
UGDYMO PLANO 2019-2021 M. M.  PAKEITIMAI PEREINANT PRIE 
NUOTOLINIO UGDYMO  

 
II SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO GAIRĖS 
 
63. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu, mokykla organizuoja 

mokinių ugdymą tik nuotoliniu būdu, taikant sinchroninį ir asinchroninį mokymą. 
64. Sinchroniniam (vyksta tvarkaraštyje fiksuotu metu, naudojant vaizdo konferencijas)  ir 

asinchroniniam (vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis informacinėmis ir 
komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu) ugdymui skiriama po 50 procentų ugdymo 
procesui numatyto laiko (per savaitę).  

65. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio 
mokymosi forma), skiriamos Bendrojo ugdymo plano 27 punkte nustatytos pamokos per metus. 

66. Nuotolinis mokymas organizuojamas pagal koreguotą mokymo tvarkaraštį, kurį tvirtinta 
mokyklos direktorė. 

67. Pamokų pradžia – 9.00 val. 
68. Kiekvieną dieną vyksta 3 - 4 pamokos/veiklos. Pagal tvarkaraštį vyksta dorinio, lietuvių 

kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos, anglų kalbos pamokos. Dailės ir technologijų, muzikos, 
fizinio ugdymo, šokio pamokos, prevencinė programa „Antras žingsnis“ pagal galimybes 
integruojamos į kitus dalykus arba tarpusavyje ir vyksta asinchroniniu būdu.  

69. Pamokos trukmė: 1 kl. mokiniams – 35 min., 2 – 4 kl. mokiniams – 45 min. 
70. Klasės, dalyko mokytojas el. dienyne TAMO planuoja ugdymo(si) turinį savaitei ir 

informuoja vaikus ir tėvus:  
70.1. pateikia aiškų ir konkretų pamokos uždavinį mokiniui; 
70.2. skiria mokymosi užduotis; 
70.3. teikia informaciją apie reikalingą ugdymui(si) medžiagą ir priemones/įrankius; 
70.4. nurodo, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti; 
70.5. nurodo, kas bus vertinama; 
70.6. nurodo atsiskaitymo būdą ir laiką;  
70.7. nurodo laiką, kada vyks sinchroninis mokymas, grįžtamasis ryšys;  
70.8. visą informaciją kitai savaitei paskelbia penktadienį. 
71. Parengiama ir mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) pristatoma mokinio 

nuotolinio mokymosi dienotvarkė:  
 

Laikas Veiklos 
8.00 – 9.00 mokinio individualus savarankiškas darbas, 

bendravimas su klasės mokytoja, pasiruošimas 
pamokoms 

9.00 – 12.20:  
1 klasėms 

1pamoka:  9.00-9.35 
1 pamoka: 9.35-10.10  

Pertrauka  
3 pamoka: 10.30-11.05 
4 pamoka:11.15-11.50  

Refleksija (mokymosi aptarimas) 12.00-
12.30 

2-4 klasėms  
1pamoka:  9.00-9.45 

darbas su klasės, dalyko mokytoju 
sinchroniniu ir asinchroniniu būdu. Anglų 
kalbos pamokos:  
1 sinchroninė (suderinus laiką su klasės 
mokytoja)  
1 asinchroninė (laiką mokytoja suderina su 
mokiniais) 
 



1 pamoka: 9.45-10.30  
Pertrauka  

3 pamoka: 10.50-11.35 
4 pamoka:11.35-12.20  

Refleksija (mokymosi aptarimas) 12.30-
13.00  

13.30 – 15.00 Pagalbos specialistų, būrelių vadovų 
konsultacijos (pagal darbo laiką), papildoma 
veikla (dailės ir technologijų, muzikos, fizinio 
ugdymo, šokio, prevencinės programos 
užduočių atlikimas). 

Pastaba. Dienotvarkės laikas ir veiklos gali būti koreguojamos. 
 
72. Mokymosi įrankiai – Microsoft Teams, platforma – Microsoft Office 365, Eduka klasė, 

eTest. 
73. Mokymo priemonės – skaitmeninės ir vadovėliai, pratybų ir rašto darbų sąsiuviniai. 
74. Nuotolinio mokymo metodai: „apversta klasė“, paskaita, diskusijos, atvejo tyrimas, 

kartojimas ir įtvirtinimas, mokomieji žaidimai, eksperimentavimas, tyrinėjimas, praktikavimosi 
pratimai, kūrybinio mąstymo reikalaujančios užduotys ir kt. 

75. Vertinimas – ugdomasis (formuojamasis) ir apibendrinamasis: 
75.1. ugdomojo vertinimo tikslas – grįžtamosios informacijos suteikimas apie mokymąsi ir 

tobulėjimo galimybes 
75.2. apibendrinamojo vertinimo tikslas – dokumentuoti tai, kas pasiekta. 
75.3. ugdomasis vertinimas vyksta kasdienių refleksijų metu, atlikus rašto darbus, kitas 

užduoti.  
76. Individualiems pokalbiams, konsultacijoms mokytojai naudoja:  
76.1. Microsoft Teams įrankį; 
76.2. elektroninį dienyną TAMO; 
76.3. telefono skambučius.  
77. Mokiniams ir tėvams konsultacijas teikia dalykų mokytojai, administracija: 
77.1. elektroninio dienyno TAMO vidinėmis žinutėmis; 
77.2. telefono skambučiais. 
78. Savaitinis sinchroninių pamokų skaičius (gali būti koreguojamas) per savaitę klasėms: 
78.1 pirmoms klasėms:  
 

Dalykas  Pamokų 
skaičius  

Dorinis  1 
Lietuvių kalba 5 
Matematika  3 
Pasaulio pažinimas  1 
Muzika  1 
VISO  11  

  
78.2. antroms klasėms:  
 

Dalykas  Pamokų 
skaičius  

Dorinis  1 
Lietuvių kalba 5 



Matematika  3 
Pasaulio pažinimas  1 
Anglų kalba 1 
Muzika  1 
VISO 12 

 
 78.3. trečioms klasėms: 
 

Dalykas  Pamokų 
skaičius  

Dorinis  1 
Lietuvių kalba 5 
Matematika  3 
Pasaulio pažinimas  1 
Anglų kalba  1 
Muzika  1 
VISO 12 

  
78.4. ketvirtoms klasėms: 
 

Dalykas  Pamokų 
skaičius  

Dorinis  1 
Lietuvių kalba 5 
Matematika  3 
Pasaulio pažinimas  1 
Anglų kalba  2 
Muzika  1 
VISO 13 

 
78.5. Jungtinė Inturkės skyriaus klasė naudojasi tuo pačiu valandų paskirstymu. 


