
KLAIPĖDOS ,,VERSMĖS“ PROGIMNAZIJA 
 

NUOTOLINIO MOKYMO ATMINTINĖ 
 

 
• Mokymas organizuojamas naudojant platformą Google Klasė, Google Meet. 
• Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi iš namų. 
• Bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, o mokytojo 

pamokos yra autorinis darbas, kuris negali būti įrašomas bei platinamas be 
mokytojo sutikimo. 

• Nuo balandžio 14 dienos pamokos organizuojamos pagal 2020 metų II 
pusmečio tvarkaraštį. 

• Pamokų laikas: 
1. 9:00-9:45 
2. 9:55-10:40 
3. 10:50-11:35 
4. 11:45:12:30 
5. 13:00-13:45 
6. 13:55-14:40 
7. 14:50-15:35 

• Mokymas(is) vyksta 45 minutes, realiu pamokos laiku, pagal mokytojo nurodytą 
pamokos planą. 

• Kas antra dalyko pamoka – vaizdo susitikimas (Google Meet platformoje): 
 Pirmoji vaizdo pamoka – temos aiškinimas, dėstymas, užduočių 

skyrimas. 
 Antroji pamoka – savarankiškas užduočių atlikimas, atliktų užduočių 

siuntimas mokytojui. 
• Visos nuotolinės pamokos turi būti fiksuojamos Classroom platformoje, 

nurodant šią informaciją: 
 Datą (pvz. 2020-04-16); 
 Temą, uždavinius (rašoma ir Mano dienyne); 
 Šaltinius, medžiagą, vadovėlius, puslapius, nuorodas...); 
 Užduotis, atlikimo laiką; 
 Atsiskaitymo formą (jeigu numatyta); 
 Vertinimą (jeigu numatytas). 

• Nuotolinio mokymo metu namų darbai neužduodami. Visos savarankiško 
darbo užduotys organizuojamos taip, kad mokiniai jas atliktų pamokos, 
vykstančios pagal tvarkaraštį, metu. 

• Rekomenduojama mokinį vertinti ne dažniau kaip du kartus į mėnesį. 
• Nuolatinės dalykų konsultacijos vykdomos pagal II pusmečio tvarkaraštį 

sinchroniniu vaizdo būdu. 
• Neformalaus švietimo užsiėmimai vykdomi pagal II pusmečio tvarkaraštį. 



• Klasės valandėlės turi vykti vaizdo susitikimo būdu. 
• Specialiųjų poreikių mokinių pamokos vyksta pagal specialiųjų pedagogų ir 

logopedų nustatytą tvarkaraštį (specialistai susisiekia su mokiniu 
individualiai). 

• Nepavykus paskirtu laiku organizuoti sinchroninės vaizdo ar konsultacijų 
pamokos dėl techninių trikdžių, ji perkeliama į kitą pamoką (arba pamoka 
įrašoma ir vaizdo įrašas įkeliamas į Classroom platformą), tuo metu 
organizuojama savarankiško darbo pamoka pagal mokytojo pateiktas užduotis. 

• Mokinių įvertinimai ir lankomumas fiksuojami Mano dienyne. Jeigu mokinys 
pamokose nedalyvavo ir neatliko užduočių, žymimos ,,n“ raidės. Jeigu mokinys 
pamokoje nedalyvavo, bet užduotis atliko, ,,n“ raidės nežymimos. Jei vaikas 
susirgo ir negali paskirtu laiku dalyvauti pamokose, apie tai tėvai turi pranešti 
klasės auklėtojui, kuris  pateisina pamokas Mano dienyne. 

• Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama Mano dienyne, 
internetinėje mokyklos svetainėje. 

• Kilus klausimams, galite kreiptis į klasės auklėtoją, administraciją, pagalbos 
mokiniui specialistus (kontaktai progimnazijos internetinėje svetainėje). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


