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Siūlomos sąvokos

• Nuotolinis mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai
būdami skirtingose vietose (1), bei naudodamiesi informacines komunikacijos
priemones ir technologijas (2), komunikuoja su mokytoju mokymo tikslams
pasiekti (3).

• Galima pavienio ir grupinio mokymo forma:

Pavienio mokymo forma Grupinio mokymo forma

Mokiniai savarankiškai mokydamiesi jungiasi su 
mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose 
mokytojo konsultacijose (pvz. mokymas mokinio
namuose sergant)

Mokiniai susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi 
mokomi mokytojų pagal mokymo programas.



Siūlomos sąvokos

• Mišrus mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami skirtingi 
mokymo būdai 

• Hibridinis mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas kai lygiagrečiai derinami skirtingi 
mokymo būdai

Grupinio mokymo forma (mišrus) Grupinio mokymo forma (hibridinis)

Visiems mokiniams dalis mokymo vyksta nuotoliniu, 
vėliau kasdieniu būdu. 

Pamokos metu dalis mokinių mokosi kasdieniu 
klasėje, kita dalis nuotoliniu būdu

Hibridiniam mokymui reikalinga: infrastruktūra klasėje (1), pagalbininkas kiekvienam mokytojui, kuris padėtų organizuoti 
mokymosi procesą nuotoliniu būdu (2); mokymosi metodų, tinkamų ir darbui klasėje, ir nuotoliniu būdu parinkimas, ir mokymo 
scenarijų paruošimas (3). 



1.1. Ugdymo organizavimas

Nėra vieno optimalaus ar teisingo varianto. Nuotolinio ir kasdienio mokymo santykis priklauso:
• nuo mokinių amžiaus

• mokinių bei mokytojų skaitmeninių kompetencijų 

• turimų technologinių resursų 

• finansinių išteklių

• Ribojančių veiksnių (dėl epidemiologinės situacijos, Sveikatos ministerijos nurodymu)

Rekomendacijos

• Netaikyti nuotolinio mokymo dirbtinai

• Peržiūrėti ugdymo temas ir suplanuoti, kurios gali būti organizuojamos klasėje, kurios dirbs nuotoliniu būdu

• į(si)vertinti galimybes dirbti nuotoliniu būdu (gebėjimai, prieinamumą prie technologijų)

• Pasirinkti virtualią mokymosi aplinką (mokyklos lygiu), skaitmeninį turinį (mokytojo lygiu)

• paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių) 

• priimti sprendimus dėl pamokų tvarkaraščio 

• Suplanuoti ir teikti pagalbą (techninę, administracinę, organizacinę, didaktinę) mokiniams bei mokytojams

• viešinti informaciją mokyklos interneto svetainėje / aptarti komunikavimo su tėvais klausimus



Modeliavimas (priedas) 

• A modelis (ribojimų nėra, nuotoliniu mokosi pavieniai mokiniai (pvz. mokymas namie)

• B modelis (ribojimų nėra), Nuotoliniu mokymu vyksta dalis  pamokų (iki 30 proc. pagal bendruosius planus, derinimas su 
steigėju). 

• Atsižvelgiant į mokytojų kompetencijas, dalyko ypatumus, turimas technologijas, dalyko programose (planuose) nustatomos temos 
kurios tinka dėstymui nuotoliniu būdu. 

• Mokytojas dirba mokykloje, dalį pamokų pravesdamas nuotoliniu, dalį klasėje pagal pamokų tvarkaraštį. 

• C

• D

• E modelis (karantinas). Visi mokosi nuotoliniu



Modeliavimas (priedas)

• C modelis (epidemiologinės situacija reikalauja didesnių atstumu tarp vaikų/mokytojų)

• Didelės patalpos (mažos klasės) – ok. Dideles klases (nuo 21 mokinių ir daugiau) į bent du pogrupius (2 klases į tris pogrupius). 

• Nuotolinio darbo laiko apimtis mokiniui gali būti didinama iki 50 proc. 

• Pamokos vyksta daliai klasių (pogrupiu) mokykloje, kitiems mokantis nuotoliniu būdu namuose: 

• Mokantis namuose, gali būti derinami įvairūs mokymo(si) būdai kai mokytojas neturi būti aktyvus pamokos dalyvis: savarankiškas darbas, paskaitos 
(galbūt kelioms grupėms vienu metu mokytojams dalijantis veikla, įrašų perklausymas), asinchronines konsultacijos, atsiskaitymai ir pan. 
Savarankiškas darbas turėtų būti baigiamas atsiskaitomaisiais darbais. 

• Besimokantieji klasėje turėtų daugiau dėmesio skirti sudėtingesnių užduočių atlikimui, apibendrinamajam vertinimui.

• Klasių/pogrupių mokymosi būdas periodiškai keičiamas pagal mokyklos pasirinktą laikotarpį (pvz., kas diena, vieną ar dvi savaites). 

• Mokymui turi būti pritaikomi pamokų tvarkaraščiai, peržiūrėtos dalykų planai ir mokinių pasiekimų vertinimas. 

• D modelis (epidemiologinė situacija reikalauja didesnių mokinių/mokytojų grupių izoliuotis)

• kelių paralelių klasių rizikos grupės mokiniai jungiasi į grupes ir juos moko atskirai tik nuotoliniu būdu (galbūt savivaldybėje galima 
derinti ir tarpmokyklinius junginius). 

• Mokytojai, priskiriami rizikos grupei, moko tik nuotoliniu būdu, taikydami įvairius mokymosi metodus, pvz., savarankiškas darbas, 
nuotolinės konsultacijos, paskaitos, aiškinimo ir kiti metodai. 

• Dalis mokinių, nepriskiriamų padidintos rizikos grupei, gali tęsti mokymąsi, taikant B ar C modelį



1.2. Mokymas, mokymasis ir vertinimas

• Sutinkama, kad daugelį tradicinių mokymosi metodų gali būti perkelti į virtualią 
erdvę, tačiau siūlomi labiau pasiteisę metodai kaip „Apverstos klasės“  (angl. 
flipping classroom), interaktyvių knygų ir pan. 

• Apjungiant keletą metodų siūloma organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi 
bendradarbiaujant, patyriminį mokymąsi.

• Rekomenduojama, jog nuotolinio mokymosi metu mokykla turi susitarti dėl 
vertinimo ir tai fiksuoti mokyklos ugdymo plane. 

• Skaitmeninės priemonėms leidžia kaupti informaciją apie besimokančiųjų 
gebėjimus. Siūloma didesnis dėmesys ugdomajam (formuojamajam) vertinimui.

• Apibendrinamas vertinimas nuotoliniu būdu  - testais, mišriu būdu -klasėje.



1.3. Infrastruktūra

• Nuotolinio ugdymo rekomenduojama mobili/judri įranga: nešiojami kompiuteriai, planšetai,
galimi ir išmanieji telefonai (įspėjimas dėl sveikatos, mažo ekrano).

• Esant poreikiui siūloma skolinti įrangą tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams.

• Mokant mokytojams iš mokyklos galima naudoti ir stacionariais personaliniais kompiuteriais.
Reikia įvertinti ar juose yra mikrofonas, ar reikia ausinių (galbūt su mikrofonu), o galbūt garso
kolonėlės, ar yra vaizdo kamera.

• Turi būti skirtas dėmesys stabiliam interneto ryšiui. Rekomenduojama LITNET galimybių 
panaudojimo aptarimas.

• Serverinė įranga mokykloms neturėtų būti aktuali, šiuo metu labiau tinka išnaudoti “debesijos”
paslaugas, kuriuos dažnu atveju mokykloms yra nemokamos.



1.4.Virtualioji mokymosi aplinka/įrankiai

• Sąvokos: 
• Skaitmeniniai mokymo įrankiai (angl. tools, apps) - programinės įrangos priemonės, galinčios automatizuoti mokymui reikalingų 

funkcijų atlikimą. 

• Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai informacinė sistema, apjungianti skaitmeninius mokymo  įrankius. Ji turėtų apimti
daugumą funkcionalumu.

• Funkcijos kurias reiktų nuotolinio mokymo metu automatizuoti:
• El. mokymosi turinio interaktyvus valdymas

• Skaitmeninio turinio kūrimas

• Užduočių rengimo ir apklausų organizavimas. 

• Mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimas ir vertinimas

• Bendradarbiavimas ir bendravimas (sinchroninis, asinchroninis, bendradarbiavimo veiklos).

• Mokinių ir mokytojo asmeninės sritys

• Mokinių ir mokytojų administravimas 

• Rekomendacijos 
• Aplinką renkasi mokykla (ne mokytojas!)

• Mažiau dėmesio marketingui.

• Kiekvienai funkcijai bent vieną įrankį. Geriau rinkti VMA nei pavienius įrankius, nes užtikrinama integraciją, lengvesnis darbas mokytojui

• Privalomai bendri mokymai, parama



1.4.VMA ir el.dienynas

• El dienynas įrankis, užtikrina minimalias funkcijas, kurių reikia nuotolinio mokymo automatizavimui, nes 
apima tik dalį funkcionalumų reikalingų mokyklai.

• Funkcijos kurias reiktų nuotolinio mokymo metu automatizuoti:

• El. mokymosi turinio interaktyvus valdymas

• Skaitmeninio turinio kūrimas

• Užduočių rengimo ir apklausų organizavimas

• Mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimas ir vertinimas

• Bendradarbiavimas ir bendravimas (sinchroninis, asinchroninis, bendradarbiavimo veiklos).

• Mokinių ir mokytojo asmeninės sritys

• Mokinių ir mokytojų administravimas 

• Papildomi įrankiai: 
• sinchroniniam bendravimui reikalingos priemonės (pvz. ZOOM), 

• skaitmeninio turinio kūrimui (Powerpoin, Word, Excel...), 

• asmeninis mokinių/mokytojų el.paštas, kt.



1.4. VMA pasirinkimas

Mokyklai, norinčiai vykdyti nuotolinį mokymą, 
rekomenduojama naudoti pasirinktą virtualiąją 
mokymo aplinką. 

Siūlomi atrankos kriterijai:

• Didaktiniai (atitikimas mokinių amžiui (vyresniems Moodle, 

jaunesniems Google/MS), prieiga prie platesnio mokyklos 
edukacinio turinio (turinio kūrėjo rekomendacijos) ...)

• Kompetencija (Kokią virtualiąją aplinką jau naudoja 
pavieniai mokytojai/IKT koordinatorius? Kokį el. paštą 
dažniausia naudoja mokytojai/mokiniai (pvz. gmail –

Google)?...)

• Technologiniai (Kokią operacinę sistemą naudoja 
mokykla/mokiniai)? Kokią techniką naudoja mokykla? 
(planšetai – Android (Google), stacionari (Windows/MS)...)

• Ekonominiai (Ką siūlo steigėjas? Ar rėmėjai suinteresuoti 
pasirinkimu? Ar mokykla bendradarbiauja su universitetu 
(moodle)? Ar siūloma aplinka tik laikinai nemokama ? 
Nemokama, bet kainuoja diegimas/apmokymas/tolesnis 
palaikymas?...) 

Funkcijos Moodle Google Suite for 

Education

Microsoft for 

Education

El. mokymosi turinio 

interaktyvus valdymas

Moodle Google Classroom Microsoft Teams

Sk. turinio kūrimas

Interaktyvus turinys H5P Google Slide PowerPoint, Sway

Moodle teksto redaktorius, veiklos „Vikis“, 

„Duomenų bazė“

Google Sheets, 

Google Docs

Word, Excel, 

Access

Moodle įrankis „Knyga“, „Interaktyvi knyga“ 

H5P

Google Sites OneNote, 

Publisher

Moodle įrankis „Pamoka“, teksto redaktoriaus 

įrankiai „Garso įrašas“, „Vaizdo įrašas“, URL, 

H5P 

Youtube Microsoft Visio

Užduočių rengimo ir

apklausų organizavimas

Moodle apklausų įrankis („Testas“, „Game*“). 

Užduočių įrankis, H5P, „Seminaras“

Google Form, 

Assigments

Microsoft Forms, 

Microsoft Teams

Mokinių mokymosi ir 

pažangos stebėjimas ir 

vertinimas

Moodle pažangos stebėjimo sistema, įverčiai, 

pasiekimų skyrimas

Google Classroom MS Teams įverčiai

Bendradarbiavimas ir

bendravimas (sinchroninis, 

asinchroninės, 

bendradarbiavimo veiklos).

Moodle įrankis „Pokalbių kambarys“, 

„Vebinaras“*, „BigBlueButton“*

Google Meet Microsoft Teams, 

Kaizala

Moodle įrankiai „Pranešimų sistema“, forumas, 

įrankis „Greitasis paštas“ (Quickmail)

Gmail, Google 

Chat

Outlook mail,

Yammer

Moodle įrankis „Duomenų bazė“, „Diskusijos“, 

„Aplankas“, „Tinklaraštis“

Google Drive Onedrive

Moodle įrankiai „Wiki“, užduotis su 

nustatymais:  online tekstas, grupinė užduotis

Google Jamboard, 

Google Doc

M365

Mokinių ir mokytojo 

asmeninės sritys

Naudotojo profilis, tinklaraštis, nuostatos. 

Naudotojo pagrindinis puslapis (kursai, 

kalendorius, įvykiai, pranešimai).

Asmeninių failų blokas

Google Calendar, 

Google Keep, 

Google vartotojo 

prisijungimo 

valdymas

Outlook calendar, 

Microsoft 

vartotojo 

prisijungimo 

valdymas

Mokinių ir mokytojų 

administravimas 

Moodle Admin; integracija su išorinėmis 

sistemomis: Litnet (https://epaslaugos.lm.lt/), 

Microsoft, Google

Google Admin Microsoft Admin

https://epaslaugos.lm.lt/


1.4. VMA ir 
papildomi įrankiai

• Papildomi įrankiai ir papildomas 
galimybes

• Didaktika (Ar papildomas įrankis daro 
ženkliai daugiau nei turima VMA? Ar 
papildomį įrankiai leidžia prieiti prie 
platesnio skaitmeninio turinio?)

• Technologiniai (Ar papildomi įrankiai 
integruojasi (duomenys, vartotojai)  į 
turimą VMA?

• Ekonominiai (Nemokamas, tačiau 
diegimas/apmokymas/palaikymas 
mokamas)

• ....

Pateikiami pavyzdžiai neapima visumos. Įvairių
priemonių sąrašų galima rasti įvairiose interneto
svetainėse, pvz., 
https://www.toptools4learning.com/ppl100/

Funkcijos Papildomų įrankių pavyzdžiai

El. mokymosi turinio interaktyvus

valdymas

El. dienynai (Tamo, Mano dienynas BFT Veritus, Eduka)

El. turinio kūrimas

● Adobe Spark https://spark.adobe.com/

● Canva https://www.canva.com/lt_lt/

● Powtoon https://www.powtoon.com/index/

● Prezi  https://prezi.com/

● Keynote https://www.apple.com/keynote/

● Zoho Writer https://www.zoho.com/writer

● ONLYOFFICE https://www.onlyoffice.com/

● Flipboard https://flipboard.com

● Book Creator https://bookcreator.com/

● Bookemon https://www.bookemon.com

● Storyjumper https://www.storyjumper.com

● MindMeister https://www.mindmeister.com/

● H5P https://h5p.org/

● QR Code Generator https://www.the-qrcode-generator.com/

● EclipseCrossword https://www.eclipsecrossword.com 

● EdPuzzle https://edpuzzle.com/

● iMovie https://www.apple.com/imovie/

● LearningApps https://learningapps.org/

Užduočių rengimo ir apklausų

organizavimas

● Kahoot https://kahoot.it/

● Mentimeter https://www.mentimeter.com

● Surveymonkey https://www.surveymonkey.com/

● Quizlet https://quizizz.com/

● Socrative https://www.socrative.com

● Formative https://goformative.com/

● Quizalize https://www.quizalize.com/

● Wordwall https://wordwall.net/

Mokinių mokymosi ir pažangos

stebėjimas ir vertinimas

● El. dienynai (Tamo, Mano dienynas BFT Veritus, Eduka)

● Ema https://emapamokos.lt/

● Egzaminatorius https://egzaminatorius.lt/

● Eduka https://www.eduka.lt/klase/

etestai.lthttp://www.etest.lt/

Bendradarbiavimas ir

bendravimas (sinchroninis, 

asinchroninės, bendradarbiavimo

veiklos).

● Skype https://www.skype.com/en/

● ZOOM https://zoom.us/

● Cisco Webex https://www.webex.com/

● Adobe Connect https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html

● El. dienynų pranešimų sistema

● WhatsApps https://www.whatsapp.com/

● FB mesenger https://www.messenger.com/

● Slack https://slack.com/ Padlet https://padlet.com

● Linoit https://en.linoit.com/ TesTeach https://www.tes.com/lessons

● Classtools https://www.classtools.net Twiddla http://www.twiddla.com/

Mokinių ir mokytojo asmeninės

sritys

● Dropbox https://www.dropbox.com/?landing=dbv2

● iCloud Drive Keep and Share https://www.keepandshare.com/

Mokinių ir mokytojų administravimas •
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1.5 Bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkos

• El.paštas: Gmail ar Microsoft Outlook. Turėtų būti mokyklos vardu

• Vaizdo konferencija: ZOOM ? Meet ? Teams? BBB ? Turėtų būti mokyklos 
vardu

• Aplinkos: virtualios laboratorijos, Padlet....

• Keli patarimai iš Vadovo: 
• Jeigu mokykla naudoja VMA, kurioje yra integruota vaizdo konferencijų sistema 

(pavyzdžiui, Microsoft Teams, Google Meet), tuomet papildomai vaizdo konferencijų 
sistemos rinktis nereikia.

• Jei planuojamas mokinių aktyvus dalyvavimas (su veidais) įrašinėti nereiktų, nebent 
tai yra aptarta mokyklos tvarkoje.

• Vienam kalbančiajam turėtų pakakti 15 min.



1.6. Skaitmeninis turinys

Sąvoka: Skaitmeninis mokymosi turinys - informacinės rinkmenos (tekstinės, grafinės, vaizdo ir kt.) su sukurta 
mokymo medžiaga, gali būti pateikta naudojant skaitmeniniu mokymosi įrankius. 

• Leidyklų turinys dera su bendrosiomis programomis, tačiau jos turinys prieinamas tik su leidyklų įrankiais. 
• “Šviesa”/EDUKA skaitmeninis turinys (daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių, 20 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų 

testų....) 

• Tamo grupė:  EMA pratybos su įvairiu turiniu per EMA aplinką  ar TEV ir kitų leidyklų turinys. 

• NŠA (ITC, UPC) ankstesniais pirkimais (pvz.  2014 m.: Skaitmeninių mokymo priemonių ir metodinės medžiagos rinkinys  https://smpmetodika.ugdome.lt/ , 
anskčiau “MKP emokykla priemonės” http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ )

• Laisvai prieinamą atvirą  skaitmeninį ugdymo turinį (kokybiškas, tačiau ne visada atitinka šalies kontekstą, 
nėra atnaujinamas). https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones1 (filtruoti 
nemokamas/mokamas)

• Stebimas ir didelis pačių mokytojų ar net mokinių kūryba. Platinamas per asociacijas, socialinius tinklus. 
Tačiau jis negarantuota kokybės, gali kilti ir autorinių teisių klausimai. Didelis pliusas bendradarbiavimas tarp 
mokytojų

https://smpmetodika.ugdome.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones1


https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones1

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones1


1.7. Pedagogo skaitmeninė kompetencija

• Turinys: informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio 
kūrimas, saugumas, skaitmeninio mokymo ir mokymasis, skaitmeninio 
raštingumo problemų sprendimas (2018 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-
598). 

• Atitinka DigCompEdu modelį (JRC, 2018). 

• Mokytojas ir pats gali įsivertinti savo skaitmeninei kompetenciją:
• https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-LT)  

• MENTEP projekto įrankis http://mentep-sat-runner.eun.org/

• Mokytojų kompetencijos tobulinimu užsiima kvalifikacijos tobulinimo 
institucijos, universitetai,....

• VDU 2020 m. baigiama rengti mišraus ir pilnai nuotolinio tobulinimosi modulinė 
programa “Skaitmeniškai kompetentingas mokytojas“,

• Selfie projektas Kurso medžiaga jau sukelta: https://sitc.vma.lm.lt/

• Švietimo centrai, jų mokymai

• ...

Siūlymas: bendraujant su švietimo centrais organizuoti masinius skaitmeninio raštingumo mokymus pedagogams 
(naudojant ir DNR plano lėšas)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-LT
http://mentep-sat-runner.eun.org/
https://sitc.vma.lm.lt/


II dalis Pradinis, pagrindinis, vidurinis

• Mokinių raidos tarpsnio ypatumai, svarbūs organizuojant nuotolinį 
mokymąsi

• Susitarimai, taisyklės ir planavimas

• Atsakomybės ir tėvų įtraukimas

• Mokymosi turinio planavimas ir tinkamo krūvio nustatymas

• Mokėjimas mokytis ir skaitymo strategijų taikymas



Vadovo pristatymai, tolesni žingsniai

• Vadovą galima perskaityti: 
• NŠA svetainėje https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/leidiniai/naujausi/

• Atnaujintoje  nuotolinio mokymo svetainė https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-
medziaga/nuotolinio-ugdymo-vadovas

• Plačiau vaizdo konferencijos/renginiai 
• Dalykininkams https://www.nsa.smm.lt/2020/08/18/kvieciame-mokytojus-dalyvauti-informacinese-vaizdo-konferencijose/

• Google/Moodle/Microsoft

• Spec poreikiai (27 d.)

• ŠMM - ugdymo planai ? 21 dieną

• DNR planas (+40 eur mokiniui iki 2021 12 31).
• Planuojami rengti kriterijai dėl įsigijamų paslaugų, priemonių

https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/leidiniai/naujausi/
https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-medziaga/nuotolinio-ugdymo-vadovas
https://www.nsa.smm.lt/2020/08/18/kvieciame-mokytojus-dalyvauti-informacinese-vaizdo-konferencijose/

