.lt, VDI, 
Junior Achievement platformose........ 

• mokomųjų dalykų naujovės stebimos youtube platformoje 

• PERSKAITYTA: 

• P. Jurkevičius „Staltiesės ritmu“ 

• „Skonio ţinynas: skonių deriniai, receptai ir idėjos išradingam 
virėjui“ 

• P. Krugman „Įveikime ekonominę depresiją“ 

• Ţurnalai „IQ“, „Economist“  

• ŢIŪRĖTA: 

• Dokumentinis filmas „Foodies-the culinary jetset“ 

http://www.smm.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.statybunaujienos.lt/
http://www.elektronika.lt/
http://www.resta.lt/


Kita suplanuota ir įvykdyta veikla 

• Darbas su grupe 

• Teminių planų perţiūrėjimas ir redagavimas 

• Suvestinių pildymas 

• Atskaitų rašymas 

• Mokinių asmens bylų tvarkymas 

• Darbo vietoje dienynų 

pildymas/surinkimas/pridavimas 

• Pasiruošimas FB Live filmavimui (informacija apie 

mokinių priėmimą) 

• Darbas su ES projektu 

• MOODLE administravimas 



Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais 

 
 

• Su tėvais bendravo 9 mokytojai telefonu, el. paštu, 

TAMO dienyne, perduodami aktualią informaciją ir 

prašydami skatinti mokinius mokytis. 



Mokomoji medžiaga, skirta įkelta į MOODLE 

sistemą 

• Medţiagą įkėlė 7 mokytojai: 

• Klausimynas „15 populiariausių interjero stilių skiriamieji 

bruoţai “ 

• Elektros energijos tiekimas gyvenamiesiems namams; 

• Buto elektros tinklo sistema 

• Sudėtingų geometrinių 3D kūnų braiţymas 

• Padaţai ir jų klasifikavimas; Karštieji padaţai, Šaltieji 

padaţai; Pagardai 

• Visų metų darbai įskaitoms sukelti į MOODLE 

• EPMC sporto klubo verslo planas; 

• Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodinių priemonių rengimas 

• „Mitybos pagrindai“ – D. Tumulienė; 

• „Maisto produktų ir ţaliavų nurašymas“, „Šaldymo įrnginių 

veikimo principai“  - V. Aviţėnienė 

• „Kreminės konditerijos gaminių puošimas“ – D. Bulaukienė 

• „Interjero detalės“ – Ţ. Sadkauskienė 

• Pateiktys „Pakrantės stilius“ – R. Marcinkevičienė 

 



Kvalifikacijos kėlimas:  

nuotoliniu būdu išklausyti seminarai 

• „Ar gali laimės ekonomika padėti ţmogui ir kaip?“ 
(youtube) 

• „Paauglių depresija: ką turi ţinoti visi tėvai?“ 

• „Rokwool gaminių naudojimas Revit programoje“ 

• „Kas vyksta uţ fasadinės dangos?“ 

• „Srebučiai, traškučiai ir likučiai su Roku Vasilaiusku“ 
(Lietuvos vartotojų institutas) 

• „Duonos laboratorija su Renata Ničajiene“ (Lietuvos 
vartotojų institutas) 

• „Mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įvairūs joje 
dirbantys ţmonės“ (LL3) 

 



Bendravimas ir bendradarbiavimas su pagalbos specialistais 

• Skaitomos psichologės Sandros rekomendacijos: 

          vebinaras „Paauglių depresija: ką turi ţinoti visi 

tėvai“. 

• Pokalbiai su psichologu apie probleminius mokinius. 



Mokytojų pasiūlymai dėl diplomų  

įteikimo šventės 
• 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 atvaţiuotų 

su balionais papuoštais automobiliais; siūloma 

pasikviesti profesionalų renginių vedėją. 

 



Priminimas dėl darbų: 
• Praktinio mokymo dienynų grąţinimas 

• Darbo vietoje dienynų grąţinimas 

• Kabinetų tvarkymas 


