
Darbas nuotoliniu būdu 
 

Šiaulių r. Naisių mokykla 



Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis 
mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar 
laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga 
pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.  

Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir 
turėti kontrolės mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu 
laiku stebėti nuotolinio mokymosi rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį 
ryšį. 

 



Nuotolinio mokymo priemonės  
 
1. Kompiuteris ar mobilusis telefonas su interneto ryšiu  

2. Vadovėliai 

3. EMA pratybos 1-8 klasėms (nuo kovo 12 d. atvertos nemokamai 
visoms Lietuvos mokykloms)  

4. Egzaminatorius 9-12 klasėms (nuo kovo 12 d. atvertas nemokamai 
visomis Lietuvos mokykloms) 

 5. MANO dienynas  

6. Kita mokytojo naudojama / turima skaitmeninė medžiaga pagal 
poreikį  



Komunikacijos mechanizmas tarp mokytojų, 
vaikų ir tėvų  
● MANO dienyne  mokytojas iškomunikuoja darbo principus, atnaujintą 
pamokų tvarkaraštį, pamokų temas, klasės bei namų darbus.  

 ● el. dienyne  mokytojas prisega reikalingą mokomąją medžiagą ir 
nurodo užduotis.  

●el. dienyno  žinučių pagalba mokytojai, vaikai ir tėvai bendrauja 
rūpimomis temomis individualiai, klasės ar mokyklos lygiu.  

 ● ei. dienyne  žymimi vertinimai, užduočių atlikimo statusai, pagyrimai 
ir pastabos.  



Grįžtamasis ryšys  

● Mokytojas ištaiso mokinių užduotis EMA  ir gali jas pakomentuoti bei 
įvertinti, grąžinti atgal pasitaisyti.  

● Mokytojas gali pasinaudoti temos rezultatų analize ir matyti kurios 
temos vietos mokiniams buvo neaiškios ir jas papildomai akcentuoti bei 
paaiškinti.  

● Mokytojas mato kiekvieno mokinio mokymosi progresą, todėl gali 
suteikti jam efektyvią pagalbą individualiai, papildomai skirti 
individualizuotas užduotis.  

● Mokytojas EL. dienyne  gali prisegti užduočių atsakymus ar 
sprendimus. Taip pat gali prisegti ištaisytus individualius darbus su 
paaiškinimais.  



Patogūs ir vaikų gerai įvaldyti komunikacijos kanalai (Mokytojas su mokiniais gali 
jais komunikuoti pagal sudarytą grafiką, tarkim skirtu laiku individualioms konsultacijoms, atsakyti į kylančius 
klausimus gyvai. Nemanau, kad pavyks konferenciniai skambučiai didelei auditorijai dėl techninių dalykų) 

 

 Vaizdo skambučiai, grupės 

Messenger Skype Viber WhatsApp 



Facebook tikriausiai labiausiai vaikų, tėvų pažįstamas ir įvaldytas įrankis (jame 
sukurtose grupėse talpinama medžiaga gali būti matoma ne tik vaikams, bet ir tėvams. Tik demonstracijai. 
Komentaruose galimi klausimai. Galima ir Live transliacija, kurioje pateikiami klausimai. Galima dubliuoti 
medžiagą talpinamą One Note bloknote, siekiant užtikrinti prieinamumą). Reikia susitarti tik dėl grupių 
skirstymo.  

Facebook grupės 

Pagal mokomąjį 
dalyką  

 

Atskiroms 
klasėms  

Atskiras dalykas 
atskiroms 
klasėms  



Laiškai el. dienynuose jau yra tapusi įprasta komunikacijos priemone. 
Galima siųsti laiškus su išplėstine parengta medžiaga (pamokų ciklui) ar 
tik vienai pamokai.  

Tamo (Mano dienyno) el. laiškai 
Su nuorodomis į šaltinius, 
el. medžiagą, tinklapius, 

sukurtus ir el. erdvėje 
patalpintus vaizdo 

filmukus 

Su priedais (Word, Excel, 
Power Point, vaizdo 

medžiaga 



Aukštelkės mokiniams šie įrankiai jau įprasti, bet kitose mokyklose gali kilti nesklandumų dėl 
nesusiformavusio įgūdžio juos vartoti.   

Office 365 įrankiai 

Outlook 
(komunikacijai) 

One 
Drive 

(talpinama vaizdinė 
ir kita medžiaga, 

kuri g.b. 
bendrinama kitais 

kanalais) 

One Note 
(Sukuriami atskiri 
klasių aplankai. 

Bendradarbiavimo 
erdvėje mokomoji 
medžiaga visiems. 
Atskiros sekcijos 

mokinių darbams) 

Forms 
(rengiamos 

apklausos, testai 
mokiniams, 

siekiant patikrinti 
žinias) 

Sway 
(Mokytojo ar/ir 

mokinių rengiami 
pristatymai) 

Gali būti 
bendrinami ir kitoje 

aplinkoje 



Kiti patogūs įrankiai, šaltiniai 

Power Point 
(Slide 

Recording) 
(talpinami ir 

bendrinami el. 
erdvėje) 

Diktofonas 
(garso įrašai 
talpinami ir 

bendrinami el. 
erdvėje, siunčiami 

el. paštu) 

CamScanner 
(įrankis 

mokomosios 
medžiagos 
kokybiškam 

skenavimui ir 
talpinimui įv. el. 

erdvėse) 

iKlase 
įvairių kitų įrankių ir 
jų galimybių sąrašai 

YouTube 
(galima pasinaudoti 

jau parengta 
publikuojama 

medžiaga) 

https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/


Kiti patogūs įrankiai, šaltiniai 

Video Maker 
mokomųjų filmukų 

kūrimui 

(talpinami ir 
bendrinami el. 

erdvėje) 

Animoto 
mokomųjų filmukų 

kūrimui  

(talpinami ir 
bendrinami el. 

erdvėje) 

Quizlet 
(apklausoms rengti) 

Lightscreen, 
Printscreen, 

Edge 
(kompiuterio 

ekrano kopijoms) 

 

Zoom video, 
Slido 
(vaizdo 

konferencijosms) 

https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/


Svarbu: 

• Vieningai susitarti kur galima rasti medžiagą, kaip ir kada prisijungti, 
ką atlikti, kur talpinti atlikus 

• Parengtas tvarkaraštis kada talpinama medžiaga, kada ir kaip 
mokytojas pasiekiamas konsultacijos laiku 

• Aiškios nuorodos, užduotys (susitarimai, grįžtamasis ryšys) 

• Filmukai iki 15 minučių trukmės.  



Kontrolės mechanizmas  

● Sistemose EMA  /Egzaminatorius  mokytojas gali kontroliuoti atlikimo 
terminą ir trukmę.  

 ● Mokytojas realiu laiku mato jų atlikimo statusą. Nesant progresui 
informuojamas mokinys bei jo tėvai el.dienyne  .  

 ● Tėvai realiu laiku mato paskirtas užduotis, jų atlikimo bei ištaisymo 
statusą.  


