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ISAKYMAS
DEL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BUUU PRTEMONIV

PLANO, TAISYKLIU IR INSTRUKCIJU MOKINIAMS

2020 m. spalio 29 d. Nr. V -
Vilnius

Vadovaudamasi 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos lsakymu Nr. V- 372 ,,Ddl rekomendacijq del ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu

bfldu patvirtinimoo', remdamasi 2020 m. spalio 28 d. Vilniaus suaugusiqjq mokymo centro

direktoriaus lsakymu Nr. V- ,,Del ugdymo proceso orgarizavimo nuotoliniu b[du", siekdama

uZtikrinti sklandq ugdymo proceso tgstinum4 iki bus atnaujintas iprastas ugdymo procesas:

1. Tv i rti nu ugdymo proceso organizavimo nuotoliniubldupriemoniqplanqir

taisykles, instrukcij4 mokiniams, kaip organizuojamas ugdymo procesas nuotoliniu budu ir kur

kreiptis pagalbos kilus klausimams (pridedama).

2.Ip ar e i g o j u dalykq mokytojus rengtis ugdymo procesui nuotoliniubfidu irvykdyi
nuotolini mokym4, vadovaujantis ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu budu priemoniq planu ir
taisyklemis.

Direktore Natalja Kimso



1 priedas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu biidu priemoniq planas ir taisyklOs

1. Informuoti mokinius apie instrukcij4, kaip organizuojamas ugdymo procesas nuotoliniu biidu
ir kur kreiptis pagalbos kilus klausimams.

2. Surengti 2020-10-30 mokytojams nuotolinius mokymus, kaip naudotis ivairiais nuotolinio
mokymo ir bendravimo irankiais.

3. Suteikti mokytojams galimybe konsultuotis su VSMC IKT koordinatoriais ir vieniems su

kitais.
4. Mokytojams koreguoti ilgalaikius planus ir pildyti nuotolinio mokymo medZiagq.

5. VSMC mokytojq ir administracijos pasitarimus rengti nuotoliniu budu, VSMC naudojant
Microsoft Office 365 Teams platform4, apie planuojamus pasitarimus dalyvius informuoti darbo el.
pa5tu ne veliau kaip prie5 dien4.

6. Numatytos VSMC nuotolinio mokymosi ir bendravimo aplinkos:

6.1. komunikavimo su bendruomene budai: tinklapis, el. dienynas, el. pa5tas, telefonas,
socialiniai tinklai ir kt.;

6.2. mokytojq ir administracijos dalykinis bendravimas vykdomas darbo el. pa5tu
(vardas.pavarde@,vsmc.1t) ir Microsoft Office 365 Teams platformoje;

6.3. VSMC Moodle virtuali mokymosi aplinka laikoma pagrindine virtualia mokymosi
aplinka nuotoliniam mokymui, o el. dienynas - pagrindine mokiniq informavimo priemone;

6.4. papildomai naudojamos mokytojq pasirinktos priemonds mokiniq individualiam ar
grupiniam konsultavimui (vaizdo irlar garso konferencijq programeles, el. pa5tas, socialiniai tinklai
ir pan.);

6.5. uZtikrinant asmens duomenq saugum4 mokiniai naudojasi mokyklos suteiktomis

asmenindmis paskiromis.

7. Ugdymo nuotoliniu biidu organizavimas:

7.l.mokymosi uZduotys skiriamos el. dienyne, nurodant pamokos tem4, pagrindines

teorines informacijos Saltini, atsiskaitymo bfld4 ir laikotarpi;
7 .2. teorine ir kita ugdymui (si) reikalingamedliaga, kurios apimtis atitinka nagrinejamos

temos, numatytos mokytojo ilgalaikiuose planuose, apimti, irlar nuoroda i jq fdedama i Moodle
aplink4 arba el. dienyn4;

7.3. mokytojai parengia savo dalyko vertinimo, pamokq lankomumo Zymejimo ir
atsiskaitymo, mokantis nuotoliniu b[du tvarkas, ir informuoja mokinius Moodle aplinkoje fular el.
dienyne;

7.4. mokiniams, turintiems specialiqfq ugdymosi poreikiq, nuotolinio mokymo medLiaga
ir uZduotys pateikiamos atsiZvelgiant ijq gebejimus;

7.5. pagal pamokq tvarkara5ti mokytojai i5 namq prisijungia prie nuotolinio mokymosi
Moodle aplinkos ir konsultuoja mokinius, stebi, analiz:uojajq pasiekimus ir palang4, apie tai juos
informuoja;

7.6. vaizdo konferencijas, skirtas vieno dalyko pamokoms organizuoti ar konsultacijoms
teikti, rekomenduojama organizuoti ne daZniau kaip kart4 per savaitg, atsiZvelgiant i el. dienyne
numatyt4 grafik4 (kontroliniq darbq);



7.7. griltamajam ry5iui uZtikrinti mokytojai organizuoja tarpinius isivertinimus,
nuotolinio mokymosi Moodle aplinkoje kiekvieno skyriaus pabaigoje parengia individualios
paZangos isivertinimo klausimynq ir ivertinimus fiksuoja el. dienyne;

7.8. mokiniai dallvauja nuotolinese pamokose pagal pamokq tvarkara5ti, atlieka uZduotis
ir laiku atsiskaito;

7.9. esant prastam interneto ryiiui, kuris neuZtikrintq sklandaus abipusio mokiniq ir
mokytojq bendravimo, ar nepavykus mokiniams prisijungti prie pamokos, m.okiniai ir mokytojai
bendrauja el. pa5tu, el. dienynu ar kitais bDdais nenutrDkstamarn ugdymo procesui uZtikrinti;

7.10. bendravimo su nepilnamediq mokiniq tevais (globe.jais, rflpintojais) bldai: el.
dienynas, el. pa5tas, telefonas, lai5kai ir kt.

8. Ne veliau kaip iki 2020 m. spalio 30 d. tinklapyje, el. dienyne, el. pa5tu informuoti mokinius
ir nepilnamediq mokiniq tevus (globe.ius, rtpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas.

9. VSMC pedagoginiai darbuotojai privalo sekti pateikiam4 informacij4:
9.1. Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetaineje del darbo organizavimo,

mokiniq mokymo nuotoliniu btdu;
9.2. Nacionalines Svietimo agentlros svetaineje del Mokytojo TV transliacijos

mokytojams;

9.3. Vilniaus miesto Svietimo paZangos centro svetaineje hltp,/lWy1y-;yLrtr11_1!1-r!1{UU[]l ;

9.4. Vilniaus savivaldybes svetaineje !I-tpl1f:-rv*l1qa.:.-y!_|!11g1it/.
10. Ugdymo programoms igyvendinti rekomenduojamapasinaudoti visoms mokykloms laisvai

pasiekiamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:
10.1. Emokykla (l.1tp;/-1-!o4r.c11rliykirri.tlpuhlreD - skaitmeniniq priemoniq paie5ka;

10.2. Ugdymo sodas (h!U2;./L:9"s1a-.$.itgi1elpc.l1l-r.t,qlyUq:llt-iq_{!glpt) - mokymosi
medZiagos (lietuviq kalbos ir literatflros, matematikos, gamtos, socialiniq ir kitq mokslq) saugykla,
kurioje mokymosi medZiagapasiekiama visiems mokiniams, mokyojams ir tevams;

10.3. projekto ,,Mokyklq aprlpinimas gamtos ir technologinirl moksh4 priemonemis"
medliaga(hltpJlt_v_t:yy.r19{ly1-.uL1l,iU);

10. 4. brandos egzamintl, pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, nacionaliniq
mokiniq pasiekimq patikrinimq uZduotys ir atsakymai (httU,s.L/9_gz.atU41q.LUO-(r&,

https:llegzaminai.ltl692l,https:llegzaminai.ltl610l);

I 0.5. Nacionalines Svietimo agentlros interneto svetaine
(bttu:..LtwwylrlrLsnli:ul-tlttuettt[tu$)



2 priedas

Instrukcija mokiniams, kaip organizuojamas nuotolinis mokymosi procesas ir kur kreiptis

pagalbos

1. Mokymo nuotoliniu btdu organizavimas;
1.1. nuotolinio mokymo proces4 planuoja ir igyvendinagimnazijos administractja. Su administracija
galite susisiekti: telefonu - (8-5)2751577 (raitine), el. pastu 1a;r.lrtq(tt!u.!q,yiJ11iL15.lg1.,l1;
1.2. mokymas tgsiamas pagal2020-2021 m. m. ugdymo plan4;
1'3. informacij4 apie mokym4 (-si) mokiniai gauna el. dienyno Zinute ir kitomis rySio priemonemis
(el. pa5tas, telefonas, socialiniai tinklai ir kt.). Zinutese pateikiarna informacija apie prisijungim4 prie
mokymo platformq, kita butina informacija;
1.4. informacija nuolat atnaujinama ir skelbiama VSMC interneto svetaineje (u-w_w._yupq-ir), VSMC
Facebook paskyroje, siundiama el. dienyno prane5imais ir kitomis ry5io priemonemis (el. pa5tas,
telefonas, socialiniai tinklai ir kt.). Jei kyla klausimq, mokiniai kreipiasi i klasiq aukletojus, dalykq
mokytojus, bibliotekinink4, IKT koordinatorius (kontaktai skelbiami VSMC interneto svetaineje).
2. Ugdymo igyvendinimas:
2.1. mokymosi uZduotys skiriamos el. dienyne, nurodant pamokos tem4, pagrindines informacijos
Saltini, atsiskaitymo bld4 ir laikotarpi;
2.2. ugdymui (-si) reikalinga medl.iaga irlar nuoroda ij4 idedama i Moodle aplink4 arba el. dienyl4;
2.3. dalykq mokytojai supaZindina su lankomumo Zymejimo ir atsiskaitymo tvarka, informuoja
mokinius Moodle aplinkoje arba el. dienyne;
2.4. pagal pamokq tvarkara5ti rnokytojai Moodle aplinkoje konsultuoja mokinius, stebi, analizuoja
jq pasiekimus bei paLangq ir apie tai informuoja;
2.6. mok5rt.ojai organizroja tarpinius isivertinimus, fiksuoja juos el. dienyne. Mokiniai uZpildo
individualios paZangos isiverlinimo klausimyn4 nuotolinio mokymosi Moodle aplinkoje;
2.7. mokrniai dalyvauja nuotolinese pamokose pagal pamokq tvarkara5ti, savaranki5kai ir s4Ziningai
atlieka uZduotis ir laiku atsiskaito;
2.8' esant prastam interneto ry5iui, kuris neuZtikrintq sklandaus abipusio mokiniq ir mokytojq
bendravimo, ar nepavykus mokiniams prisijungti prie pamokos, mokiniai kreipiasi i mokytojus ir
bendrauja el. pa5tu, el. dienynu ar kitais budais;
3. Kilus klausimams del ugdymo procesui reikalingos literatlros ir informacijosi paie5kos kreipiasi i
bibliotekininkq el. dienyno Zinute ar el. pastu.lQiir-t.tLi!,-ntila!qiut!,qlc(rr,rvsnrc.ir.


