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I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. V-

343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, kuris reglamentuoja nuo 2020 m. kovo 16 

d. privalomai stabdyti ugdymo procesą ir švietimo veiklą visose švietimo įstaigose, nuo 2020 m. kovo 

16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pasinaudoti mokinių atostogomis ir pasiruošti taikyti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu bei Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d.  įsakymo Nr. V-366 „Dėl 

situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.7 punktu, kuris įpareigoja progimnazijos vadovą užtikrinti 

nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372. 

2. Aprašas nustato Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarką.  

3. Mokymosi nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu formos ir mokinio mokymosi 

galimybės nustatytos Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 28  Nr. V-

1101 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 Mokytojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, yra įvaldę 

virtualią mokymosi aplinką, kitas informacines komunikacines technologijas ir pritaiko jas ugdymo 

turiniui kurti, ugdymuisi planuoti ir organizuoti, mokinių mokymosi procesui bei pažangai stebėti ir 

vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, tėvais 

(globėjais/rūpintojais). 

4. Šiame Apraše naudojamos sąvokos:  

4.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško 

kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių 

komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje; 

4.2. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta 

informacinė ugdymo sistema; 

4.3.  Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos 

temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius 

lavinantys pratimai); 

4.4.  Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje, bet kuriuo kitu 

nuotoliniu būdu  mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams; 

4.5.  Savikontrolės užduotys – užduotys virtualioje mokymo(si), kurias atlikęs mokinys gali 

pasitikrinti žinias po tam tikro pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys nevertinamos pažymiais ir nėra 

aprašomos; 

4.6.  Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai nuotolinėmis priemonėmis 

atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pasiekimams ir pažangai patikrinti 

baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį; 



  

4.7.  Atsiskaitomųjų darbų grafikas – grafikas, kuriame mokytojai nurodo atsiskaitomųjų 

darbų datą ir atlikimo laiką. 

 

II SKYRIUS 

MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO BŪDU ORGANIZAVIMAS 

  

5. Mokiniai mokosi grupinio ar (ir) pavienio mokymosi formomis, taip pat gali būti mokomi 

vienu ar keliais mokymo proceso organizavimo būdais (naudojant Google formas, programų paketą 

Microsoft Office 365, TAMO dienyną, Skaitmeninę ugdymo platformą „EDUKA klasė“, Elektroninę 

mokymosi aplinką EMA, Zoom, Moodle): 

5.1.  grupinė nuotolinio mokymosi forma – pagal poreikį ir technines galimybes mokiniai 

reguliariai, 5 dienas per savaitę, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos 

priemones ir technologijas, susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo ir neformalaus švietimo programas; 

5.2. pavienė nuotolinio mokymosi forma – mokiniai, savarankiškai mokydamiesi pagal 

priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo ir neformalaus švietimo programas (visų dalykų, 

atskirų dalykų ar jų modulių), būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos 

priemones ir technologijas, jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo 

konsultacijose; 

5.3. sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – mokymo(-si) procesas vyksta tuo pačiu metu 

realiame laike. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos šios technologijos: 

vaizdo konferencijos, pokalbių kambariai, „baltos lentos“ ir pan.; 

5.4. asinchroninis nuotolinis mokymas – savarankiškas mokymas(-is), naudojant gimnazijos 

paramos sistemą. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos technologijos: 

vaizdo įrašai, el. medžiaga, forumai, el. paštas, pratybos, diskusijos, konsultacijos, individuali parama 

mokiniui, užduočių atlikimas ir vertinimas ir pan. 

6. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, 

bendrosiomis programomis, progimnazijos 2019-2020 m. m. ugdymo planu, patvirtintu direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-56 bei direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-30. 

7. Mokytojai parengia ir kaupia skaitmeninę medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis 

nuotoliniu būdu Microsoft Office 365, Zoom, Moodle platformų asmeniniuose aplankuose, kitose 

skaitmeninėse laikmenose. 

8. Progimnazija paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris 

konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais (direktoriaus 2020 m. kovo 

16 d. įsakymas Nr. V-34). Koordinatoriaus kontaktai skelbiami progimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

9. Progimnazija, organizuodama mokymą nuotoliniu būdu, užtikrina nuotolinio mokymo 

aplinkos saugumą, prieigą prie nuotolinio mokymo aplinkos, mokymo(si) laiką nuotolinio mokymo 

aplinkoje apskaitą, vertinimo procedūrų laikymąsi ir vertinimo informacijos apsaugą. 

10. Progimnazija, organizuodama  mokymą nuotoliniu ugdymo būdu, taiko Google formas, 

programų paketą Microsoft Office 365, Tamo dienyną, Skaitmeninio ugdymo platformą „EDUKA 

klasė“, Elektroninę mokymosi aplinką EMA, Zoom, Moodle: 
  
  

10.1. mokiniams sudaryta galimybė naudotis tinkamomis informacinėmis kompiuterinėmis 

technologijomis, sudarančiomis sąlygas pasiekti bendrojo ugdymo bendrosiose programose numatytų 

mokymosi pasiekimų: 

10.1.1. pamokos organizuojamos pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį; 

11.1.2. pateikiamos mokymo(si) užduotys pagal pamokų tvarkaraštį, nurodant pamokos 

organizavimo formą, atsiskaitymo terminus, vertinimo būdą; 

11.1.3. pamokos metu mokytojas teikia individualias ir grupines dalykines konsultacijas, 

teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją nurodytoje aplinkoje nurodytu būdu; 

11.1.4. dalykinės konsultacijos vykdomos tvarkaraštyje nurodytu laiku naudojant Tamo 

dienyną arba telefonu; 



  

11.1.5. laiką, skirtą užduotims atlikti, nurodo kiekvieno dalyko mokytojas (neviršijant pamokos 

trukmės ir ugdymo proceso higienos normų reikalavimų); 

11.1.6. grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams) bei vertinimas 

pateikiamas TAMO dienyne. 

12. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymasis nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu vykdomas individualias užduotis integruojant su mokomojo dalyko 

užduotimis bei teikiant specialias užduotis naudojant Google formas, programų paketą Microsoft 

Office 365, TAMO dienyną, Skaitmeninį ugdymo platformą „EDUKA klasė“, elektroninę mokymosi 

aplinką EMA. Švietimo pagalba teikiama pagal individualų grafiką. 
  

13. Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų visumai ugdytis naudojami šie ugdymo turinio ištekliai 

ir priemonės: 
  

13.1. ugdymo turinio planavimo dokumentai (pavyzdžiui, ilgalaikiai, trumpalaikiai planai); 
  
  

13.2. mokymosi šaltiniai (įvairūs tekstai, kūriniai, konspektai, skaitmeniniai, interaktyvūs 

mokymosi objektai, elektroniniai vadovėliai, virtualūs bandymai, pateiktis, garso ir vaizdo medžiaga, 

sąvokų ir (arba) terminų žodynai, naudingos nuorodos ir kt.); 
  

13.3. užduočių paketai (testai, projektiniai ir kiti užduočių rinkiniai): diagnostinio ir 

apibendrinamojo vertinimo užduotys, skaitmeninės, kūrybinės užduotys, problemų sprendimui ir 

mąstymo gebėjimams ugdyti skirtos užduotys, užduotys, pritaikytos mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, turintiems mokymosi sunkumų, ir kitos užduotys, mokinių mokymosi 

pasiekimų patikrinimų (pavyzdžiui, kontrolinių darbų ir kt.) tvarkaraštis; 

13.4. mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu 

Nr. V-56 progimnazijos direktoriaus patvirtinta „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“; 
  

13.5. mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo formos ir metodai: 

ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, formuojamasis vertinimas 

derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu, mokiniai ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai) 

informuojami apie mokymosi pažangą, organizuojamą mokymosi pagalbą ir kt. 
  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Tvarka galioja iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

 

 

 

     

 


