
7. Darbuotojas užtikrina, kad nuotolinio mokymo metu jis būtų pasiekiamas asmeniniu mobiliuoju 

telefonu, o praleidęs skambučius perskambina ne vėliau kaip per vieną valandą ir sistemingai, 

tai yra ne rečiau kaip du kartus per darbo dieną,  tikrina el. dienyno, asmeninio elektroninio 

pašto pranešimus.   

8. Mokydamas mokinius nuotoliniu būdu elektroniniame dienyne  vykdo pamokų apskaitą. Dienyne 

fiksuojama tiek pamokų,  kiek jų skirta pagal tvarkaraštį. Informacija apie pamokas,  jų turinį ir 

užduotis, skirtas mokiniams, mokytojai pateikia iki 12.00 val.  

8.1. Dienyno skiltyje  „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“  įrašoma pamokos tema.      

Pateikiamas  pamokos planas: tiksliai nurodoma pamokos veikla -  turinys (vadovėlis ar kita 

mokymo medžiaga, temos pavadinimas, puslapis, nuoroda).  Užduotys formuluojamos 

aiškiai ir tiksliai – klausimai, pateikiami pavyzdžiai ir t.t. Jei pateikiama papildoma medžiaga, 

ji prisegama atskiru dokumentu. 

8.2. Skiltyje „Namų darbai“,  mokytojo sprendimu esant poreikiui,  skiriamos diferencijuotos 

užduotys skirtingų poreikių, galimybių mokiniams. 

9. Pasirinktinai, mokytojo sprendimu,  naudojama skaitmeninė ugdymo platforma EDUKA, EMA 

pratybos, kitos skaitmeninės priemonės. Esant poreikiui, mokytojas pats sprendžia, kokias 

platformas pasirinkti papildomai informacijai perteikti, apklausoms ir kitoms užduotims 

pateikti.    

10. Nuotolinio mokymo metu mokytojas užtikrina, kad užduotys būtų tikslinės,  prasmingos ir padėtų 

kiekvienam mokiniui siekti individualios mokymosi sėkmės. Skiria pakankamai laiko užduotims 

atlikti. Vykdant mokymą nuotoliniu būdu dominuoja užduotys, kurioms atlikti pakanka  mokinio 

turimų mokymosi priemonių – vadovėlių, sąsiuvinių, pratybų ir kita. Gali būti skiriamos praktinės 

užduotys, susijusios su aplinkos reiškinių stebėjimu, analizavimu, duomenų rinkimu, praktiniu 

užduoties atlikimu (pvz., sportu, modeliavimu, konstravimu ir t.t.). 

11. Klasėje dirbantys keli mokytojai tarpusavyje planuoja mokymosi turinį ir krūvį. Planuodamas 

ugdymo turinį mokytojas planuoja ir informuoja mokinius apie numatomus atsiskaitymus bei 

vertinimą. 

12. Mokiniams mokantis nuotolinio mokymosi forma, tėvai reguliariai jungiasi prie e.dienyno 

„Mano dienynas“ .  

13. Gavę užduotis mokiniai dirba savarankiškai.  

14. Kiti informacijos perdavimo būdai ir formos gali būti naudojami atskiru mokytojo, tėvelių ir 

mokinių susitarimu. 

15. Mokinių lankomumas nuotolinio mokymo metu nežymimas, tačiau mokytojas nuosekliai stebi 

mokinių prisijungimą prie nurodytų mokymo(-si) platformų. Pastebėjęs, kad mokinys per tam 

skirtą laiką neperskaitė pranešimo, sutartu laiku neprisijungė ar neatliko nurodytos užduoties,  

apie tai  dienyno žinute ar telefonu informuoja moksleivio tėvus, besikartojant tokiam atvejui – 

klasės vadovą. 

16. Gauti įvertinimai už atsiskaitomuosius darbus, atliktas papildomas, kūrybines užduotis įrašomi 

įprasta tvarka.  

17. Švietimo pagalbos specialistai teikia pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams pagal sudarytą 

tvarkaraštį. El. dienyne teikiamos individualios užduotys. 

18. Nuo 13.00 val. VDM grupės pedagogai, jų įprastu darbo grafiku, yra pasiekiami elektroniniame 

dienyne paskelbtais kontaktais. VDM pedagogai, esant poreikiui, konsultuoja mokinius jiems 

atliekant skirtas užduotis.  
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