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Statistika
• Anketa buvo išsiųsta 54 profesijos mokytojams.

• Gautos 38 užpildytos anketos.

Mokytojo darbo krūvis (kiekvieno yra individalus, bet
skaičiavimo metodika tokia):
• 1 etatas = apie 1542 valandos.
• Mokymosi savaičių per mokslo metus – 40.
• 1 savaitė – 39 val.
• Kontaktinės valandos – pamokos;
• mokinių darbų tikrinimas (vidutiniškai 50% val. nuo

kontaktinių pamokų);
• vadovavimas grupei (iki 11 mokinių – 152 val., 12-20
mokinių – 180 val.; 21 ir daugiau – 210 val. per metus).
• TAIGI 93% darbo krūvio sudaro kontaktinės valandos,

7% – darbas bendruomenei.

Profesijos mokytojų darbo krūvio pasiskirstymas %
Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais

21 %

Grįžtamasis ryšys

20 %

Mokomosios medžiagos rengimas

19 %

Individualių ir diferencijuotų užduočių rengimas

5%

Naujausios metodinės literatūros skaitymas

8%

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir
aktualijomis

8%

Metodinių priemonių rengimas

7%

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais mokytojais

5%

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras

4%

Kita suplanuota ir įvykdyta veikla

2%

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

0.5 %

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais

0.5 %

Bendravimas ir bendradarbiavimas su
mokiniais
• Vyksta socialiniais tinklais, elektroniniu paštu, TAMO

dienyne, telefonu, sms, Moodle, Wetransfer, SKYPE,
viber, whatsApp programėlėmis.
(keturi) mokytojai vedė video pamokas, vaizdo
konferencijas.

•4

Grįžtamasis ryšys
• Duodami savikontrolės klausimai, testai;

• Vertinami gaminio technologijos aprašymai;
• Vertinamos gaminio nuotraukos, video;
• Įvertinti darbai persiunčiami mokiniams;
• Atsiskaitoma video pamokų metu;
• Mokytojai rašo komentarus, aiškina klaidas, ką reikėtų

patobulinti, papildyti;
• Vertinimai surašomi į TAMO dienyną.

Mokytojų parengta mokomoji medžiaga
• Teorinė ir praktinė medžiaga rengiama pagal dalykų
•
•
•

•

teminius planus;
Mokomoji medžiaga pritaikyta nuotoliniam mokymui;
Konspektai, teminės santraukos;
Klausimynai, testai, savarankiški darbai, pateiktys;
Nuorodos į straipsnius ar video medžiagą.

Individualių ir diferencijuotų užduočių
rengimas
• Užduotys ruošiamos visiems vienodos.
• Gabiems ir patiriantiems sunkumų;
• Skirtingų variantų testai, užduotys;
• Individualios konsultacijos;
• Individualios užduotys;
• 2 mokytojai rengė užduotis rusakalbiams mokiniams.

Naujausios metodinės literatūros
skaitymas
• Perskaityta ir išanalizuota naujausi straipsniai

ir knygos elektroninėje erdvėje. ???
•

___________________________________________________________________________________________________________

• Mokslinė literatūra apie imuninės sitemos reakcijas į

viruso sukeltas reakcijas į COVID-19 virusui;
• Gian Luka Demarco knyga „Angelų įkvėpti itališkos
virtuvės receptai“;
• Elektroniniai vadovėliai „Medienos apdirbimas, apdirbimo
staklės“ NetVision Smart , http://193.219.78.193/netsmart/#netsmart
• Elektroniniai vadovėliai „Statybos darbai“.................

Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo
inovacijomis ir aktualijomis
• Naujienas peržiūriu kasdien???

• Savišvieta ???
•

___________________________________________________

• Naujienos sekamos: žiūrint vaizdo konferencijų įrašus, kurie

įdėti į skiltį

"NŠANuotolinis": https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos;
• Sekant gerosios patirties renginius tarp įvairių dalykų
•
•
•
•
•
•

mokytojų:
Naudingomis nuorodomis bei rekomendacijomis pagal sritis,
dalykus: http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/
Nuotoliniai vebinarai:
http://www.svietimopazanga.lt/nuotolinis-ugdymas/
http://www.svietimonaujienos.lt
https://www.smm.lt/
www.manonamai.lt .........................

Metodinių priemonių rengimas
• Metodinė

priemonė – mokytojų ar kitų autorių parengta
medžiaga, kurioje perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama
medžiaga mokymui ir mokymuisi.
• Teorija būna paruošta skaidrėmis arba WORD programa. ????
• Parengtos kelios metodinės priemonės, remiantis naujausia ir
aktualia informacija rasta internete. ????
_________________________
• „Mitybos pagrindai“ – apie maisto naudą ir kokybę;
• Sporto klubo reklamos vizijos lentelė su teorinėmis nuorodomis;
• Žingsninių ir servo pavarų derinimas“, „Elektronikos komponentų ir
įtaisų parinkimas ir sujungimas“ ir „Elektrotechnikos įrenginių
surinkimas ir derinimas“;
• Praktinių užduočių filmavimas;
• Mokomosios “SketchUp” programos pamokų ciklas Moodle
sistemoje.

GALIMYBĖS:
• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimas;
• Detalūs pamokų planai veiklai „Pasimatuok profesiją“;
• Video pamokos/pamokų ciklai;
• Kita.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais
mokytojais
grupių vadovais mokinių mokymosi, pažangumo
klausimais, sprendžiant problemas;
Su grupei dėstančiais mokytojais;
Su mokytojais dalijantis darbo metodais;
Gerąja darbo patirtimi dėl mokymo programų
įgyvendinimo;
Su Moodle sistemos administratoriumi.

• Su
•
•

•
•

Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras (13 mokytojų)
,,Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymui” (2
mokytojai)
„Investavimas“, „Pinigai, pinigėliai“

„IT įrankiai nuotoliniam mokymuisi“, „Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymui(si)“
Natalijos Ananijevos vebinarai apie gėlių, gaminamų iš cukrinės masės, gaminimą
1. Pagalba ir patarimai tėvams mokant vaikus nuotoliniu būdu,
2. Darbas nuotoliniu būdu – iššūkiai ir patarimai
PMIS mokymai profesinių mokyklų atstovams. (2 mokytojai)
Zoom demonstracija lietuviškai. Kaip naudoti nuotoliniame ugdyme?
Vebinarai: Kas naujo Revit 2021?; Kas naujo AutoCAD 2021?;
Sketchup pro® mokymo kursai – pradedantiesiems;
Kaip pradėti naudotis BIM 360 sistema? (vebinaras);
Sketchuo Pro + V-Ray Next mokymai (online); Vebinaras: Kaip dvigubai greičiau modeliuoti iš 3D
taškų masyvų?; Vebinaras: Kaip sukurti eksterjero 3D vizualizaciją?.
Becker street šefės Valerijos Livanovos ir garsios konditerės Jakaterijos Zvonkuvienės. „Kaip
užsiauginti natūralų ruginės ir kvietinės duonos raugus“ ir „ Prancūziškų „Šū“ pyragaičių
dažniausiai pasitaikančios gaminimo klaidos
Google for Education įrankių pritaikymas pamokoms nuotoliniu būdu.
Evaldo Karmazos paskaita pedagogams apie stresą
Mokymai „Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas“;
Mokymai „CorelDRAW: vizitinė kortelė“

Bendravimas ir bendradarbiavimas su
mokinių tėvais
• 5 apklausoje dalyvavę mokytojai nurodė, kad bendravo ir

bendradarbiavo su mokinių tėvais.

Pasiūlymai, kokomis priemonėmis ir būdais vykdyti
informavimą apie mokinių priėmimą nuo 2020-05-20 :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Laikraščiuose (straipsniai, skelbimai);
Mokyklos interneto svetainėje;
KC stende;
Socialiniuose tinkluose;
Asmeniškai;
FB organizuoti nuotolinę atvirų durų dieną;
Parengti kompaktines skrajutes ir jas išplatinti sudedant į
visas pašto dėžutes (patiems arba prašant pašto pagalbos);
Kvietimų mokytis prisegimas kiekvieno privažiavimo skelbimų
lentose ar, pagal galimybes, prie individualių namų.
Skrajučių dalijimas mieste;
Reklaminė informacija įmonėse;
Reklaminiai filmukai.
ŠVIEČIAM pakeisti į KVIEČIAM.

Posėdis
• Įvaizdžio formavimo grupės posėdis dėl priėmimo

organizavimo vyks 2020 m. gegužės 15 d. 12.00 val.
mokykloje.

Tęsinys
• Profesijos mokytojų ataskaita už 2020 m. gegužės 4 d. –

15 d.

