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PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS 
 

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
 

1. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos (toliau - Gimnazija) Nuotolinio ugdymo proceso  
organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato Gimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal 
priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokymo nuotoliniu 
ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijus, bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, priemones, 
mokymosi organizavimo sąlygas, procesus, lankomumo stebėseną bei pagalbą mokiniui. 
 
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-03-03 
įsakymu Nr.V-111 patvirtintu „Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 
aprašu“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-372  
„Dėl rekomendacijų  dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.  
 
3. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 
bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.  
 
4. Apraše vartojamos sąvokos: 
Nuotolinis mokymasis - tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su 
mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų 
(IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje.  
Nuotolinis mišrus mokymasis – tai frontalus ir personalizuotas mokymasis įtraukiant virtualią 
medžiagą ir e-mokymosi komponentus kaip turinį išplečiančią medžiagą.   
Virtuali mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta informacinė ugdymo 
sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika, yra galimybės kurti ir 
naudoti įvairius mokymosi scenarijus ir metodus.  
 

II. BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS 
 
5. Gimnazija naudoja šias virtualias mokymosi aplinkas, kurios užtikrina ne tik skaitmeninio 
ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu 
realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:  
5.1. TAMO dienyną;  
5.2. Microsoft Office 365 platformą (Teams programa); 
5.3. Elektroninis paštą;  
5.4. Gimnazijos svetainę;  
5.5. Gimnazijos intranetą; 
5.6. Facebook;  
5.7. telefoną;  
5.8. Mokytojų pasirinktos nuotolinio mokymo(si) aplinkos (TEAMS, ZOOM, EDMODO, Eduka klasė, 
EMA ir kitos.); 
5.9. kitas ryšio priemones.   
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III. NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO SĄLYGOS 
 
6. Nuotolinis ugdymo procesas mokiniams,  kurie mokosi pagal priešmokyklinio,  pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bus organizuojamas: 
6.1.  nuo 2020 m. kovo 30 d., iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas; 
6.2. kitais atvejais, kai mokinys negali dalyvauti įprastame ugdymo procese. 
 
 

IV. NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 
  
7. Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo metu  mokiniai reguliariai, 5 dienas per savaitę, 
būdami namuose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nuosekliai 
tęs mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas. 
 
8. Tiek mokytojams, tiek mokiniams rekomenduojama, visų pirma, naudotis jau pažįstamais 
instrumentais: elektroniniu dienynu, el. paštu, susibūrus su moksleiviais į socialinių tinklų (pvz. 
Facebook) grupes ar kitais naudotinais kanalais. 
 
9. Vadovaujantis higienos normų reikalavimais, palaikant mokymosi ir poilsio ritmą, bei siekiant 
užtikrinti, kad mokymasis vyktų tomis valandomis, kada mokinys imliausias naujos medžiagos 
įsisavinimui, nuotolinio mokymo tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam 
savaitiniam pamokų tvarkaraščiui.  Išlaikomas taps pats pamokų ir pertraukų laikas. 
 
10. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir analogišką pamokų 
tvarkaraštį. Jeigu mokytojai neturi galimybių iš namų dirbti nuotoliniu būdu, jiems suteikiama 
galimybė dirbti gimnazijoje. 
 
11. Nuotoliniam mokymui(si) reikalingos priemonės: nešiojamas/stacionarus kompiuteris, 
planšetinis kompiuteris, interneto ryšys, telefonas.   
 
12. Gimnazija mokiniui, kurio šeima neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi 
reikalingomis IT priemonėmis, siekia sudaryti galimybę jam namuose naudotis gimnazijos 
išduodamu nešiojamu ar planšetiniu kompiuteriu  (jei gimnazija turi laisvų kompiuterių, ar gauna jų 
iš trečiųjų šalių (verslo, rėmėjų, savivaldybės ar ŠMM). (Išduodant įrenginį Gimnazija su mokinio 
tėvais pasirašo įrangos perdavimo-priėmimo aktą bei įsipareigojimą dėl įrenginio saugojimo 
(atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams).  
 
13. Pamokų metu 8.30 - 15.10 val. vadovaujantis analogišku pamokų tvarkaraščiu  vyksta mokinių 
ir mokytojų individualus įsitraukimas į mokymo(si) procesą (užduočių atlikimas, konsultacijos, 
video skambučiai, darbas nurodytoje virtualioje aplinkoje).  
 
14. Konkrečios pamokos metu (pagal tvarkaraščio laiką) mokytojas konsultuoja konkrečią klasę 
(Skype, Messenger, Zoom ir pan.).  
 
15. Videopamoka, vaizdo konsultacija ir kt., esant reikalui,  gali būti organizuojama kitu laiku, nei 
tas laikas numatytas pamokų tvarkaraštyje. Tokiu atveju apie tai mokiniai bei mokinių tėvai iš 
anksto informuojami elektroniniame TAMO dienyne. Papildomas Virtualių pamokų, konsultacijų 
tvarkaraštis sudaromas esant poreikiui ir skelbiamas kartu su pagrindiniu pamokų tvarkaraščiu. 
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16. Nuotolinio ugdymo mokytojas: 
16.1. nuotolinio mišraus ugdymo pamokas organizuoja vadovaujantis pamokų tvarkaraščiu: 
organizuoja pamokos video transliacijas, ir/arba konsultuoja mokinius  įvairiomis komunikacijos 
priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);    
16.2. esant išskirtiniems būtiniems atvejams parengiamas papildomas virtualių prisijungimų 
dvipusiam ryšiui užtikrinti tvarkaraštis;  
16.3. mokytojas/švietimo pagalbos specialistas  TAMO dienyne diena prieš pamoką (iki 19.00 val.) 
užpildo pamokos temą, nurodo, kurias užduotis būtina atlikti pamokos metu, kurias po pamokų   bei 
prisega   pamokos planą ir pamokos plano priedus. Pamokos video transliacijos tvarkaraštis 
skelbiamas iš anksto;  
16.4.  tokiu pačiu būdu organizuoja nuotolinį mokymą(si) mokiniams, mokomiems namuose ir/ar 
turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius;  
16.5. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis 
atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis, patalpina medžiagą 
virtualioje mokymosi aplinkoje vadovaudamasis Gimnazijos susitarimais;  
16.6. tikrina, vertina, analizuoja, komentuoja mokinių darbus, gautus elektroninėje aplinkoje, 
pateikia grįžtamąjį ryšį mokiniams ir mokinių tėvams TAMO dienyne  tą pačią dieną arba ne vėliau 
kaip iki kitos pamokos; 
16.7. vertinimus už darbus surašo el. dienyne. El. dienynas pildomas vadovaujantis bendra el. 
dienyno pildymo tvarka; 
16.8. stebi mokinių pasiekimus ir prisijungimo duomenis bei atsiskaito už savaitės mokymo procesą    
gimnazijos  administracijai Gimnazijoje nustatyta tvarka; 
16.9. nuolat seka informaciją TAMO dienyne, vykdo teisėtus gimnazijos administracijos 
reikalavimus siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką nuotolinio ugdymo proceso  vykdymą.  
 
 
17. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:  
17.1. naudodamas informacines komunikacijos priemones ir technologijas, kasdien pamokų laiku 
jungiasi prie TAMO dienyno, kitų nurodytų mokytojo virtualių sistemų, susisiekia su mokytojais ir 
dalyvauja grupinėse ar individualiose konsultacijose (tuo metu, kada vyksta to dalyko pamoka); 
17.2. išskirtinais atvejais (šeimoje vienu kompiuteriu naudojasi keli šeimos nariai ar pan.), kai 
pasijungti prie video pamokos transliacijos tam paskirtu metu nėra galimybių, mokinys  ne vėliau 
kaip tą pačią dieną kitu jam patogiu laiku privalo pasijungti prie mokomosios medžiagos ir atlikti 
jam  pavestas užduotis, tačiau  tokiu atveju elektroniniame TAMO dienyne informuoja mokytoją, 
kad nedalyvavo video transliacijoje ir nurodo priežastį, kodėl jo pasijungimas nurodytu laiku 
negalimas, taip pat su mokytoju suderina kitą konsultacijų laiką; 
17.3. kasdien laiku atlieka mokytojų pavestas užduotis ir vadovaudamasis mokytojo nurodymais, 
pateiktais pamokos plane, atsiskaito už jas virtualioje mokymosi aplinkoje iki tos dienos 16.00 val.;  
16.4. nuo sporto ir muzikos pamokų atleisti  mokiniai (dėl to, kad lanko sporto ar muzikos 
mokyklas) dalyvauja muzikos ir fizinio ugdymo pamokose (nuo nuotolinio ugdymo pamokų 
karantino laikotarpiu neatleidžiami);  
17.4. stebi savo pažangumą, dalyvauja refleksijose. 
 
18. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai:  
18.1. užtikrina savo vaikų kasdienį dalyvavimą nuotoliniame ugdyme ir kontroliuoja mokytojo 
nurodytų užduočių savalaikį atlikimą, jų išsiuntimą mokytojams;  
18.2. užtikrina, kad jų vaikai turėtų galimybę naudotis skaitmeninėmis informacinių technologijų 
priemonėmis,  rūpinasi šių priemonių sklandžiu veikimu ir palaiko grįžtamąjį ryšį su klasės 
vadovais ir mokytojais;  



4 
 
18.3.kasdien jungiasi prie elektroninio TAMO dienyno, seka elektroniniame dienyne teikiamą 
informaciją, palaiko grįžtamąjį ryšį, dalyvauja aptarimuose;  
18.4. pradinių klasių mokiniams padeda prisijungti prie socialinių tinklų ir virtualių mokymosi 
aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas mokytojo nurodytais kontaktais;  
18.5. mokiniui susirgus ir negalint dalyvauti ugdymo procese tos pačios dienos ryte apie tai 
informuoja klasės auklėtoją. 
18.6. Kilus neaiškumams  aptaria su mokytojais, pagalbos vaikui specialistais, skaitmeninių 
technologijų specialistu, gimnazijos administracija gimnazijos elektroninėje svetainėje nurodytais 
kontaktais.  
 
 

V. LANKOMUMO STEBĖSENA 
 
19. Mokytojai gimnazijos intranete Nuotolinio ugdymo lankomumo stebėsenos formoje kasdien 
fiksuoja mokinių dalyvavimą mokymosi procese ir informuoja klasių vadovus apie neprisijungusius 
mokinius.  
20. Jei mokinys nedalyvavo nuotolinio ugdymo pamokoje, klasės vadovas tą pačią dieną apie  
informuoja mokinių tėvus,  kurie privalo užtikrinti mokinių dalyvavimą ugdymo procese.   
21. Klasės vadovas, išsiaiškinęs mokinių neprisijungimo priežastis, kasdien pildo savo klasės 
Nuotolinio ugdymo lankomumo stebėsenos formą nurodydamas priežastis, kodėl mokiniai 
nedalyvavo nuotolinio ugdymo procese, padeda išspręsti iškilusius sunkumus. Jei mokinys 
pakartotinai nesilaiko susitarimų, apie tai informuojama Gimnazijos administracija.   
 

VI. MOKYMO ŠALTINIAI IR MEDŽIAGA 
 
 
22. Mokytojas, ruošdamas nuotolinio ugdymo pamokos medžiagą, parengia pamokos planą   
vadovautis Gimnazijos susitarimais ir Metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis 2020 m. kovo 
13 d. gimnazijos direktoriaus  įsakymu Nr. VK-84.    
22.1. Pamokos plane išskiriami tokie punktai:  
22.1.1. pamokos tema; 
22.1.2. ko mokinys šioje pamokoje turi išmokti; 
22.1.3. pamokos žingsniai, medžiaga; 
22.1.4. klausimai mokiniui (mokinys turi atsakyti į klausimus ir atsiųsti mokytojui); 
22.1.5. užduotys mokiniui; 
22.1.6. vertinimo būdai.  
 
23. Mokytojai ugdymo procese gali naudoti įvairius mokymo šaltinius, kuriuos parenka savo 
nuožiūra (pvz.: įvairūs tekstai, kūriniai, konspektai, skaitmeniniai, interaktyvūs mokymosi objektai, 
popieriniai ir elektroniniai vadovėliai, virtualūs bandymai, pateiktys, garso ir vaizdo medžiaga, 
sąvokų ir (arba) terminų žodynai, naudingos nuorodos ir kt.). Šaltiniai gali būti prisegami prie 
pamokos plano kaip priedai arba  pateikiami pamokos plane.   
 
24. Užduotys mokiniui gali  būti pateikiamos pačiame pamokos plane arba  rengiamos kaip priedas 
prie pamokos plano. Užduočių paketus gali sudaryti pratimai, testai, projektiniai ir kiti užduočių 
rinkiniai, skaitmeninės, kūrybinės užduotys, problemų sprendimui ir mąstymo gebėjimams ugdyti 
skirtos užduotys, užduotys, pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
turintiems mokymosi sunkumų, ir kt.   
 
25. Pamokos planas gali turėti tiek priedų, kiek reikia, t.y. juos gali sudaryti užduočių paketai, video 
įrašai, aiškinamoji medžiaga ir t.t. Pamokos plane mokytojas aiškiai pažymi, kam kuris priedas 
naudojamas.  
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26. Visa nuotolinio ugdymo organizavimo medžiaga talpinama gimnazijos intranete ir prieinama 
Gimnazijos mokytojams.  
 
27. Gimnazijoje paskirtas  skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius), kuris 
konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. Konsultanto kontaktinė 
informacija skelbiama gimnazijos elektroninėje svetainėje.  
 
 

VII.VERTINIMAS 
 
28. Nuotolinio ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, 
formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu, mokiniai ir jų tėvai 
(globėjai/rūpintojai) informuojami apie mokymosi pažangą, organizuojamą mokymosi pagalbą ir kt. 
elektroniniame TAMO dienyne.  
 
29. Kiekvienos nuotolinio mokymo pamokos plane numatomi pasiekimų vertinimo būdai.  
 
30. Mokytojai sukuria kiekvienai klasei atskirą aplanką, kuriame kaupiami mokinių atlikti darbai ir  
vertinimas.  
 
  

VIII. PAGALBA MOKINIUI 
 
 
31. Visi mokiniai ir mokinių tėvai gali kreiptis į mokytojus  mokytojų elektroniniu paštu bei TAMO 
dienyne. 
 
32. Mokiniai, kuriems reikalinga pagalba, telefonu arba jungdamiesi prie virtualios ugdymo 
aplinkos (Microsoft Office 365 sistemos, Messenger, Zoom ar kt.), susisiekia su mokytojais ir 
dalyvauja konsultacijose ne pamokų metu (15.10-16.00 val.).  
 
33.   Nuotolinio ugdymo laikotarpiu mokiniams ar mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) 
švietimo pagalbą teikia: 
gimnazijos administracija:  
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klausimais - 868847502; 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo  klausimais, mokymo pagalbos teikimo, TAMO dienyno 
administravimo klausimais - 860998217; 
bendraisiais klausimais - 868396829 arba el.paštu:  rastine@adamkausgimnazija.lt; 
socialinis pedagogas - 861148270; 
psichologas - 867902429;  
skaitmeninių technologijų administratorius - gintaras.danilevicius@adamkausgimnazija.lt.  
 
34. Logopedinės pratybos specialiųjų   poreikių turintiems mokiniams organizuojamos   nuotoliniu 
būdu nuo 2020 m. kovo 30 d., t.y. mokinių privalomoms pavasario atostogoms pasibaigus 
vadovaujantis logopedinių pratybų teikimo tvarkaraščiu.  Užduotys mokiniams iš anksto (diena 
prieš) talpinamos TAMO dienyne.   
 
 
 
 
 



6 
 
 
 

IX. REKOMENDACIJOS MOKINIAMS 
 
35. Siūlome rytą pradėti aktyviai: 5-10 min. mankšta išvėdintame kambaryje arba lauke (jei tai ne 
vieša erdvė) prieš pamokas.   
 
36. Iki pamokų pradžios svarbu pasirūpinti mokymosi erdve ir priemonėmis: išvėdinti kambarį, iš 
anksto patikrinti, ar veikia technika ir internetas, susidėti mokymosi priemones ant stalo.  
 
37. Video pamokos transliacijos  metu svarbu dalyvauti su nutildytu mikrofonu ir įjungta kamera, 
nebent mokytojas paprašytų kitaip. Pamokos metu  kompiuteryje atsidaryti tik tuos langus, kurie 
reikalingi pamokai. 
 
38. Pertraukų metu mokiniams būtina nueiti nuo ekrano, išnaudoti laiką poilsiui, atidaryti langą,  
pavalgyti,  atsigerti vandens - šitaip saugome savo fizinę psichinę sveikatą.  
 
39. Po pamokų siūloma ilsėtis (ne prie kompiuterio!) mažiausiai 2 val. ir tik po to eiti ruošti namų 
darbus.  
 
40. Karantino metu pajutus  nerimą, baimes, vienišumo jausmą, kad erzina ar liūdina aplink 
vykstantys dalykai, sunkumai susidėliojant savo darbo-poilsio ritmą, siūloma kreiptis  į gimnazijos 
psichologę, kuri pasiruošusi  padėti ir teikti konsultacijas telefoniniu pokalbiu arba elektroniniu 
paštu. 
 
41. Jeigu trūksta reikalingų priemonių nuotoliniam mokymui ar norisi aptarti  sunkumus mokantis ir 
bendraujant nuotoliniu būdu, kyla kitų socialinių sunkumų pasikeitus gyvenimo būdui - siūloma  
kreiptis į gimnazijos socialinę pedagogę telefoniniu pokalbiu arba elektroniniu paštu. 
 
 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 
 
42. Gimnazijos administracija vykdo nuotolinio ugdymo proceso, vertinimo procesų, jungimosi prie 
pamokų (lankomumo) kontrolę, stebi, kaip įgyvendinamos šio Aprašo sąlygos, esant reikalui 
inicijuoja mokymosi organizavimo pakeitimus. 
 
43. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis galiojančiais LR teisės aktais.  
 

_______________________________________ 


