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PANEVEZIO JUOZO BALEIKONIO GIMNAZIJOS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BUDU TVARKOS
APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu budu tvarkos apra5as (toliau - Apra5as)
reglamentuoja gimnazijos mokiniq ugdymo procesQ pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas nuotoliniu biidu, nuotolinio mokymo organizavimq ir mokiniq paZangos bei pasiekimq
vertinimq.
2. Apra5e vartojamos s4vokos:
Nuotolinis molqymas(is) tai reguliarus ir nuoseklus savarankiSkas ar grupinis
mokymas(is), kai besimokandiuosius ir mokytojq skiria atstumas ir I ar laikas, o bendravimas ir
komunikacinemis
bendradarbiavimas, mokymosi mediliaga pateikiama informacinemis
(IKT).
technologijomis
Virtuali mokymo(si) aplinka (VMA) - tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT sukurta
informacine ugdymo(si) sistema, kurioje vyksta mokymo(si) procesas (pateikiama mokymosi
medLiaga, uZduotys, mokinio paZangos ir pasiekimq vertinimo informacija) ir organizuojamas
ugdymo(si) proceso dalyviq bendravimas ir bendradarbiavimas.
Nuotolin6 konsultacij a - tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje i5 anksto susitartu laiku
mokytojo teikiamos grupines ir individualios konsultagijos mokiniams
Sinchroninis nuotolinis mokymas(is) mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku,
nuotolinio
bendravimo priemones.
naudojant
Asinchroninis nuotolinis mokymas(is) mokymas(is), kuris vyksta bet kur ir bet
kuriuo metu, bendraujant naudojantis informacinemis ir komunikacinemis technologijomis ar

-

ir

-

-

paprastu pa5tu.

ir

asinchroninio nuotolinio
Mi5rusis nuotolinis mokymas(is) sinchroninio
mokymo(si) elementq turintis mokymas(is).
Savikontrol6s uiduotys - virtualioje mokymo(si) aplinkoje pateikiamos pasitikrinimo
uZduotys, kurias atlikgs mokinys gali pasitikrinti Zinias po atliktos uZduoties, pamokos ar tam tikro
pamokq ciklo. Savikontroles uZduotys nevertinamos paZymiais irnera apra5omos.
tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje individualiai ir
Atsiskaitomasis darbas
sqvsranki1kai atliekamas darbas, skirtas mokiniq Ziniq, gebejimq ir igtidZiq palangai ir
pasiekimams patikrinti, baigus tem4, skyriq, dalyko programos dali.
Atsiskaitomgjg darbrtr grafikas - TAMO elektroniniame dienyne i5 anksto skelbiamas
grafikas, kuriame mokytojai nurodo atsiskaitomqiq darbq datq ir atlikimo laik4.

-

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BUDU

3. Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programq
apra5ais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, gimnazijos ugdymo planu.

.Nuotolinio mokymo(si) forma gali buti organizuojamas visq dalykq mokymas.
5. Mokymo proceso organizavimo btidas pasirenkamas bendru mokytojq ir direktoriaus
susitarimu, atsiZvelgus i mokiniq mokymosi poreikius i gimnaziios galimybes organizuoti
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mokymo(si) proces4 atitinkamu biidu.
6. Mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq pasitarimai vykdomi naudojant elektronini
pa5t4, internetinems vaizdo konferencijoms skirtq ZOOMplatform4 (zoom.us).
7. SklandZiam nuotolinio mokymo(si) procesui organizuoti bendravimas su mokiniais bei
jq tevais (globejais, riipintojais), jq informavimas organizuojamas panaudojant TAMO dienyn4,
gimnazijos interneting svetaing, mobiliuosius telefonus, elektroninius pa5tus.
8. Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas pasitelkus ivairias IK technologijas:
8.1. virtualiq mokymosi aplinkq MOODLE (ibg.vma.lm.lt), kurioje vyksta mokymo(si)
procesas (pateikiama mokymosi medZiaga, uZduotys, mokinio paZangos ir pasiekimq
vertinimo informacija) ir organizuojamas ugdymo(si) proceso dalyviq bendravimas ir
bendradarbiavimas;
8.2. bendravimui ir bendradarbiavimui su mokiniais sinchroniniu biidu naudojama
internetinems vaizdo konferencij oms skirta ZOOI|d platforma (zoom.us) ;
8.3. kiekvieno dalyko mokytojas skaitmenini ugdymo turini renkasi pats,
atsiZvelgdamas i savo turimq patirti, destomo dalyko specifik4, mokiniq poreikius. Nuorodos
i pasirinkty'sukurt4 turini pateikiamos VMA MOODLE;
TAMO elektroninis dienynas,
bendravimui su
8.4. lvertinimams
elektroninis pa5tas;
8.5. techninems instrukcijoms - gimnazijos svetainO, TAMO el. dienynas, specialiai
sukurti kursai mokiniams ir mokytojams MOODLE aplinkoje.
9. Gimnazija uZtikrina nuotolinio mokymosi aplinkos saugumQ, prieig4 prie nuotolinio
mokymosi aplinkos, vertinimo procediirq laikym4si ir informacijos bei asmens duomenq

ir

tevais

apsaugS.
10. Ugdyme dalyvaujandiq asmenq funkcijos:

Direktorius:
10.1.1. koordinuoja gimnazijos isivertinim4 ir pasirengim4 organizuoti mokiniq
ugdym4(si) nuotoliniu b[du;
10.1.2. uZtikrina, kad gimnazijos interneto svetaineje biitq skelbiama ugdymo(si)
proceso organizavimo nuotoliniu bUdu tvarka, aktyvUs komunikaciniai kanalai su istaigos
administracija, pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais, mokiniai ir jq tevai gautq aiSki4
informacij q apie ugdymo (si) organ izavimq nuotol iniu biidu;
10.1.

I 0.

1

.3 paskiria skaitmeniniq technologijq administratorius.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
10.2.1. koordinuoja mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq veikl4 organizuojant
ugdymo(si) procese nuotoliniu btidu;
|O.Z.Z. vykdo mokiniq mokymosi kr[vio stebesen4, remdamiesi turimais duomenimis
apie mokiniq mokymosi kfliv!, siiilo svarstyti sprendimus del ugdymo(si) proceso nuotoliniu btidu
10.2.

koregavimo.
10.3. Molrytojai:
10.3.1. pagal nuotolinio mokymo(si) tvarkaraStijungiasi prie VMA MOODLE it Zoom
bei organizuoja nuotolines pamokas ir konsultacijas;
10.3.2. nuotolines pamokas mokytojai organizuoja dirbdami gimnazijoje arba namuose
(rami, netriuk$minga aplinka, yra galimybe naudotis kompiuteriu ir kita technika, interneto ry5iu);
10.3.3. datyt<o mokytojas planuoja nuotolini mokymo(si) turini (medi:iagq ir uZduotis)
savaitei ir reguliariai pateikia mokiniams VMA MOODLE;
tb.:.+. tikrina, vertina, komentuoja mokiniq darbus, gautus VMA, teikia mokiniams
griiframqgiry$i apie paLangq ir pasiekimus. Vertinimus uZ darbus, pateiktus VMA Moodle, sura5o

TAMO elektroniniame dienyne;
10.3.5. pritaiko ugdymo turini atsiZvelgdami imokiniq turimus specialiuosius ugdymosi

3

poreikius;

10.3.6. stebi mokiniq paZangq ir pasiekimus bei teikia ataskaitas klases vadovui,
gimnazij os direktoriaus pavaduotoj ams ugdymui ;
10.3.7. jei mokinys nedalyvauja nuotoliniame mokyme(si) pagal gimnazijos priimtus
susitarimus, laiku neatlieka uZduodiq, ne veliau kaip per savaitg informuoja klases vadovq;
10.3.8. teikia grii:tarnqiry5i apie mokinio palangqirpasiekimus mokinio tevams;
10.3.9. bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasiq vadovais, pagalbos mokiniui
specialistais, gimnazijos administracija organizuodamas mokiniq mokym4(si) nuotoliniu btidu.
10.4. Klasds vadovas:
10.4.1. stebi ir analizuoja mokiniq galimybes naudotis programine ar skaitmenine
iranga mokymuisi nuotoliniu biidu, i5kilus problemoms informuoja direktoriq;
10.4.2. stebi ir analizuoja klasds mokiniq dalyvavim4 nuotoliniame mokymesi
(prisijungimus, uZduodiq atlikimq irpan.), i5kilus problemoms informuoja tevus irlar direktoriq;
10.4.3. vien4 kart4 per dvi savaites veda klases valandeles organizuodamas vaizdo
konferencij4, prireikus teikia individualias konsultacijas klases mokiniams, tdvams (globejams,
rflpintojams).
10.5. Pagalbos mokiniui specialistas:
10.5.1. pagal gimnazijoje priimtus susitarimus jungiasi prie internetinems vaizdo
konferencijoms skirtos ZOOlll4 platformos ir organizuoja nuotolines konsultacijas;
10.5.2. nuotolines konsultacijas pagalbos mokiniui specialistas gali vesti tiek dirbdamas
gimnazijoje, tiek ir kitose vietose (namuose, vietose, kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami,
netriuk5minga aplinka, yra galimybe naudotis kompiuteriu su vaizdo kamera, mikrofonu ir
ausinemis, geros kokybes interneto ry5is);
10.5.3. jei mokinys nedalyvauja nuotolinese konsultacijose pagal gimnazijoje priimtus
susitarimus, ne veliau kaip per savaitg informuoja klases vadov4;
10.5.4. organizuojant mokiniq mokymq(si) nuotoliniu blidu bendradarbiauja su kitais
mokytojais, klasiq vadovais, pagalbos mokiniui specialistais;
10.5.5. konsultuoja mokytojus, klasiq vadovus del ugdymo turinio pritaikymo
specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams.
10.6. Mokinys:
10.6.1. mokosi nuotoliniu btidu pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 tvarkara5ti
namuose arba gimnazijoje (rami, netriuk5minga aplinka, yra galimybe naudotis kompiuteriu,
interneto ry5iu);
10.6.2. esant galimybei realiuoju laiku jungiasi prie ZOOM platformoje vykstandiq
pamokq ir konsultacijq;
10.6.3. jei nera galimybes prisijungti realiuoju laiku, tos dienos pamokos medLiagq
perZitiri tq padiq di.n4 VMA MOODLE jam patogiu laiku ir apie atliktas uZduotis informuoja
dalyko mokytojq:
10.6.4. bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais;
virtualiame gimnazijos bendruomenes gyvenime;
10.6.5. pagal
-laiku galimybes dalyvauja
atlieka mokytojo pateiktas uZduotis ir atsiskaito uZ jas, laikosi susitarimq
10.6.6.
su kiekvienu mokytoju;
10.6.7. savivaldZiai mokosi: atsakingai planuoja, isivertina savo paZang4 ir jos siekia,
konsultuojasi su dalyko mokytoju savo pamokq arba mokytojo konsultacijos metu;
10.6.8. pamokq va{zdo ira5ai ir mokytojq sukurtas skaitmeninis turinys negali buti
kopijuoj ami ir platinami.
10.7. Mokinio t6vai (glob6jai, riipintojai):
lO.7.l. uZtikrina savo vaikui/ams tinkamas mokymosi s4lygas;
107.2. mokiniui praradus galimybg prisijungti prie gimnazijos pasirinktos programines
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) nuotoliniu btidu, susirgus ar i5kilus kitoms problemoms,

del
padiq
klases
vadovq
dien4
informuoja
t4
mokyme(si),
kuriq mokinys negali dalyvauti nuotoliniame
irlar dalyko mokytoj4;
10.7.3. susitartu nuotoliniu biidu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasiq
vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, kitais specialistais mokiniq ugdymo(si) klausimais.
11. Mokiniq paLanga ir pasiekimai, lankomumo apskaita tvarkoma TAMO elektroniame
dienyne.
12. Nuotoliniu biidu besimokandiq mokiniq lankomumo apskaita tvarkoma pagal
prisijungimo prie virtualios mokymosi aplinkos duomenis, informacijq, kuriq pateikia mokantys
mokytojai klases vadovui telefonu, el. pa5tu, kitomis ryBio priemonemis.
13. Mokiniq paLanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose apra5ytus
pasiekimus, vadovaujantis gimnazijos direktoriaus isakymu gimnazijos ugdymo plane patvirtinta
vertinimo tvarka.
ax skaitmenines irangos mokymui(si

III.UGDYMO PROCESO YYKDYMAS NUOTOLINIU BIIDU
14. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos i5 namq arba
gimnazijos. Gimnazijapagal turimus i5teklius suteikia priemones darbui namuose.
15. Nuotolinio mokymo tvarkara5tis savo struktiira yra analogi5kas tradiciniam
savaitiniam pamokq tvarkara5diui, esandiam TAMO elektroniniame dienyne ir gimnazijos
internetinej e svetainej e.
15.1. Mokytojai kiekvienq darbo dienq pagal savo tvarkara5ti kiekvienai klasei
pateikia pamokos medLiagq ir uZduotis VMA Moodle.
15.2. Nuo 8.00 iki 16.00 val. vyksta ugdymo procesas: atliekamos uZduotys,
konsultacij os, vaizdo pamokos.
15.3. Konsultacijos ir vaizdo pamokos vyksta pagal tvarkara5ti, esanti gimnazijos

interneto svetaineje.
15.4. Atliktas uZduotis mokiniai pateikia virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE.

n

Esant svarbioms aplinkybems, mokytojas gali atideti uZduodiq atlikimo termin4 ilgesniam
laikui.
15.5. fgyvendinant ugdymo programas, ne maZiau kaip 50 procentq ugdymo
procesui numatyto laiko (per savaitg ir (ar) menesi) skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne
daugiau kaip 50 procentq asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo
trukme -ikiZval.
16. Informaciniq technologijq mokytoja Renata Burbaite skiriama skaitmeniniq
technologijq administratore, kuri konsultuos mokytojus, mokinius ir jq tevus Moodle aplinkos
naudojimo klausimais. UZ mokytojq ir mokiniq konsultavim4 techniniais IKT klausimais
prieZitiros inZinierius.
atsakingas kompiuteriq
-Ugdymo
proceso dalyviai techninius klausimus gali pateikti informaciniq
17.
technologijq mokytojomJ Renatai Burbaitei (renata.burbaite@gmail.com;), Birutei DirZytei
(birutedirzyie@gmaii.com;) ir Gitanai Zilinskienei (gitanazil@gmail.com) kiekvien4 darbo
dienq iki 17.00 val.

-
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. ApraSas skelbiamas gimnazijos interneto svetaineje.
19. Apraso nuostatos gali b[ti keidiamas gimnazijos bendruomenes susitarimu.

