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UTENOS MENO MOKYKLOS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU KARANTINO SĄLYGOMIS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) 

nustato nuotolinio mokymo tvarką Utenos meno mokykloje šalyje paskelbto karantino sąlygomis.  

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Nuotolinis mokymasis - tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko tiesioginio kontakto su 

mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų (IKT) 

priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje.  

Virtuali mokymosi aplinka - tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta informacinė ugdymo 

sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika, yra galimybės kurti ir 

naudoti įvairius mokymosi scenarijus ir metodus. 

Sinchroninis nuotolinis mokymasis - mokytojai ir mokiniai dalyvauja mokyme bendradarbiaudami 

tik IKT priemonėmis tuo pačiu laiku. 

Asinchroninis nuotolinis mokymasis - mokytojai ir mokiniai dalyvauja mokyme aktyviai 

įsitraukdami skirtingu laiku ir  bendrauja, bendradarbiauja tik IKT priemonėmis. 

Mišrusis nuotolinis mokymasis - tai nuotolinio mokymosi būdas, kai sinchroninis mokymasis 

derinamas su asinchroniniu mokymu. 

Nuotolinio mokymosi medžiaga mokiniui – mokytojo persiųsta mokiniui informacija, padedanti 

išmokti kursą (ar jo dalį, temą), sudaryta iš mokomosios temos santraukos, užduočių, padedančių temai 

įsisavinti, rinkinio, atsiskaitymo instrukcijos  bei vertinimo normų. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMO SĄLYGOS: 

 

3. Nuotolinio mokymosi forma karantino laikotarpiu taikoma dirbant su visais  mokiniais. 

Karantino laikotarpį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

4. Nuotolinis mokymasis mokykloje organizuojamas pasitelkus šias technologijas: 

4.1 Grupinėms pamokoms: elektroniniu dienynu (https://dienynas.vjg.lt/utenosmm/index.php), 

elektroniniais paštais (mokytojos ir mokinių tėvų), SKYPE ryšio tinklu, ZOOM programa ir kitomis 

mokytojų pasirinktomis virtualiomis aplinkomis bei programomis 

4.2 Individualioms pamokoms: elektroniniu dienynu, elektroniniais paštais (mokytojų ir 

mokinių tėvų), SKYPE ryšio tinklu, ZOOM programa, Messenger programa, Viber ir kitomis mokytojų 

pasirinktomis virtualiomis aplinkomis bei programomis. 

5. Nuotolinio mokymo(si) turinys, laikas, užduočių apimtis pagal teminį planą, atlikimas, 

individuali mokymosi veikla virtualioje mokymosi aplinkoje ir atliktų veiklų atsiskaitymų laikas, 

vertinimas  fiksuojami el. dienyne, tačiau gali būti keičiami esant nenumatytiems atvejams. 

6. Nuotolinis mokymas(is) vyks pagal 2019-2020 m. m. galiojantį pamokų tvarkaraštį. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS: MOKYTOJŲ VEIKLA 

 

7. Pagal mokomųjų dalykų teminius planus ir galiojantį pamokų tvarkaraštį,  mokytojai 

elektroninio dienyno lange „Pamokos tema“ nurodo pamokos temą, pamokos tikslą ir uždavinius 

https://dienynas.vjg.lt/utenosmm/index.php


(uždavinys konkretus – tai ko mokinys šioje pamokoje turi išmokti, dienyno lange „Užduotis, pastabos“ 

pateikiamos užduotys medžiagos įtvirtinimui ir namų darbams, įkeliami audio, video ar kiti failai su 

užduotimis, nurodoma atsiskaitymo data, forma . 

8. Mokytojai detalius paaiškinimus kaip atlikti užduotį, vertinimo kriterijus ar kitą papildomą 

informaciją išsiunčia mokiniams naudodamiesi el. dienyno „Veritus“ funkcija - „asmeniniai pranešimai“ 

pirmosios savaitės pamokos metu. Grupinių pamokų metu (pagal galiojantį tvarkaraštį), mokytojai 

konsultuoja mokinius asmeniškai, naudodamiesi asmeninių pranešimų funkcija el. dienyne „Veritus“. 

9. Mokiniai gali konsultuotis su mokytojais programų ZOOM, mesenger, Viber bei kitomis 

programomis bei priemonėmis. 

10. Sutrikus IK technologijoms, mokytojas gali atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam 

laikui. 

11. Sutrikus el. dienyno veiklai, mokytojai perkelia pamokų informaciją mokiniams į 

elektroninius laiškus. 

12. Kiekvienas mokytojas savo kompiuteryje susikuria atskirą failą, kuriame talpina visą su 

ugdymosi procesu susijusią informaciją (išsiųstą medžiagą, gautus mokinių atsakymus, vertinimus, kt.) 

13. Mokytojai gautas mokinių užduotis privalo įvertinti iki kitos savaitės pirmosios pamokos. 

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS: MOKINIŲ VEIKLA 

 

14. Mokiniai, gavę mokytojo atsiųstą mokymosi medžiagą išsinagrinėja savarankiškai. Jeigu 

kyla neaiškumo – parašo ir paklausia mokytojo. Išsiaiškina temą ir mokytojo pateiktus pavyzdžius. 

Atlieka papildomas užduotis ir įsivertina darbą. Mokiniai gali konsultuotis su kitais klasės mokiniais. 

15. Atlikęs nurodytas užduotis, mokinys jas prikabina ir išsiunčia mokytojui per el. dienyną ar 

kitu būdu. 

16. Mokinys privalo atsiųsti visas mokytojo paskirtas  užduotis per nurodytą terminą.  

17. Mokydamiesi nuotoliniu būdu, mokymosi laiko pratęsimo, nutraukimo ar kitokiais 

organizaciniais klausimais mokiniai kreipiasi savo mokytoją.  

18. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma el. dienyne „Veritus“. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Su tvarka mokiniai, jų tėvai ir mokytojai supažindinti Utenos meno mokyklos tinklapyje 

www.menas.utena.lm.lt 

20. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Gudienė atsakinga už ugdymo proceso organizavimą 

muzikos skyriuje, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Giedrius Mazūras atsakingas  už ugdymo proceso 

organizavimą dailės skyriuje.  

21. Aprašas galioja iki ekstremalios situacijos Lietuvoje pabaigos. 

 

 

__________________________ 


