
 

 

PATVIRTINTA 

Tauragės  Žalgirių gimnazijos direktoriaus 

2020-10-20 įsakymu Nr. V-124 

 

TAURAGĖS  ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA 

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinio mokymo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokymą Gimnazijoje pagal 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

Gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159 Dėl „2019–2020  ir  2020-

2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“. Organizuojant ugdymo procesą nuotolinio mokymo būdu, vadovaujamasi Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.  

2. Laikinai organizuojant mokymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

3. Informaciją apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu Gimnazija skelbia TAMO dienyne.  

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Nuotolinis mokymas – mokymas, kai mokantysis yra kitoje vietoje nei besimokantysis. 

Sinchroninis mokymas – mokymas, kai moksleiviai ir mokytojas dalyvauja pamokoje per atstumą 

tuo pačiu metu. 

Asinchroninis mokymas – mokymas, kurio metu moksleivis ir mokytojas, bendraudami 

elektroninės komunikacijos priemonėmis, dirba skirtingu laiku.  

Mišrus mokymas -  mokymo proceso organizavimo būdas, kai derinamas nuotolinis mokymas su 

įprastiniu. 

Hibridinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai lygiagrečiai derinami keli 

skirtingi mokymo būdai. 

 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI MOKYMĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

5. Siekiant pasirengti organizuoti mokymą nuotoliniu būdu, gimnazija:  

5.1. Įsivertina gimnazijos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, moksleivių technologines galimybes. 

5.2. Organizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą nuotolinio mokymo tematika. 

5.3. Įgalioja informacinių technologijų mokytojus konsultuoti besikreipiančius mokytojus ir 

moksleivius technologijų panaudojimo klausimais. 

5.4. Esant reikalui, gimnazija leidžia mokytojams ir moksleiviams naudotis savo kompiuterine 

įranga namuose pasirašant perdavimo - priėmimo aktą. Moksleiviai, kurie neturi internetinio ryšio 

namie gali pasinaudoti terminuoto naudojimo ryšio kortelėmis, kurias, esant galimybėms, suteikia 

Gimnazija. 



 

 

6. Informacija apie nuotolinio mokymo procesą, turinį ir rezultatus teikiama TAMO dienyne.  

7. Virtualioji Gimnazijos mokymo aplinka yra Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams. 

8. Mokytojai gali naudotis visomis laisvai prieinamomis nuotolinio mokymo priemonėmis 

elektroninėje erdvėje, atsižvelgdami į Bendrųjų programų reikalavimus bei moksleivių turimus 

vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius. 

9. Sinchroninis mokymas vyksta pagal savaitei sudaromą tvarkaraštį. Sinchroninės pamokos vyksta 

tuo pačiu metu kaip ir dirbant įprastiniu būdu. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS 

 

10. Įgyvendinant ugdymo programas nuotolinio mokymo būdu, sinchroniniam mokymui skiriama 

ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko 

asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

11. Vaizdo ir garso privalomumą sinchroninės pamokos metu nustato mokytojas. 

12. Nuotolinio mokymo metu mokytojai įgyvendina Bendrąsias programas ir Gimnazijos 

patvirtintus teminius planus.  

13. Mokytojas pateikdamas moksleiviams užduotis numato atsiskaitymo laiką ir vertinimo 

kriterijus. 

14. Moksleivių mokymosi pasiekimai vertinami vadovaujantis Gimnazijos 2020-2021 m.m. 

ugdymo plano reikalavimais.  

15. Klasių kuratoriai stebi ar moksleiviai vykdo mokymosi sutartis ir kartu su dalykų mokytojais bei 

socialiniu pedagogu sprendžia iškylančias problemas, reikalui esant informuoja administraciją apie 

galimas rizikas. 

16. Socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas teikia moksleiviams individualias 

konsultacijas nuotoliniu būdu.  

17. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja ir prižiūri nuotolinio mokymo procesą, reikalui 

esant konsultuoja mokytojus nuotolinio mokymo klausimais.  

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO ETIKA IR SAUGUMAS 

 

18. Mokytojai  naudojasi virtualaus komunikavimo būdais, kurie yra tinkami tam tikro dalyko 

mokymui, atsižvelgdami į savo ir moksleivių pasirengimą naudoti tam tikrus skaitmeninių 

technologijų įrankius. 

19. Mokymui skirta informacija turi būti pateikiama tvarkingai ir saikingai.  

20. Mokymas vyksta tarpusavio pagarbos, demokratijos ir asmeninės atsakomybės už patikėtą darbą 

atmosferoje. 

21. Moksleivis gali dalintis su kitais asmenimis jam atsiųsta mokymo informacija, tik siuntėjui 

leidus. 

22. Mokytojas turi teisę daryti savo pamokų įrašus apie tai informuodamas moksleivius.  



 

 

23. Po pakartotinio prašymo netrikdyti pamokos mokytojas turi teisę blokuoti nedrausmingo 

moksleivio prisijungimą ir apie tai informuoti gimnazijos administraciją. 

24. Moksleiviai už savo pareigų vykdymą nuotolinio mokymo metu atsako pagal mokymosi 

sutartyse numatytą tvarką.  

25. Už amoralius, chuliganiškus veiksmus virtualioje erdvėje taikoma administracinė ir baudžiamoji 

atsakomybė Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO IŠTEKLIAI 

 

26. Ugdymo programoms įgyvendinti, mokytojams rekomenduojama pasinaudoti esamu 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:  

26.1. Emokykla (  ) – skaitmeninių priemonių paieška;  

26.2. Ugdymo sodas (  ) – mokymosi medžiagos 

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla, kurioje 

mokymosi medžiaga prieinama visiems moksleiviams, mokytojams ir tėvams;  

26.3. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga 

(  );  

26.4. Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (  ,  , 

 ).  

26.5. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(  ).  

26.6. Atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy 

(  ), „European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais 

mokykloms rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų 

(  ,    

ir kt.). 

_____________________________ 

http://lom.emokykla.lt/public/
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones
http://www.vedlys.smm.lt/
https://egzaminai.lt/668/
https://egzaminai.lt/692/
https://egzaminai.lt/610/
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.khanacademy.org/
http://lreforschools.eun.org/web/guest
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

