
Naudojamos platformos  

KAUNO JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

 

Nuotolinis mokymas (-is) Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje vykdomas derinant ir miksuojant sinchroninį 

ir asinchroninį mokymosi būdus: 

Sinchroninis mokymosi būdas – visi mokiniai ir 

mokytojas pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį 

dalyvauja užsiėmime per atstumą, tačiau tuo pačiu 

metu, naudojant nuotolinio bendravimo priemones. 

(Tiesioginėms video konferencijoms naujame TEAMS)  

Asinchroninis mokymasis – vyksta bendraujant 

naudojant el. dienyną TAMO, el. paštą OFFICE 365, 

mokymosi valdymo aplinką (EDMODO) arba kitas 

informacinės ir komunikacines technologijas, tik ne 

tiesiogiai tuo pačiu laiku. Besimokančiajam pateikiama 

pamokų medžiaga,  užduotys ir nustatomas konkretus 

atsiskaitymo laikas. 

 

 
 

Dirbant  nuotoliniu būdų (sinchroniniu ir asinchroniniu) 5-8 klasėse naudojame šias platformas:  

El. dienynas TAMO: informacijai perduoti, lankomumo apskaitai užtikrinti, pasiekimų ir 

vertinimo fiksavimui, pamokos temai ir veiklai paskelbti, klasės darbui bei nuorodos į 

sinchronines (TEAMS) pamokas, klasės veiklas ir pamokos medžiagą, tvarkaraščiui –

dienotvarkei, naudojama kaip bazinė sistema.  

EDMODO mokymosi valdymo sistema: mišrioms ir asinchroninėms pamokos organizuoti, 

pamokos medžiagai pateikti, užduotims, aktyvioms nuotolinėms veikloms organizuoti 

(apklausoms, diskusijoms, testams, atsiskaitymams, savalaikiam  grįžtamajam ryšiui); 

 Ms TEAMS: tiesioginėms vaizdo konferencijoms (sinchroninėms pamokoms), ryšio tarp 

mokytojo ir mokinių stiprinimui, įtraukimo didinimui aktyvioms nuotolinės pamokos veikloms 

organizuoti. 60 proc. dalyko pamokų bus vykdomos per TEAMS, nuorodas į pamokas rasite 

TAMO. 

Ms Office 365:  Komandos ir mokinių bendradarbiavimu ir bendravimui ( el. paštas,  

kalendoriai, dokumentų saugykla, raštinės įrankių paketas ir kt.) 

  

Nuotolinio mokymo organizavimas 5-8 klasėms 

 

 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

 

 



Nuotolinių pamokų laikas  

Tvarkaraščiai – dienotvarkė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotolinio ugdymo tvarkaraščiai arba mokinio dienotvarkė, kad optimizuoti mokiniams krūvius, bei užtikrinti 

maksimalų mokinių įsitraukimą ir ugdymo efektyvumą,  sudaromi pagal esamą mokyklos direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį (nuoroda tvarkaraštį: https://dobkev.edupage.org/timetable/view.php?fullscreen=1&) vadovaujantis 

šiomis rekomendacijomis: 

 sinchroniniam mokymui(-si) skiriama ne mažiau kaip 60% dalyko pamokos (ų)  laiko (dienos, 
savaitės, mėnesio); 

 asinchroninis mokymas(-is) skiriamas ne daugiau kaip 40% dalyko pamokos (ų) laiko (dienos, 
savaitės, mėnesio), mokinių savarankiškam darbui su užduotimis; 

 sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. 

 ugdomosios veiklos trukmė 45 min. 

 pertraukoms tarp pamokų būtų skiriama ne mažiau kaip 10-15 min. 

 pietų pertraukai 30 - 40  min. 
 

5-8 klasių dienotvarkė: 
 

Pamoka Laikas Rekomenduojama veikla 

 8.00 – 8.30 Pasiruošimas pamokoms, konsultacijos 

1 8.30 – 9.15 Pamoka pagal tvarkaraštį 

2 9.25 – 10.10 Pamoka pagal tvarkaraštį 

3 10.20 – 11.05 Pamoka pagal tvarkaraštį 

4 11.15 – 12.00 Pamoka pagal tvarkaraštį 

Pietūs  (12:00 – 12:40) 

5 12.40 – 13.25 Pamoka pagal tvarkaraštį 

6 13.35 – 14.20 Pamoka pagal tvarkaraštį 

7 14:30– 15.15 Pamoka pagal tvarkaraštį asinchroniniu būdu 

 

 

Saviruoša 8.00 
1 Pamoka 8.30 
2 Pamoka 9.30 
3 Pamoka 10.30 
4 Pamoka 11.30 

PIETŪS  (12.30-13.00) 
5 Pamoka 13.00 
6 Pamoka 14.00 
7 Pamoka 15.00 

 

Nuotolinį ugdymą 

organizuojant visai mokyklai 

taikomas duotas pamokų 

laikas. 

Jei nuotoliniu būdu mokosi ne 

visa mokykla, vadovaujamės 

esamu pamokų laiku ir 

tvarkaraščiu. 

https://dobkev.edupage.org/timetable/view.php?fullscreen=1&


 

Klasės tvarkaraščius, sudarytus vadovaujantis rekomendacijomis, mokinai ir tėvai mato TAMO dienyne.  
 
Klasės tvarkaraščio pavyzdys:  

 
 

 

 

 

Laikas Rekomenduojama veikla 

8.00 Pasiruošimas pamokoms. Sukeliamos visos pamokų užduotys į 

mokymosi  platformas (TAMO, EDMODO); 

Pamokų metu  Stebėti mokinių darbą realiu laiku, bendrauti, teikti grįžtamąjį ryšį, 

ruošti  rytdienos užduotis;  

15.00 Moksleiviams skirti darbų pateikimo pabaigos laiką 

15.00 – 17.00 Įvertinti moksleivių darbus, teikti individualų grįžtamąjį ryšį, susisiekti 

su moksleiviais nepateikusiais darbų, baigti planuoti rytdienos 

užduotis; 

17.00 Neprisijungęs, nepasiekiamas mokiniams; 

 
 
 
 

Rekomenduojama MOKYTOJO DALYKININKO DIENOTVARKĖ  
dirbant asinchroniniu būdu 



VERTINIMAS 

LANKOMUMAS 

 

Mokomoji medžiaga, užduočių atlikimo terminai, vertinimo kriterijai pateikiami kiekvieno mokytojo dalykininko 

nuotolinio mokymo planuose. Parenkami kiekvieno mokytojo individualiai pasirinktai klasei, temai ir dalykui. 

Mokiniams patalpinta TAMO ir EDMODO aplinkoje.   

Nuotolinio mokymosi plano PVZ.  

 

 

 
Pasiekimų ir pažangos vertinimas užtikrinamas vadovaujantis progimnazijos direktoriaus patvirtintu „Mokinių 

mokymosi pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašu”. Keičiasi tik aplinka kurioje vyksta pasiekimų ir pažangos 

stebėsena ir vertinimas. Vertinimus fiksuojant  el .dienyne TAMO. El. dienynas pildomas vadovaujantis bendra el. 

dienyno pildymo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu; 

 

 

 

Maksimaliam mokinių įsitraukimui ir lankomumo apskaitai užtikrinti vadovaujamės esama direktoriaus patvirtina 

„ Lankomumo apskaitos tvarkos parašu“ 

 Fiksuojamas kasdien TAMO dienyne.  

 Pamokos metu mokiniai kartu su mokytojais susijungia į tiesioginę transliaciją, sutikrinamas 

lankomumas arba atliekama paskirta užduotis iki tam tikros valandos EDMODO.  

Mokomoji medžiaga, užduočių atlikimo terminai, vertinimo kriterijai 



EDMODO APLINKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi 5-8 klasių mokytojų dalykininkų planai, klasių tvarkaraščiai yra talpinami progimnazijos debesų 

saugykloje OFFICE 365. Nuolat atnaujinami ir pasiekiami visiems mokytojams. 

 


