
KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖ MOKYKLA 

PRIEMONIŲ PLANAS NUOTOLINIAM MOKYMUI NUO 2020-03-30 ĮGYVENDINTI  

 

Priemonė Data Atsakingas Vieta Pastabos 
Dokumentų apie nuotolinį mokymą ir 
metodinių rekomendacijų kaupimas ir 
analizė. 

Kovo 16-27 d. Mokyklos vadovai SMM svetainė 
Facebook ir kt.  

Sekama, analizuojama ir 
kasdien aptariama nauja 
informacija 

Mokytojų supažindinimas su dokumentais 
dėl nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymo. 

Kovo 16 d. Direktorė    DVS „Kontora“ Papildomos nuotolinio darbo 
sutartys 

Pasitarimas dėl mokyklos IT bazės ir 
techninių galimybių organizuoti nuotolinį 
mokymą. 

Kovo 16 d. Direktorė   
IT sistemų 
administratorius 

Direktoriaus kabinetas Virtualių mokymo aplinkų 
testavimas, IT priemonių 
patikra 

Metodinės grupės susitarimai dėl virtualių 
mokomųjų aplinkų pasirinkimo, darbo 
planavimo. 

Kovo 16 d. Mokytoja G.Šliumpienė Išmanioji klasė TAMO, EDMODO, EMA, 
EDUKA 

IT technikos su būtina programine įranga ir 
reikalingomis nuorodomis parengimas ir 
perdavimas mokytojams 

Kovo 16 d.  Pavaduotoja ūkiui  
IT sistemų 
administratorius 
Mokytojai 

Pavaduotojos ūkiui 
kabinetas 

IT technika išduodama pagal 
prašymą 

Mokyklos vadovų pasitarimas dėl  ugdymo 
proceso organizavimo nuotoliniu būdu 
tvarkos aprašo rengimo. 

Kovo 17 d. Mokyklos vadovai Direktoriaus kabinetas  

Nuotolinio mokymo organizavimo darbo 
grupės sudarymas, administratoriaus 
funkcijų priskyrimas. 

Kovo 17 d. Direktorė    DVS „Kontora“  

Praktiniai mokymai pedagogams. Darbas 
pasirinktose nuotolinio mokymo 
platformose. 

Kovo 17 d. Mokytoja  
Konsultuojanti mokytoja  
N.Bankauskaitė 

Išmanioji klasė EDMODO, MATIFIC,  EMA, 
EDUKA 

On-line mokymai pedagogams ir mokyklos 
administracijai. 

Kovo 18-20 d. Mokyklos vadovai Vebinarai internete  



Bendradarbiavimas su mokytojais teikiant 
jiems metodinę ir organizacinę pagalbą 

Kovo 18-27 d. Mokyklos vadovai 
Konsultuojanti mokytoja  
N.Bankauskaitė 

El. paštas 
ZOOM programa 

 

Tėvų ir mokinių informavimas apie 
planuojamą nuotolinio mokymo 
organizavimą. 

Kovo 19 d. Direktorė  TAMO dienynas 
Mokyklos svetainė 
Facebook‘o paskyra 

 

Metodinės grupės pasitarimas dėl ugdymo 
turinio nuotolinio mokymo metu. 

Kovo 19 d. Mokytoja G.Šliumpienė ZOOM programa Diskusija  

Nuotolinio mokymo organizavimo darbo 
grupės  pasitarimas. 

Kovo 20 d. Direktorė  ZOOM programa Diskusija  

Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų 
pasitarimas dėl  ugdymo proceso 
organizavimo nuotoliniu būdu. 

Kovo 23 d. Pavaduotoja ugdymui 
Konsultuojanti mokytoja  
N.Bankauskaitė 

ZOOM programa Diskusija  

Tėvų informavimas apie pasirinktas 
nuotolinio mokymo platformas ir apklausa 
apie  pasirengimą nuotoliniam mokymui. 

Kovo 23 d. Klasių mokytojai El. paštas Išsiaiškinti, kiek mokinių 
neturi internetinio ryšio ar 
kompiuterio 

Nuorodų ir rekomendacijų, reikalingų 
organizuojant nuotolinį mokymą, 
pateikimas mokyklos bendruomenei. 

Kovo 23 d. Klasių mokytojai El. paštas  

Pedagogų pasitarimas dėl nuotolinio 
mokymo tvarkaraščio sudarymo. 

Kovo 24 d. Pavaduotoja ugdymui ZOOM programa Diskusija  

Patarimų tėvams apie nuotolinį mokinių 
mokymą(si) parengimas. 

Kovo 25 d.  Pavaduotoja ugdymui TAMO dienynas 
 

 

Socialiai remtinų mokinių nemokamo 
maitinimo perduodant maisto rinkinius 
plano rengimas  

Kovo 25 d.  Socialinis pedagogas TAMO dienynas 
El.paštas 

Tėvų apklausa  
Konsultacija su UAB „Šeimos 
valgykla“ vadovais 
 

Pasirengimas naudoti virtualią mokymo 
aplinką. Mokinių paskyrų sukūrimas. 

Iki kovo 26 d. Klasių mokytojai, 
dalykų mokytojai 

EDMODO, EMA, 
EDUKA 

Tėvų konsultavimas 
pasirinktomis IT priemonėmis 
nustatytu laiku. 

Grafiko ir sąlygų maisto rinkiniams 
atsiimti parengimas ir paskelbimas. 

Kovo 26 d.  Socialinis pedagogas TAMO dienynas 
El.paštas 

Tėvų informavimas  
 

Nuotolinio mokymo ir socialinės pagalbos 
tvarkaraščio tvirtinimas. 

Kovo 26 d. Pavaduotoja ugdymui DVS „Kontora“ 
 

 

Biblioteka pateikia metodines 
rekomendacijas dėl edukacinių veiklų 

Kovo 26 d.  Bibliotekininkė TAMO dienynas 
Facebook 

 



 

 

Direktorė            Virginija Rupainienė 
        
     

nuotolinio mokymo laikotarpiu  
Pedagogų pasitarimas dėl pasirengimo 
vykdyti nuotolinį mokymą. 

Kovo 27 d. Direktorė  ZOOM programa Pedagogų ataskaita žodžiu. 

Tėvų supažindinimas su nuotolinio 
mokymo planais, tvarkaraščiais, pagalbos 
taikant nuotolinio mokymo programas 
galimybėmis. 

Kovo 27 d. Klasių mokytojai 
Dalykų ir neformaliojo 
švietimo mokytojai 

TAMO dienynas 
EDMODO aplinka 

Tėvų konsultavimas 
pasirinktomis IT priemonėmis 
nustatytu laiku. 


