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ELEKTRĖNŲ SAV. SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ, PASIRENGIMAS 

 

1. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos (toliau – gimnazija) mokymo nuotoliniu būdu 

priemonių planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos ugdymo planu, 

patvirtintu Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 

V-180,  atsižvelgus į gimnazijos kontekstą ir galimybes. 

2. Rengiant planą iškelti pagrindiniai uždaviniai: 

2.1  užtikrinti ugdymo proceso tęstinumą; 

2.2  organizuojant ugdymo procesą naudoti aktyvius ugdymo metodus; 

2.3  ugdyti mokinių savarankiškumą, taikyti personalizuotą mokymąsi. 

3. Elektrėnų Sav. Semeliškių gimnazijos technologinės galimybės: 

3.1.  informacinių technologinių priemonių gimnazijos kabinetuose yra pakankamai, laisvų 

nešiojamų kompiuterių nėra. 

3.2. Gimnazijoje dirba 32 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, kurie nuotoliniu 

būdu dirbs naudodami savo asmeninius kompiuterius. Skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, 

skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu iki kovo 27 d parengs kiekvienas dalyko mokytojas, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. 

Gimnazijos mokytojai patirties dirbti nuotoliniu būdu neturi, rengiasi ir tobulinasi savarankiškai, 

konsultuojasi su daugiau patirties įgijusiais kolegomis, dauguma mokytojų jau dirba EDUKA klasės 

platformoje. Kompiuterinio raštingumo kursus išklausę visi, bet informacines technologijas įvaldę 

skirtingai. 

3.3. Gimnazijoje mokosi 224 mokiniai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Visi jie ir jų tėvai turi asmenino prisijungimo duomenis 

prie elektroninio dienyno (MANO dienynas) kur bus skelbiama visa informacija apie nuotolinį 

mokymąsi. 222 mokiniai  turi prieigą prie interneto ryšio, 2 mokiniai neturi nei kompiuterio, nei 

išmaniojo telefono, jokios prieigos prie interneto ryšio. 150 mokinių turi asmeninius kompiuterius, 

iš jų 70 mokinių kompiuterį dalinsis su keliais šeimos nariais, 72 mokiniai turi išmaniuosius 

telefonus. Mokiniams, iš socialiai pažeidžiamų ir neturinčių galimybės vaikų aprūpinti nuotoliniam 

mokymuisi reikalingomis priemonėmis, šeimų, pagal galimybes gimnazija sudarys sąlygas namuose 

naudotis gimnazijos papildomai nupirktu įrenginiu. 

3.4.  Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius 

konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. 

3.5. Gimnazija pasirinko mišrią nuotolinio mokymosi aplinką, kurį užtikrintų ne tik 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą ugdymo proceso metu 

realiuoju  (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. Gimnazijos pasirinktos mokymosi 

platformos yra licenzijuotos, todėl bus užtikrinta asmens duomenų apsauga. 
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3.6. Nuotolinio mokymo aplinka: 

mokiniai – iš namų; 

 mokytojai – iš namų, esant poreikiui, laikantis visų saugos ir sveikatos reikalavimų, bus 

sudarytos sąlygos dirbti gimnazijoje (kabinetuose); 

3.6.1. mokytojai tarpusavyje bendraus el. paštu, asmeniniu telefonu, uždaroje 

„Facebook“ grupėje, kurioje dalinsis savo patirtimi, kreipsis į IKT koordinatorių; 

3.6.2. mokytojai  su mokiniais komunikuos tarpusavyje, užduotis mokiniams skirs 

per e-dienyną (Mano dienynas), tuo pačiu metu įtraukdami mokinius į EDUKA klasės, „Moodle“ 

(III-IV gimnazinėms klasėms anglų kalba), EDMODO (5-8 ir I-II gimnazinėms klasėms anglų 

kalba) platformas, taip pat bendraus „Facebook“, „Messenger“ grupėse, vaizdo konferencijų būdu;  

3.6.3.  mokiniai mokytojų pagalbos ir paaiškinimų galės prašyti per e-dienyną bei 

„Facebook“ ar „Messenger“ grupėse. Pagalba bus teikiama darbo dienomis iki 17.00 val.  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniams ugdymas vyks penkias 

dienas per savaitę nuo 9.00 val., pagal grupių mokytojų parengtas nuotolinio mokymo programas ir 

priemones, mokytojai su ugdytiniais virtualiai bendraus ne daugiau kaip 1 val. per dieną.  

5. Pradinių, pagrindinių ir gimnazinių klasių mokiniai mokysis penkias dienas per savaitę, 

pagal esamus ir patvirtintus pamokų tvarkaraščius. Pamokos prasidės 9.00 val. Pamokos trukmė 

trumpinama iki 40 min., 1 klasės mokiniams – 30 min. 

Pamokų laikas:  

2-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokiniams:                           1 klasės mokiniams 

1. 9.00-9.40                                         1. 9.00-9.30      

2. 9.50-10.30                                      2. 9.40-10.10     

3. 10.40-11.20                                     3. 10.20-10.50 

4. 11.50-12.30                                     4. 11.20-11.50  

5. 12.40-13.20                                     5. 12.00-12.30   

6. 13.30-14.10 

7. 14.20-15.00 

8. 15.10-15.50 

 

6. Pamokos metu mokytojai su 1-4 klasių mokiniais virtualiai bendraus ne daugiau kaip 5-10 

min., su 5-12 klasių mokiniais – ne daugiau kaip 10-20 min. Likęs pamokos laikas bus skiriamas 

savarankiškam darbui. Per dieną mokytojai virtualiai bendraus su 1-4 klasių mokiniais ne daugiau 

kaip 1val., su 5-9 klasių mokiniais ne daugiau kaip 2 val., su 10-12 klasių mokiniais ne daugiau 

kaip 3 val. 

7. Mokymosi krūvius mokiniams mokytojai parinks individualiai, nepažeidžiant bendrųjų 

ugdymo programų reikalavimų. Mokytojo paskirtas užduotis mokiniai privalės atlikti iki kitos 

pamokos pagal pamokų tvarkaraštį.  

8. Jei šeimoje nuotoliniu būdu mokosi daugiau kaip vienas skirtingų klasių mokinys ir šeima 

turi tik vieną kompiuterį arba kitos prieigos prie internetinio ryšio nėra, o tuo pačiu metu mokiniams 

vyksta tiesioginis bendravimas su mokytoju, mokytojas pagal galimybę padarys įrašą, kurį vėliau 

mokinys galėtų peržiūrėti.     

9. Grįžtamasis ryšys mokiniams ir tėvams (globėjams / rūpintojams) bus teikiamas per e-

dienyną ir EDUKA klasės platformą. 

10. Taikomas vertinimas – formuojamasis, kaupiamasis, testai, automatinis vertinimas.    
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11. Mokiniams, kurie turi spec. ugdymosi poreikių, kiekvienas mokytojas yra parengęs 

individualias ugdymo programas.  

12. Švietimo pagalbą gimnazijos specialistai mokiniams teiks per e-dienyną, individualių 

konsultacijų metu SMS žinutėmis.  

13. Mokytojai su tėvais (globėjais / rūpintojais) bendraus per e-dienyną, klasių vadovai 

bendraus per e-dienyną, SMS žinutėmis, telefonu. 

14. Neformalus švietimas vyks pagal gimnazijoje patvirtintus tvarkaraščius. Užduotys gali 

būti  pateikiamos, pagal tinkamą temą, „youTube“ filmukais arba kitais būdais išnaudojant 

kiekvieno mokytojo kūrybiškumą.   

15. Mokymo medžiaga – vadovėliai, turimi pratybų sąsiuviniai, užduotys pateiktos 

skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.  

16. Mokytojų pasitarimai bus rengiami virtualiai arba mažomis grupelėmis iki 10 žmonių 

gimnazijoje. 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Mokymo nuotoliniu būdu procesą ir jo metu dėstomą medžiagą griežtai draudžiama 

įrašinėti, filmuoti, fotografuoti ir platinti be raštiško gimnazijos direktoriaus ir/ar dėstančio 

mokytojo sutikimo.   

18. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos mokymo 

nuotoliniu būdu priemonių planas gali būti keičiamas suderinus su gimnazijos taryba.  

19. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Mokymo nuotolinių būdu priemonių planas ir kita 

aktuali informacija apie mokymo nuotoliniu būdu organizavimą ir vykdymą skelbiama Elektrėnų 

sav. Semeliškių gimnazijos interneto tinklapyje https://www.semeliskiuvm.elektrenai.lm.lt/  

 

____________________________ 
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