
NUOTOLINIS MOKYMAS(IS). 

KAIP PASIRENGTI IR KOKIAS 

PRIEMONES PASITELKTI Į PAGALBĄ?

RŪTA FILONČIKIENĖ, VGTU INŽINERIJOS LICĖJAUS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA EKSPERTĖ, EMA BENDRAAUTORĖ.



Market segmentation can be defined as the division of a market 

into its select groups, based on a variety of factors such as needs, 

characteristics and behaviours, so that the application of the 

marketing mix can be appropriate to the individual.

W HAT  IS  Y OUR TA RGET  A UDIEN CE

Kaip mokytojui pasiruošti nuotoliniam mokymui?

Kaip tinkamai paruošti mokinius ir jų tėvus?

Kaip naudojimasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis

galėtų padėti organizuoti nuotolinį mokymąsi?

Kokias skaitmenines mokymo(si) priemones būtų galima pasirinkti?

SEMINARO TURINYS



NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuotolinis mokymas – mokymas, kai mokantysis yra 

kitoje vietoje nei ją gaunantis besimokantysis. 

Nuotolinis mokymas dabar suprantamas kaip 

mokymasis per internetą ar

panaudojant vietinius kompiuterinius tinklus.



NUOTOLINIO

MOKYMO BŪDAI

Vykstant sinchroniniam mokymui, visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau

tuo pat metu.

Asinchroninio mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, bendraudami el. paštu

bei kitomis panašiomis priemonėmis.

Mišrusis mokymas – jo metu kombinuojami abu metodai.



ELEKTRONINIS MOKOMASIS TURINYS

The makers of the Simpsons movie 

placed images of Homer Simpson at 

the base of escalators. The steps of 

the escalator were covered in 

pictures of donuts that seemed to 

disappear into Homer's gaping 

mouth.

www.vaizdopamokos.lt

http://ismanioji.vma.emokykla.lt

https://tevaisvietimui.lt/naudinga/

www.iklase.lt https://imokytojai.lt

https://techagainstcoronavirus.com/edu

https://mokytojoturinys.lt/

https://www.kompetencija.eu/lt/top/mokytojams/mokymo-medziaga

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-

sportas/svietimas/rekomendacijos-del-mokymo-organizavimo-nuotoliniu-

budu/?fbclid=IwAR3GkxcmzBLGV4QFsZSRotgmTOL6IXUoUsamyVlmogMiP

qT4KbFx694tvOM



VIRTUALIOS 

MOKYMO(SI) 

APLINKOS

Moodle

Google Classroom

Edmodo

SeeSaw

Hangouts.google

Whereby

Zoom

Skype

Viber..



NUOTOLINIO MOKYMO(SI)

PRADŽIOS TAISYKLĖ

Naudoti kuo daugiau to, kas:

- įprasta;

- pažįstama (mokytojui ir vaikams).



KAIP PASIRINKTI?

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS SPRENDIMAS:

-kokį įrankį nutarė centralizuotai naudoti mokyklos bendruomenė.

MANO, KAIP MOKYTOJO PASIRINKIMAS:

-ką (kokį įrankį) aš anksčiau išbandžiau ir gebu valdyti?

-su kuo susipažinę ir išbandę mano ugdytiniai ankstesnių pamokų metu?

-apie kokias priemones girdėjo ar net buvo supažindinti ugdytinių tėvai?

-kokį man reikalingą nuotoliniam mokymui įrankį dar reikia įvaldyti?



●LearningApps

●Padlet

●Pollewerywhere

●Kahoot

●Quizizz

●EdPuzzle

●EMA

MANO

PASIRINKTI ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS



-užsiėmimų laiko, trukmės derinimas su kolegomis (tvarkaraštis);

-tėvų informavimas (susitarimai dėl dienotvarkės – pamokų laiko, trukmės, 

priemonių, užduočių specifikos);

-mokinių informavimas - tikslių darbo instrukcijų ir taisyklių nustatymas, 

darbo specifikos aptarimas su mokiniais (reikalavimai, vaizdo konsultacijų

trukmė, užduočių skyrimas ir atsiskaitymo laikas, vertinimas).

PASIRUOŠIMAS DARBUI NUOTOLINIU 

BŪDU



-įrankio pristatymas ir kylančių klausimų, problemų aptarimas;

-saugus darbas/elgesys internete;

-informacija, kaip vyks pamoka (rekomendacija kitoje

skaidrėje);

-užduoties kitai pamokai skyrimas.

PIRMOJI PAMOKA:

KOKIA IR APIE KĄ?



• Metodinės priemonės 31 kalba:

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources

• Karštoji linija - pranešti apie turinį, kuris turėtų būti pašalintas:

https://svarusinternetas.lt/

• Pagalbos linija - kur kreiptis pagalbos:

https://www.draugiskasinternetas.lt/pagalbos-linija/

• Metodinė medžiaga lietuvių kalba:

https://www.draugiskasinternetas.lt/medzia…/vaizdo-medziaga/

• Jaunimo erdvė: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/youth

Saugus internetas



-skiriama savarankiškai susipažinti nauja tema;

-pateikiami 3 klausimai, į kuriuos reikia rasti informaciją, papildoma mokomoji

medžiaga, užduotys;

-vaizdo susitikimo metu (15-20 min.) aptariami temos nagrinėjimo klausimai, 

paaiškinama papildoma medžiaga, atliktos užduotys, vyksta vertinimas, 

įsivertinimas;

-skiriama užduotis kitai pamokai.

APVERSTOS KLASĖS METODAS 

PAMOKOMS



- Paskirtos užduoties atlikimo termino ir laiko nustatymas.

- Statuso stebėjimas – aktyvus, kada prisijungęs, kiek užduoties atlikęs, per kiek

laiko atliko.

- Užduoties taisymo, komentavimo ir grąžinimo funkcija suteikia galimybę

mokiniui taisyti savo klaidas.

- Greitojo pasitikrinimo pagalba – galimybė mokytojui reaguoti “čia ir dabar” ir

paaiškinti sunkiausias temos vietas.

- Temos ir atskiro mokinio rezultatų analizė padeda ruošiantis kitai pamokai, 

konsultuojant individualiai.

- Mokinio profilis – galimybė tėvams ir mokytojams

stebėti vaiko pažangą. 

https://emapamokos.lt/

EMA – ĮRANKIS GRĮŽTAMAJAI INFORMACIJAI IR

KONTROLEI

https://emapamokos.lt/


KAIP NAUDOTI 

EMA?

http://bit.ly/2IHqbbx



5 NUOTOLINIO 

MOKYMO 

ŽINGSNIAI



VEBINARŲ KALENDORIUS

2020.03.19 d. 10val. 

EMA pradedantiesiems. EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės.

2020.03.20 d. 10val. 

Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymui(si). Pagalba mokytojui ruošti, o mokiniams

savarankiškai ruoštis brandos egzaminams.

2020.03.25 d. 10val.

Video konferencijų įrankiai efektyviam nuotoliniam mokymui(si).

2020.03.24 d. 10val.

Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?



DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

Rūta Filončikienė, VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė, EMA bendraautorė.


