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Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė 



Nesukelkime kolektyvinės naujų edukacinių medijų ir namų 

darbų lavinos, kuri užlies ne tik mokinius, bet ir jų tėvus.

Sustokime ir pagalvokime, kur visame šiame sraute yra mūsų 

mokinys, vaikas, kuriam reikia palaikymo, supratimo, kad galėtų 

naujai persiformuoti pasaulį.

Zyta Czechowska, 

Microsoft Innovative Educator Ekspert



Peržiūrėkite savo ilgalaikius kiekvienos klasės 

planus ir atsakykite sau į klausimus:

 Kur sustojome?

 Kiek mokymosi siekinių dar liko įgyvendinti?

 Prisiminkite bendrųjų programų reikalavimus –
kurių veiklos sričių temos / užduotys dominuoja 
likusiu mokymosi periodu?

Svarbiausia – racionalus planavimas!



Perplanuokite 

Atlikėjų menams – daugiau suvokimo užduočių.

Dailė – ir suvokimo,  ir raiškos užduotys.

 Ilguoju laikotarpiu reikėtų planuoti, kad visos visų 

mokomųjų dalykų veiklos sritys būtų įgyvendinamos.

 Svarbi rutina!

Susidarykite naują planą karantino laikotarpiui!



Kaip pasirinkti nuotolinio mokymo 

priemonę

 Įsivertinti savo IKT kompetenciją.

 Pradžioje rinktis sau įprasčiausias priemones, derintis su 

mokyklos susitarimais, įdirbiu.

 Lygiagrečiai tobulinti gebėjimus, kaupti informaciją.

 Palengva įvesti / pereiti prie naujų priemonių.

 Kiek sinchriniškumo / asinchroniškumo / mišrumo bus mano 

procese?

 Būtinai pasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis pasinaudoti 

virtualiomis galerijomis, muziejų ekspozicijomis, skaitmeninėmis 

koncertų salėmis, teatrais ir kt.



Informuokite bendruomenę

 Naudojamo elektroninio dienyno pagalba informuokite 
mokinius ir jų tėvus / globėjus kaip artimiausiu metu mokiniai 
mokysis meninio ugdymo dalyko (dailės, muzikos ar šokio, 
teatro).

 Paaiškinkite, kas keičiasi, palyginus su įprasta dalyko pamoka, 
kokie Jūsų mokymo siekiniai, kaip, už kokias užduotis bus 
vertinama, kaip grįžtamoji informacija pasieks mokinius.

 Kiekvieną savaitę, sutartą dieną, mokiniams įkelkite po vieną 
ar dvi užduotis, nurodykite, iki kada jos turi būti atliktos. 
Pateikite grįžtamąją informaciją. 

 Šis procesai gali koreguotis priklausomai visos mokyklos 
susitarimų, nuo platformos, kurią pasirinksite nuotoliniam 
mokymui, galimybių.



Galimas planavimo pavyzdys 
Pateikimo 

data
Pamokos tema ir 

uždaviniai (ko 

sieksime>)

Medžiaga Užduotys Priemonės Atlikimo 

(atsiskaitymo)

data

04-02 Atmintinė (nuoroda į vadovėlį, 

psl. Eduka ir pan.)

Kokia daina, kokia technika,,,

Nuorodos į garso, vaizdo įrašus

Papildomi šaltiniai

Raiškos

Suvokimo

Kt.

El. dienynas 04-09

04-09 04-16

04-16



Galimas planavimo pavyzdys (2)

Veiklos

sritis

Užduotys Pateikimo 

data

Priemonė Atsiskaity

mo data

Priemonė

Meninė

raiška

1 užduotis

Nuorodos:

1sav. 

04.02

El. dienynas 04.09 El. paštas

2 užduotis

Nuorodos:

04.09 El. dienynas 04.16 Messenger 

Meno 

suvokim

as

1 užduotis

Medžiaga 

Nuorodos: 



Kokią medžiagą gauna mokiniai?

 Pamokos uždaviniai

 Atmintinė (pateiktis, tektas ar kitu formatu – rengiant atsižvelgti į 

mokinių skaitymo pajėgumus).

 Nuorodos (parodų ir koncertų salės, filmai, informacija ir pan.).

 Užduotis: siūlau pradėti nuo 1-2 užduočių savaitei.

 Įsivertinimo forma.

 Instrukcija, kaip pateikti atliktas užduotis, kaip užduotis bus 

vertinama.

 Svarbu mokiniams pateikti ne tik mokomąją medžiagą bet ir 

užduotis!



Jau parengtos pamokos, mokymo 

medžiaga

 Kolegų įdirbis, LRT ir kt.

Pamokos medžiagą reikia prisitaikyti

Parengtai medžiagai sukurti užduočių 

susiejant su savo klasės ugdomaisiais 

tikslais



Į pagalbą

 NŠA Nuotolinis

 Ugdymo sodas:         

Metodinė medžiaga    Meninis ugdymas    dalykai.

 Skaitmeninė mokymo priemonė 9-12 klasei – visiems dalykams 

teorinė medžiagą, meno kūriniai, užduotys.

Mokytojų dalykininkų grupės socialiniame tinkle Facebook: 

Muzikos mokytojai, Virtualios teatro pamokos ir kt.

 Virtualios dalykininkų konsultacijos (NŠA).



Priemonė Paskirtis 

MozaBook Edukacinė prezentacijų programinė įranga. Mokytojai vos keliais paspaudimais gali 

sukurti savo pristatymus arba paversti savo vadovėlius interaktyviomis skaitmeninėmis 

priemonėmis. 

Edpuzzle Mokymosi platforma /kurti videopamokas, klausimus mokiniams. mokytojams ir 

mokiniams

Plickers Skaitmeninė išmanioji IKT priemonė „Plickers“. Ši programa yra skirta vertinti ir patiems 

mokiniams įsivertinti savo gebėjimus įsisavinti mokomąją medžiagą pamokoje. 

Programa tik iš dalies nemokama

Quizizz Nemokamas įrankis mokymui(si), apklausoms, vertinimui.

Bookcreator Interaktyvių knygų kūrimo įrankis

Google formos Apklausų įrankis

Slido

Mentimeter

Kahoot

Socrative

Paskaitų/apklausų įrankiai



Linkiu visiems ramybės, pasitikėjimo savimi ir 

geros sveikatos!

zydre.jankeviciene@nsa.smm.lt


