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Mokiniai

Ikimokyklinio ugdymo grupė, priešmokyklinio ugdymo grupė,  1-4, 5-8 klasių mokiniai.

Nuotolinis mokymasis nuo 2020-03-30

Sprendimai

• 03-16–03-29 individualus ir grupinis mokymasis ( webinarai)

• Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius

• Paskirtas skaitmeninių technologijų koordinatorius

• Sukurta Messenger‘io grupė „Kietaviškių mokytojai“ (greitai informacijai, diskusijoms, nuorodos prisijungimui)

• 2020-03-18 sukurta privati Facebook grupė „Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytojai“ (metodinėms naujienoms skelbti, 
mokinių pasiekimams viešinti)

• Nuotolinis mokytojų kambarys Zoom programa

• Susirinkimai kiekvieną penktadienį – savaitės veiklos bei perspektyvų aptarimai

• Virtualios pamokos Zoom programa (2 atviros pamokos)

• 2020–2021 m.m. bendra mokiniams ir mokytojams platforma Google Classroom
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Pasiteisino
• Savaitės užduotys

• Papildomos nemokamos mokymosi galimybės „Eduka“, EMA

• Virtualios pamokos Zoom aplinkoje (pravesta 72 pamokos)

Nepasiteisino
Nesu įsitikinusi, kad mokiniai patys atliko visas užduotis

Jei prireiks tokio mokymosi būdo?
Mokymąsi organizuosiu taip pat, bet atsiskaitymą – gyvai.



Savaitės užduotys 
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• Tikslas savaitei

• Visos savaitės pamokų temos ir laikas 

• Pamokos plano santrauka (į TAMO įkeliama iš vakaro)

• Mokymosi priemonės (vaizdo pamokos, EMA, Eduka, Egzaminatorius.lt, el. ir popierinis 
vadovėliai – galimybė rinktis)

• Prisijungimo ir veiklos kodai

• Atsiskaitymo būdai

• Veiklos savianalizė

• Grįžtamasis ryšys – užbaik sakinį



Savaitės užduotys 
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Elektroninis vadovėlis, vaizdo pamokos 
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Pasidalinimas ekranu (veiklų analizė) 
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GR - Mokinių veikla 
(konkursai, savarankiški darbai, mokinių namų ir praktikos darbai )
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1.  

C 45 min 

2.  

a) 250 m  b) 200 cm2 c) 4000 cm3 d) 3,6 m e) 0,35 a f) 3,5 l 

3.  

80 km/h 

4.  

0,25  

5.  

15,70 cm 

6.  

0,78; paklaida: 1/450  

7.  

5/7  0,7; paklaida: 1/70  

8.  

Jeigu Gintaras irklavo plaukdamas pasroviui: Upė: 3 km/h; valtis: 15 km/h 

Jeigu Gintaras neirklavo plaukdamas pasroviui: Upė: 18 km/h; valtis: 30 km/h 


