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Apklausos dalyviai 

• Apklausos anketos išsiųstos – 22 

mokytojams. 

• Anketas užpildė - 19 mokytojų. 

• 2 mokytojai siųsto laiško neperskaitė 

.  



Mokomosios medžiagos rengimas 

 Darbo valandų skaičius – nuo 4 iki 40 val. per 

mėnesį. 

• Konspektų, teorinės medžiagos sisteminimas, 

ruošimas mokiniams. 

• Testų kūrimas. 

• Klausimynų kūrimas. 

• Vaizdinės medžiagos paieška ir peržiūra. 

• Skaidrių ruošimas. 

• Užduočių adaptavimas/parinkimas. 

 

 



Individualių ir diferencijuotų 

užduočių rengimas 

 
Darbo valandų skaičius – nuo 0,5 val. iki 40 val. per mėnesį. 

 

• Diferencijuotos ir individualizuotos užduotys mokiniams, 
kurie įsitraukė į ugdymo procesą prasidėjus nuotoliniam 
mokymui; 

• Kurta diagnostinės užduotys Eduka klasėje; 

• Egzaminatorius.lt užduočių adaptavimas mokymuisi ir 
savitikrai. 

• Kurtos papildomos kūrybinės užduotys (labai nenoriai atlieka); 

• Silpnesnių gebėjimų mokiniams skyriau daugiau praktinių 
užduočių, gabesniems užduotis pagal programą. 

• Dažnai paruoštos standartinės užduotys netinka, dauguma 
užduočių yra lengvinamos. 

 



 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su mokiniais 

 Darbo valandų skaičius – nuo 1 val. iki 40 val. per mėnesį 
TAMO dienyne, FB (messenger), elektroniais paštais, 
telefonu. 

• Dėl užduočių atlikimo; 

• Klaidų analizės ir taisymo; 

• Dėl asmeninių reikalų pakonsultuoju; 

• Bendrauta su tėvais apie mokinių pažangumą; 

• „Konsultuoju ir motyvuoju mokinius telefonu 
tiesiogiai (patys mokiniai skambina retai).“  



Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais 
Darbo valandų skaičius – nuo 0 val. iki 8 val. per mėnesį.  

(P. S. 3 grupių vadovai su mokinių tėvais nesusisiekė??? 2 gr. 

AUKLĖTINIAI MOKOSI GIMNAZINĖSE KLASĖSE). 

 

Bendrauta telefonu, sms žinutėmis, FB 

(messenger), Tamo dienyne apie mokinių 

mokymąsi, pažangumą. 



Grįžtamasis ryšys 

Darbo valandų skaičius – nuo 0 val. iki 40 val. per mėnesį. 

• „Grįžtamasis ryšys pateikiamas kas kartą, gavus iš mokinio 
darbą: komentaras apie tai, kas gerai padaryta, ką reikėtų 
patobulinti ar papildyti.“ 

• „Ištaisius darbus, visada susisiekiu su mokiniais, aptariame 
padarytas klaidas.“ 

• „Ištaisytus darbus su komentarais siunčiu elektroniniu paštu, 
individualiai aptariu mokiniui tinkamu būdu.“  

• Ištaisyti darbai, klaidos aptariamos messenger programėlėje, 
Watsap, TAMO dienyne (elektroniniais laiškais).  

• Vertinu pažymiais (kaupiamasis vertinimas) už kiekvieną atliktą 
darbą.  



Naujausios metodinės literatūros 

skaitymas 
Darbo valandų skaičius – nuo 2 val. iki 12 val. per mėnesį. 

 
• https://egzaminatorius.lt/app/poteme/lietuvi%C5%B3%20kalba 

• http://kalbam.lt/ 

• http://www.šaltiniai.info 

• http://www.noriuzinoti.lt/lt/ 

• https://mokovas.wordpress.com 

• „Tinklinio technikos mokymo metodika“; 

• „Seku visą naują informaciją ir metodinę literatūrą, kai reikia  

pritaikau. 

• Įvairią. Naujausią... 
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Domėjimasis šiuolaikinėmis švietimo 

inovacijomis ir aktualijomis 
Darbo valandų skaičius – nuo 0 val. iki 20 val. per mėnesį. 

 

• Naujienos sekamos psl. Nacionalinė švietimo agentūra; 

• https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos  

• http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/ 

• http://www.svietimopazanga.lt/nuotolinis-ugdymas/ 

• http://www.svietimonaujienos.lt 

• https://www.smm.lt/ 

• „Dalyvauju grupėje „Mankštos“, stebiu laidą „Jaunimas gali“, esu fizinio 
ugdymo mokytojų grupėje „Fizinio ugdymo mokytojai-jėga“; 

• sodas.ugdome.lt  

• Mokiausi dirbti Eduka, egzaminatorius; Graasp; Google Classroom 
platformose. 

• Įvairiomis... Naujausiomis... 
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Nuotoliniu būdu išklausytas 

seminaras 
  65 proc. apklaustų mokytojų dalyvavo seminaruose 
nuotoliniu būdu: 
 

• Seminarai/mokymai apie nuotolinio mokymo organizavimą; 

 

• Evaldo Karmazos paskaita pedagogams apie stresą; „IT įrankiai nuotoliniam 
mokymui(si)“; 

 

• „Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymui(si)“ 

 

• Mokymai „Adobe Photoshop – taškinės grafikos kūrimas“; 

 

• Mokymai „CorelDRAW: vizitinė kortelė“; 

 

• Webinaras „Kaip mokyti vaikus nuotoliu būdu“ - Kompiuteriukų paramos fondas; 

 

• https://www.eduka.lt/internetines-paskaitos/ 
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Nuotoliniu būdu išklausytas seminaras 

• https://www.youtube.com/watch?v=58DIz79KNrI&t=739s 

• https://www.youtube.com/watch?v=JalBxmqu-qI&t=2121s 

• https://www.youtube.com/watch?v=4WZgIxPy494 

• https://www.youtube.com/watch?v=_MbhcOvE1MAhttps://www.youtube.com/wa

tch?v=dzJb3cZFMEM 

• https://www.youtube.com/watch?v=qA-CZ_SIA1g 

• Alberto Skurvydo paskaitos: „Tempimo pratimų mokslas: fiziologija ir 

mechanika"!;  

• „Gero mokymosi žinios“; 

• „Nutukimo ir svorio mažinimo mokslas“; 

• „Raumenų jėgos treniravimo devyni būtini pratimai: fiziologija ir 

psichologija“. 
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Bendravimas ir bendradarbiavimas 

su kitais  
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Bendravimas ir bendradarbiavimas su pagalbos 

specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu) 

30 proc. apklaustų  mokytojų bendravo ir bendradarbiavo su 

pagalbos specialistais, kitiems poreikio nebuvo. 

 

• Auklėtiniams abiturientams nusiųsta informacija, kaip suvaldyti stresą: 

https://www.facebook.com/groups/226562995396772/permalink/24567305

0152433 

 

• Bendrauta su mokyklos psichologe, mokyklos socialiniu pedagogu  dėl 

iškilusių problemų, ieškojome būdų, kaip spręsti. 

https://www.facebook.com/groups/226562995396772/permalink/245673050152433
https://www.facebook.com/groups/226562995396772/permalink/245673050152433
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Pasiūlymai, kokomis priemonėmis ir būdais vykdyti 

informavimą apie mokinių priėmimą nuo 2020-05-20  

• Mokyklos svetainėje; 

• Facebook puslapyje;  

• Reklama internete; 

• Atvirų durų diena 2020  online; 

•  KVIEČIAM 2020 (pakeičiam vieną raidę iš ŠVIEČIAM); 

• Viešinimas savo draugų, pažįstamų rate; 

• Nuolatinis viešinimas kultūros centro stende; 

• Reklama skelbimų lentose. 

 



Kita suplanuota ir įvykdyta veikla 

• Trūksta laiko. 



 

DĖKOJU!!! 


