
Informacija mokyklai, pereinant 
į nuotolinį mokymą(si)



Pristatymo pagrindiniai aspektai

• Kaip organizuoti ugdymo procesą

• Siūlomas informacinio paketo tinklelis

• Pagalba



LR ŠMSM vykdyta mokyklų atstovų apklausa

• Apklausa vyko kovo 13–16 d.

• Apklausoje dalyvavo 942 atstovai. 

• Kaimuose ir miesteliuose yra 18 proc., o savivaldybių centre ir 
didžiuosiuose miestuose 20 proc. pavienių mokytojų, kurie taiko 
IKT priemones, skirtas nuotoliniam mokymui.

• 70–80 proc. mokytojų yra įvardijama kaip vidutiniškai pajėgūs 
naudoti skaitmeninį turinį. Gerai pasirengusiųjų naudoti 
skaitmeninį turinį yra 11 proc. kaimo ir miestelių mokyklose ir apie 
15 proc. savivaldybių ir didžiųjų miestų mokyklose.



Kokie nuotolinio mokymo(si) formatai svarstomi 
mokyklose



Ugdymo  modelis

Mokytojas

Metodai Turinys Aplinka

Mokinys



Nuotolinis mokymas(is) APIBRĖŽIMAS
• Nuotolinis mokymas - mokymas, kai mokantysis (ar mokomąją medžiagą pateikiantysis) yra kitoje 

vietoje nei ją gaunantis besimokantysis 
(wikipedia https://lt.wikipedia.org/wiki/Nuotolinis_mokymas) 

• Nuotolinis mokymasis – tai mokymasis, kai studentas ir dėstytojas yra atskirti erdvėje ir/ar 
laike, o jų sąveika vyksta netiesiogiai per sinchroninę ar asinchroninę komunikaciją.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_E_mokymo_metodai.pdf)

• Esminis dalykas - Mokinio ir mokytojo komunikacijos kaita

• Sinchroninio mokymo atveju mokiniai ir mokytojas dalyvauja mokymo 
procese tuo pat metu. 

• Asinchroninio mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba skirtingu laiku, 
bendraudami el. paštu ar kitų internetinių sistemų pagalba. 

• Mišrusis mokymas - jo metu kombinuojami abu metodai.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nuotolinis_mokymas


Jau patyrę nuotolinį mokymąsi mokiniai teigia, kad 
mokantis nuotoliniu būdu:

Yra privalumų, nes:
• Gali ilgiau miegoti
• Mažiau mokymosi trikdžių
• Jaučiasi nepriklausomi
• Turi lankstesnį mokymosi 

planą
• Yra kartu su šeima

Iššūkiai:
• Trūksta draugų
• Sunku planuoti savo laiką
• Susiduria su technologinėmis problemomis.
• Motyvacijos stoka
• Mokymosi kokybė
• Sudėtinga atskirti mokymąsi nuo namų 

aplinkos veiksnių
• Trūksta mokytojo vadovavimo mokymosi 

procesui 
• Patiria skirtingą tėvų (globėjų) paramą
• Susirgimų neišvengia ir namuose



Pasirinkite nuotolinio mokymo(si) 
formą/metodą

Sinchroninė

Visi klasės mokiniai mokosi tuo pačiu metu

Bendravimas vyksta „gyvai”

Sudaro didesnes galimybes užtikrinti mokinių 
įsitraukimą ir mokymo(si) efektyvumą 

Yra galimybė iš karto teikti grįžtamąją 
informaciją ir paaiškinimą 

Tinka vaizdo konferencijos, pokalbių svetainės, 
tiesioginis transliavimas.

Asinschroninė

Visi klasės mokiniai mokosi skirtingu / lanksčiu 
grafiku

Bendravimas nėra tiesioginis

Sudaro didesnes galimybes užtikrinti mokymosi  
lankstumą ir patogumą

Leidžia mokiniams dirbti jų pasirinktu tempu

Tinka elektroninis paštas, el. dienynai, vaizdo 
įrašai, tinklaraščiai

Mišri

Pagal formaliai fiksuotą mokyklos 
tvarkaraštį



Kaip mokytojas planuoja ugdymo procesą
Planavimo atskaitos taškas – ugdymo tikslai ir tinkamiausi būdai jiems pasiekti, įvertinant:

• mokykloje pasirinktą nuotolinio mokymo(si) formą/aplinka, 

• nuotolinio mokymo ir / ar skaitmeninės priemonių naudojimo patirtis,

• kokia kompiuterine įranga gali naudotis mokiniai

• mokinių amžių, 

• mokomojo dalyko specifiką, 

• savo turimą IKT kompetenciją, 

• galimybę gauti greitą  ir efektyvią pagalbą, 

• turimus laiko išteklius pasiruošti nuotoliniam mokymui;

• ar yra galimybė teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį;

• ar yra galimybė stebėti / vertinti mokinių pažangą ir fiksuoti rezultatus

RENKAMĖS NE TARP VIENO AR KITO SKAITMENINIO  ĮRANKIO PAVADINIMO, BET TARP MUMS 
REIKLINGŲ FUNKCIONALUMŲ ATITIKIMO MŪSŲ POREIKIUI



Nuotolinio mokymo turinys/priemonės

• Popierinis turinys: vadovėliai/pratybų 
sąsiuviniai, knygos, kt.

• Skaitmeninis turinys

• Dokumentai (video, apklausa, pdf 
failas ir pan.)

• Įrankiai dokumentų kūrimui / 
peržiūrai

Kur rasti?

• https://www.nsa.smm.lt/nuotolini
s

• https://drive.google.com/file/d/1r
uEk0bQrTklXu8ZXDq-3m6MerxSR-
3ZH/view

• Siūloma teikti

• Kasdien atnaujinama

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://drive.google.com/file/d/1ruEk0bQrTklXu8ZXDq-3m6MerxSR-3ZH/view


Kaip pasirinkti skaitmenines priemones?

• Vadovautis principu, kad „mažiau yra daugiau“. Nereikia iš karto 
pradėti naudoti kelių skaitmeninių priemonių, ypač jei jų nenaudojote 
Jūs arba Jūsų mokiniai vykdant tradicinį ugdymo procesą.

• Nebijoti pasirinkti elementarias komunikacines ir nuotolinio mokymo 
priemones. Jos yra tik priemonės, bet ne nuotolinio mokymo(si) 
tikslas.

• Taip, mokytis naujovių galima ir reikia. Įvertinant turimus ir 
mokymams reikalingus laiko išteklius.



Aplinka 

Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai IKT pagrįsta ugdymo sistema, kurioje vyksta sąveika 
tarp besimokančiųjų ir mokytojų jiems patogiu laiku, pasirinktu tempu, priimtinoje vietoje. 



VMA pavyzdžiai

• Moodle

• Edmodo

• BitDegree ...

• Google Clasroom / Google for
education

• Microsoft teams / Microsoft 
Office 365

VMA “gabaliukai”

• El. paštas: LITNET, Google/Gmail, MS 
office 365/Outlook

• Video konferencijos: Skype, Hangout, 
Zoom, Mesenger

• Bendradarbiavimas: Facebook, Padlet...

• Keitimasis failas: Drobox, Onedrive, 
Google diskas

• Vertinimas:  Socrativo, Kahoot, 
Mentimeter, Slido, Google formos

• Turinio saugykla: Youtube, Khan
academy, vaizdo pamokos, knygos 
(Vyturys.lt), Eduka klasė, EMA ....

• El. dienynai: TAMO, Mano dienynas, BFT 
veritus, Spiral Universe, Eduka

https://www.google.com/url?q=https://vma.lm.lt/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQxYFJGlOAtkKiBX_VnTwVuOktTQ
https://www.google.com/url?q=https://new.edmodo.com/?go2url%3D/home&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4PU8wOTSQs2kZXEjHb6ZorRb9BA
https://www.google.com/url?q=https://www.bitdegree.org/become-instructor&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElXYMftHDHM9hD3La4c-sd2YbnyQ
https://classroom.google.com/
https://www.google.com/url?q=https://products.office.com/lt-lt/microsoft-teams/group-chat-software&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeVVkX5bc_I-KHEyYojTRgLjqg3Q


Aplinką renkasi mokykla

• ...Vilniaus Jėzuitų gimnazijos Mokinių parlamento atlikta apklausa (ši mokykla nuotolinį ugdymą 
pradėjo jau prieš savaitę): kaip didžiausią kylančią problemą mokiniai įvardija pasimetimą, kylantį, 
kuomet mokiniai skirtingoms pamokoms turi naudoti vis kitas programas...

• Žygimantas Lukša/ Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos Moksleivių savivaldos prezidentas

• Minimalus, kai nuotoliniam darbui naudojamos mokinių ir mokytojų jau turimos ryšio priemonės: 
el. paštas ir kitos (pvz., „Mesenger“, „Skype“ ir pan.). 

• Vidutinis (MIDI), kai mokykla greta minimalaus varianto panaudoja ir savo turimą el. dienyną

• Maksimalus (MAX). Naudojama pasirinkta viena iš toliau (priedas) pateiktų virtualių mokymosi 
aplinkų, dažnu atveju su el. dienynu. Kadangi aplinkos turi gana daug įvairių įrankių, nesiūlome 
naudoti keletą jų vienoje mokykloje.

• Aplinka neapima turinio, jį parenka ir į aplinkas kelia mokytojas. Galima naudoti nuorodas į 
popierinius vadovėlius, įvairias platformas (EDUKA klasė, EMA pamokos, vaizdo pamokos, LRT 
mediateka ir pan.) ar/ir kelti savo dokumentus (vaizdo įrašus, tekstus, skaidres), kurti užduotis.



Jei pritrūks patarimų 

• Kurkite pozityvią nuotaiką

• Bendraukite aiškiai, reguliariai ir dažnai. 

• Siekite nuolatinio grįžtamojo ryšio 

• Leiskite mokiniams pasirinkti mokymosi veiklų intensyvumą, laiką, 
informacijos šaltinius, rezultatų pristatymo būdą.

• Sukurkite savo taikomo nuotolinio mokymo(si) vadovą ir aiškias 
instrukcijas. 

• Pasirūpinkite savo, kaip mokytojo, mokinio ir jo tėvų emocine būsena, 

• Laikykitės principo ,,mažiau yra daugiau”: neinvestuokite į sudėtingas 
informacines technologijas...



NŠA PAGALBA
• Skaitmeninių priemonių pasiūla

• Informacinių mokymų organizavimas (visi įrašai bus skelbiami)

• Rekomendacijų rengimas

• SKLAIDA
• ŠMSM https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis
• WWW nuotoliniam https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
• Mokytojo TV
• Švietimo naujienos
• Ugdymo sodas / Emokykla
• Facebook…

Nuotolinės pagalbos kontaktai: nuotolinis.pagalba@nsa.smm.lt

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis


Likim sveiki

Pirma, kažkas sakė, kad mes eksperimentuojame. 
Tačiau dabar turime “griaunančią” inovaciją.... Per 72 
valandas mes šoktelėjome į 22-ąjį amžių.

R.Blamir (EUN)


