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BENDRAVIMAS SU BENDRUOMENE

- su mokinių tėveliais/globėjais/rūpintojais:

El. dienyno pagalba (MANO DIENYNAS), elektroniniu paštu, telefonu.

- su mokiniais:

Socialinių tinkų pagalba (WATSAPP, MESSENGER GRUPĖS), skaitmeninių 
platformų pagalba (EDMODO,DISCORD, GOOGLE FOR EDUCATION), 
telefonu.

- su darbuotojais:

El. paštu (raštine@silospecialioji.vilnius.lm.lt ; 
direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt) nuotolinių telekonferencijų 
būdu (https://zoom.us/) telefonu: 865587986. 

mailto:raštine@silospecialioji.vilnius.lm.lt
mailto:direktorius@silospecialioji.vilnius.lm.lt
https://zoom.us/


BENDROS DOKUMENTŲ TALPYKLOS:

• Google Drive diskas (https://www.google.com/drive/) 

• SINCHRONINIS PAMOKŲ VEDIMAS

- skaitmeninių platformų pagalba:

ZOOM,

EDMODO, 

EDUKA, 

LIVEBOARD;

- socialinių tinklų pagalba:

YOTOOBE, FACEBOOK transliacija. 

https://www.google.com/drive/


SINCHRONINIS MOKYMAS (-IS)

NUOTOLINIO MOKYMOSI BŪDAI IR ETAPAI

ASINCHRONINIS MOKYMAS (-IS)

MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ 
SUSITIKIMAS REALIU LAIKU

IŠ ANKSTO SUPLANUOTAS 
TVARKARAŠTIS

TIESIOGINĖ VAIZDO 
TRANSLIACIJA

MOKINIAI DIRBA SAVARANKIŠKAI

IŠ ANKSTO SUPLANUOTOS 
UŽDUOTYS IR „DEADLINE“

TĖVŲ PAGALBA 



Sinchroninis mokymas (-is)

- Klasės mokiniai su mokytoju susitinka realiu laiku vaizdo
konferencijoje. Trukmė nuo 10 iki 20 min.

- Mokiniai realiu laiku dalyvauja veiklose ir atlieka jiems paskirtas
individualizuotas užduotis.

- Pertraukoms tarp pamokų skiriama ne mažiau kaip 10 min., skiriant ir
pietų pertrauką.

- Skiriama atskira valanda pedagogų – tėvų/globėjų/rūpintojų
konsultacijoms realiu laiku.



Asinchroninis mokymas (-is)

• Asinchroninis mokymas (-is), skiriant 1/3 sav. pamokų mokinių 
savarankiškam (arba su tėvų/globėjų/rūpintojų pagalba) darbui su 
individualizuotomis užduotimis.

• Pedagogas pamokų metu  (nuo 8.30 val. iki 12.00 val.) yra 
pasiekiamas el. dienyno pagalba (MANO DIENYNAS), elektroniniu 
paštu, telefonu. Esant reikalui, tėvai/globėjai/rūpintojai ar 
mokiniai gali konsultuotis su pedagogu.

• Visos užduotys ar darbai pateikiami su iš anksto suplanuotu 
pabaigos laiku  „deadline“.



Pedagogo/švietimo 
pagalbos 
specialisto 
nuotolinio darbo 
eiga

Savaitės pamokos/veiklos organizuojamos 
derinant asinchroninį ir sinchroninį mokymą (-si).  

BŪTINA atsižvelgti individualius mokinio 
poreikius, gebėjimus ir vaiko galimybes naudotis 
informacinėmis kompiuterinėmis priemonėmis.



Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 
darbo organizavimas (I)

• Pedagogai dalykininkai, švietimo pagalbos specialistai paruošia
pamokų/veiklų sąrašą vienai savaitei su tema, nuoroda ir pan.

• Nusiunčia juos klasių vadovams iki trečiadienio 15.00 val.
• Klasių vadovai susistemina duomenis ir sudaro savo klasės individualius

mokinių pamokų tvarkaraščius ateinančiai savaitei.
• Derinant tvarkaraščius svarbu atkreipti dėmesį, kad nesidubliuotų

dalykininkams ir specialistams sinchroniniu būdu vedamos pamokos.
• Dirbant asinchroniniu būdu, mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos

specialistai nesiunčia tiesiogiai tėvams individualizuotų mokomųjų
užduočių. Paruoštą medžiagą siunčia klasių vadovams.

• Klasių vadovai pagal tos dienos tvarkaraštį, pamokų medžiagą (dirbant
asinchroniniu būdu), išsiunčia tėvams vienu kartu ar kaip sutarta su
tėvais, kad būtų išlaikyta siunčiamos medžiagos kontrolė, tikslingas vaikų
užimtumas ir išvengta netikslingų, klaidinančių susirašinėjimų.



Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 
darbo organizavimas (II)

• Vaikų atliktas individualizuotas užduotis tėvai tiesiogiai persiunčia mokytojams 
dalykininkams. Dalyko mokytojas įvertina ir teikia vaikui grįžtamąjį ryšį.

• Klasių vadovai sudaro individualius mokinių ugdymo tvarkaraščius vienai savaitei ir 
nusiunčia juos:

- tėvams, 

- dalykininkams, specialistams (kad jie žinotų, kada jiems paskirtas pamokos laikas),

- pavaduotojoms ugdymui Astai ir Sigitai iki penktadienio 15.00 val.

• Sinchroninių tiesioginių transliacijų trukmė:

- ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikučiams – nuo iki 10 min.

- pradinių kl. mokiniams  - nuo 1 val. 30 min. iki 2 val. per dieną,

- 5-10 klasių ir SĮ klasių  - nuo 2 val. 30 min. iki 3 val. per dieną.

• Vaizdo transliacijos trukmė vienos pamokos metu nuo 10 min. iki 20 min.

• Rekomenduojame susikurti naują elektroninio pašto adresą užduočių siuntimui ir 
bendravimui su tėvais karantino laikotarpiu.



PAVYZDYS: 
VILNIAUS ŠILO MOKYKLA

MOKYTOJO DALYKININKO NUOTOLINIO (SINCHRONINIO IR ASINCHRONINIO)
MOKYMO PAMOKŲ SĄRAŠAS SAVAITEI 

2020-03-30  - 2020-04-03

Klasė Dalykas Pedagogas Tema Ugdymo būdas Pastabos

8 spec Lietuvių kalba R.Bagdonavičienė Įvadinė pamoka. Balandžio mėn. aptarimas Sinchroninis https://us04web.zoom.us/j/8628647073

IŠSAUGOKIME ŽEMĘ

8 spec Lietuvių kalba R.Bagdonavičienė Skaitome ir rašome augalų pavadinimus ( 1 ir 2 užduotys) Asinchroninis Atlikti iki 2020-04-03

8 spec Matematika R.Bagdonavičienė Įvadinė pamoka. Sinchroninis https://us04web.zoom.us/j/8628647073

5-6 spec Matematika R.Bagdonavičienė Paprastieji tekstiniai uždaviniai. Asinchroninis Atlikti iki 2020-04-03

Įvairūs skaičiavimo uždaviniai ( 1,2 ir 3 užduotys).

8 spec Lietuvių kalba R.Bagdonavičienė Skaitome ir rašome augalų pavadinimus ( 3 ir 4 užd.) Asinchroninis Atlikti iki

7-10 spec Matematika R.Bagdonavičienė
Tekstiniai uždaviniai. Įvairūs skaičiavimo uždaviniai ( 4 ir 5 
užd.) Asinchroninis Atlikti iki

8 spec Klasės valandėlė R.Bagdonavičienė Asinchroninis https://www.youtube.com/watch?v=6lt2JfJdGSY

Atlikti iki



1 pamoka 8.30 val.

2 pamoka 9.30 val.

3 pamoka 10.30 val.

4 pamoka 11.30 val.

Pietų pertrauka

5 pamoka 13.00 val.

6 pamoka 14.00 val.

8 SPECIALIOJI KLASĖ

2020 03 30 ( PIRMADIENIS )

PAMOKA LAIKAS DALYKAS PEDAGOGAS TEMA MOKYMO BŪDAS PASTABOS

1 8.30 Istorija A.Nakraševičius Sinchroninis 

2 9.30 Kūno kultūra G.Žadeika

3 10.30 Lietuvių kalba R.Bagdonavičienė Įvadinė pamoka. Balandžio mėn. aptarimas Sinchroninis https://us04web.zoom.us/j/8628647073

IŠSAUGOKIME ŽEMĘ

4 11.30 Lietuvių kalba R.Bagdonavičienė Skaitome ir rašome augalų pavadinimus ( 1 ir 2 užduotys) Asinchroninis Atlikti iki 2020-04-03

PIETŪS

5 13.00 Popietinė veikla D.Aukščiūnienė Sinchroninis

2020 03 31 ( ANTRADIENIS )

PAMOKA LAIKAS DALYKAS PEDAGOGAS TEMA MOKYMO BŪDAS PASTABOS

1 8.30 Matematika R.Bagdonavičienė Įvadinė pamoka. Sinchroninis https://us04web.zoom.us/j/8628647073

2 9.30 Matematika R.Bagdonavičienė Paprastieji tekstiniai uždaviniai. Asinchroninis Atlikti iki 2020-04-03

Įvairūs skaičiavimo uždaviniai ( 1,2 ir 3 užduotys).

3 10.30 Etika L.Markevičienė

4 11.30 Biologija E.Tamošiūnienė

PIETŪS

5 13.00 Logopedinės J.Šiaulytė A. Ceiko, A. Mackevičius, G. Baranauskaitė

pratybos

Spec. pedagogo S.Bajerčiūtė Sinchroninis F. Paškevič, M. Černiauskas, A. Jermakovas

pratybos https://us04web.zoom.us/j/774229155

Logopedinės A.Petuchovienė E. Černius

pratybos

Logopedinės O.Guogienė A. Stundys

pratybos

PAVYZDYS. Pamokų tvarkaraštis klasei dirbant nuotoliniu būdu



El. dienyno pildymas ir lankomumo žymėjimas

• Pedagogai pildo dienyną nuo 2020-03-30.

• Rašoma pamokos tema.

• Vertinami mokinių pasiekimai kaip ir įprastai - idiografiniu vertinimu 
arba „įsk“ su komentaru.

• Žymima „n“ raidė tiems mokiniams, kurie serga arba kurie sistemingai 
nedalyvauja klasės veiklose. 

• Klasės vadovas atsakingas už bendravimą su tėvais, mokinių įtraukimą 
į mokymąsi.



Auklėtojų darbo organizavimas nuotoliniu 
būdu

• Auklėtojai glaudžiai kasdien bendradarbiauja su klasių vadovais, 
atlieka jų priskirtas užduotis, padeda rinkti medžiagą, pasiruošti 
pamokoms.

• Auklėtojai paruošia individualizuotą mokomąją medžiagą 2 
užsiėmimams per savaitę. 

• Paruošta medžiaga dalinasi su klasės vadovui.
• Klasės vadovas įtraukia auklėtojo veiklas į mokinio 

individualizuotą pamokų/veiklų tvarkaraštį.
• Auklėtojas veda užsiėmimus sinchroniniu ar asinchroniniu būdu 

(pasirinktinai).
• Auklėtojas turi būti pasiekiamas epaštu, telefonu, edienynu nuo 

12 val. iki 17  val. 



Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės 
auklėtojų darbas nuotoliniu būdu (I)

• Ruošiant veiklas būtina atsižvelgti į mokinių individualius gebėjimus 
bei galimybes naudotis informacinėmis kompiuterinėmis 
priemonėmis. 

• Savaitės veiklos

organizuojamos derinant 

asinchroninį ir sinchroninį 

ugdymą. 



Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės 
auklėtojų darbas nuotoliniu būdu (II)

• Sinchroninis ugdymas.

- Ikimokyklinės/priešmokyklinės grupės vaikai susitinka su auklėtojomis pirmadienį ir 
trečiadienį 10.00 val. 

- Vaizdo konferencijos trukmė iki 10 min. Jos metu vaikai sudominami veikla, joje dalyvauja 
veikloje ir atlieka vaikų gebėjimus atitinkančias užduotis.

- Kasdien nuo 13.00 iki 14.00 val. skiriama pedagogų, švietimo pagalbos specialistų  –
tėvų/globėjų/rūpintojų konsultacijoms.

• Asinchroninis mokymas (-is).

- Skiriamos 2 individualizuotos užduotėlės per savaitę.  Individualizuotas užduotis vaikai 
atlieka  su tėvų/globėjų/rūpintojų pagalba. 

• Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai yra 
pasiekiamas el. dienyno pagalba (MANO DIENYNAS), elektroniniu paštu, telefonu nuo 
8.00 iki 14.00 val. 

• Visos užduotys ar darbai pateikiami su iš anksto suplanuotu pabaigos laiku  „deadline“.



Neformaliojo 
švietimo 
mokytojų 

darbo 
organizavimas

• Neformalaus švietimo veiklos turi būti 
integruotos. Mokytojai glaudžiai 
bendradarbiauja su klasių vadovais, padeda 
rinkti medžiagą, pasiruošti pamokoms.

• Mokytojai paruošia užsiėmimą su klase 1 
k./2 sav.

• Paruošta medžiaga mokytojai dalinasi su 
klasės vadovu.

• Klasės vadovas įtraukia Neformaliojo 
švietimo mokytojo užsiėmimą į mokinio 
tvarkaraštį.

• Neformaliojo švietimo mokytojas  veda 
savo paruoštus užsiėmimus sinchroniniu ar 
asinchroniniu būdu (pasirinktinai).



Švietimo pagalbos vaikui specialistų nuotolinio 
darbo organizavimo tvarka (kontaktinės valandos)
• Spec. pedagogai, sudaro vedamų individualių užsiėmimų sąrašą savaitei 1 k./sav. 

asinchroniniu ar sinchroniniu būdu. 

• Logopedai organizuoja 1k./2 sav. individualias logopedines pratybas 5-SĮ kl. mokinams, ir 
1k./sav. - ikimokyklinių ir pradinių klasių mokinams asinchroniniu ar sinchroniniu būdu. 

• Logopedai, spec. pedagogai vedamų užsiėmimų sąrašą nusiunčia klasių vadovams.

• Klasės vadovas įtraukia švietimo pagalbos vaikui užsiėmimą į individualų mokinio 
tvarkaraštį.

• Socialiniai pedagogai dirba sutrumpintu darbo grafiku. Atlieka direktorės pavestas 
užduotis, t.y.  nemokamas mokinių maitinimas, tėvų konsultavimas, bendravimas su 
socialinės rizikos šeimomis. Taip pat glaudžiai bendradarbiauja su pedagogais.

• Ergoterapeutė veda savo užsiėmimus sinchroniniu būdu (on line). 

• Kineziterapeutai dirba sutrumpintu darbo grafiku, organizuodami aktyvios veiklos 
užsiėmimus gryname ore su mokykloje karantinuojamais vaikais. 

BŪTINA LAIKYTIS VISŲ SAUGOS PRIEMONIŲ. 



Pasichologo darbo organizavimas 
nuotoliniu būdu

• Bendrauja su mokiniais, konsultuoja bei teikia rekomendacijas jų
tėvams/globėjams/rūpintojams nuotoliniu būdu: telefonu, skype/zoom
platformose.

• Konsultuoja su mokyklos personalą - teikia pagalbą auklėtojams bei
mokytojams, susiduriantiems su nuotolinio ugdymo iššūkiais.

• Bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais, atlieka atvejų
analizę ‚online‘, ieško sprendimų.

• Susistemina medžiagą ir organizuoja specialiosios pedagogikos ir
psichologijos mokymus ‚online‘ mokytojų-auklėtojų padėjėjoms bei kt.
mokyklos personalui.



Mokytojų auklėtojų padėjėjų darbo 
organizavimo tvarka

• Mokytojų – auklėtojų padėjėjai kasdien bendradarbiauja IKT 
priemonėmis nuotolinio ugdymu organizavimo klausimais su 
mokytojais ir auklėtojais ir padeda parengti užduotis.

• Tobulina kvalifikaciją, atlieka refleksiją vadovaudamiesi mokyklos 
direktorės nurodymais. 

• Pasiekiami darbo dienomis telefonu nuo 8.00 iki 16.30 val.

• Pagal poreikį atlieka patalpų valymo, dezinfekavimo, vėdinimo darbus. 



Namų mokymo organizavimo tvarka 
nuotoliniu būdu

• Namų mokymas vyksta remiantis nuotolinio ugdymo principais. 

• Atsižvelgiant į vaiko sveikatą, gebėjimus bei poreikius, klasių mokytojai 
paruošia individualizuotas užduotis ir išsiunčia mokiniui 2 kartus per 
savaitę. 

• Mokiniai mokytojo skirtas užduotis atlieka savarankiškai ir/arba su 
tėvų/globėjų/rūpintojų pagalba. 

• Mokytojai teikia grįžtamąjį ryšį mokiniui. 



Mūsų darbas labai vertinamas ir reikalingas. 


