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KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

1. Moksleivių saviraiškos centras vykdo 74 neformaliojo ugdymo programas skirtas 

įvairaus amžiaus vaikams, kurių kompiuterinis raštingumas ir darbo su 

skaitmeninėmis mokymo priemonėmis patirtis yra ne vienoda. Mokytojai nuotolinio 

ugdymo procese gali naudoti skirtingas nuotolinio mokymo aplinkas ir priemones. 

2. Nuotolinio mokymo užsiėmimai karantino laikotarpiu vykdomi pagal moksleivių 

saviraiškos centro direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

3. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo nuotoliniu būdu koordinatorius: 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Edmundas Kvederis. 

4. Skaitmeninių technologijų administratorius(IKT koordinatorius),  mokytojų ir 

mokinių konsultantas technologijų naudojimo nuotolinio mokymo klausimais -IKT 

inžinierius Piotr  Cybulskij. 

5. Informacija apie galimybę konsultuotis nuotolinio mokymo klausimais paskelbti 

centro interneto  svetainėje www.kmsc.lt  

6. Administracijos posėdžiai nuotoliniu būdu naudojant Zoom vaizdo konferencinį ryšį 

rengiami pirmadieniais nuo 10 val ir ketvirtadieniais nuo 10 val. Pagal poreikį gali 

būti surengti papildomi posėdžiai. 

 

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS NAUDOJAMOS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMUI 

NUOTOLINIU BŪDU  

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo švietimo 

kryptis, ugdymo programa 

Naudojamos skaitmeninės 

priemonės  

Grįžtamojo ryšio metodai  

ir būdai 

1. Turizmas Sukurtos uždaros facebook 

grupės, naudojamas 

Youtube turinys,  vaizdo 

konferencinis ryšys  Zoom,  

Messenger, filmuota 

užsiėmimų medžiaga  

Atsakymai į viktorinų, 

užduočių klausimus, 

nufilmuota užduočių 

įvykdymo medžiaga  

2. Kraštotyra Vaizdo konferencinis ryšys  

Zoom,   Wakelet,  Moodle, 

Junior Achievement , 

eTwinning platformos, 

Messenger,  The jigsaw 

puzzles, Quizizz , el.paštas, 

Youtube turinys 

Sukurti produktai (memai) 

atsakymai į viktorinų 

klausimus, dėlionių 

kūrimas ir dėliojimas, 

užduočių įvykdymo 

medžiaga 

http://www.kmsc.lt/


3. Gamtininkai, biologija Eduka klasė, Ema aplinka,  

Moodle platforma, vaizdo 

konferencinis ryšys Zoom, 

Riot,  Ugdymo sodas, 

Youtube medžiaga, 

uždaros facebook grupės 

Atsiskaitymų peržiūra 

sistemoje 

(Egzaminatorius.lt), 

Atsakymai į pateiktus 

klausimus, užduotis, 

konkursinių darbų peržiūra 

ir įvertinimas, aptarimas , 

atlikus užduotis facebook 

grupėse, per 

videokonferencijas, 

eksperimentinių stebėjimų 

rezultatai aptariami 

diskusijos forma per Viber, 

Skype, pateikiama užduočių 

atlikimo vaizdinė medžiaga 

mokytojui (nuotraukos, 

skaidrės, aprašai) 

4. Fitotechnologijos Sukurtos uždaros facebook 

grupės,  Skype bei Viber,  

Whatsapp, Youtube 

medžiaga 

Sukurtus darbus mokiniai 

fotografuoja ir persiunčia 

mokytojo vertinimui. 

Darbai aptariami Skype, 

facebook grupėse 

5. Choreografija Sukurtos uždaros facebook 

grupės, parengtos youtube 

pamokos 

Visi dalyvaujantys 

registruojasi facebook 

grupėje, dalijasi  pamokos 

atlikimo patirtimi,siunčia 

savo video 

6. Saugus eismas Vaizdo konferencinis ryšys 

Zoom ,“ Vairuotojo ABC” 

užduotys  uždaroje 

facebook grupėje, 

Messenger,   Eduka klasė, 

Youtube medžiaga 

kontroliniai - praktiniai 

darbai tikrinami 

persiunčiant elektroniniu 

paštu, panaudojant 

Eduka klasės aplinką  

7. Chemija Moodle, Edmodo 

platformos 

Atliktos užduotys 

talpinamos į Moodle ir 

Edmodo  aplinkas. 

Mokytojas jas peržiūri ir 

įvertina 

8. Fizika Google classroom, E 

mokykla, Ugdymo sodas 

su skaitmeniniu turiniu, 

Skype 

Įvykdytos užduotys 

keliamos į Google 

classroom aplinką, 

tiesiogiai aptariamos per 

Skype 

9. Matematika Google classroom, uždara 

facebook grupė,  

Emokykla; Egzaminatorius 

lt. medžiaga, 

videomedžiaga per Skype 

Įvykdytos užduotys 

keliamos į Google 

classroom aplinką, 

tiesiogiai aptariamos per 

Skype 

10.  Medijos Uždara facebook grupė, 

Messenger, Youtube 

Diskutuojama facebook 

grupėje,  konsultuojami 



 

 

medžiaga,  vaizdo 

konferencinis ryšys Zoom 

mokiniai, rengiamos darbų 

virtualios parodos 

11 Dailė Uždara facebook grupė, 

Messenger, youtube 

medžiaga, vaizdo 

konferencinis ryšys Zoom 

Diskutuojama facebook , 

Zoom grupėse.   Mokiniai 

konsultuojami individualiai, 

rengiamos  virtualios darbų 

parodos 

12. Informacinės technologijos Moodle aplinka,  vaizdo 

konferencinis ryšys Zoom, 

Microsoft teams,  

Programavimo testavimo 

sistema aity.pikta.lt  

Atliktos užduotys 

talpinamos į Moodle ir 

Microsoft team aplinkas. 

Mokytojas jas peržiūri ir 

įvertina 

13. Radijoelektronika Uždara facebook grupė, 

mokymo internete svetainė 

http://radijo.eu 

Su mokiniais bendraujama 

forume,facebook grupėje. 

Ataskaitos apie nuveiktus 

darbus (nuotraukos, 

rezultatų failai ir schemos) 

įkeliamos į uždaros 

facebook  grupės aplinką 

aptarimui ir vertinimui 

14. Techninis modeliavimas Uždaros facebook grupės,  

vaizdo konferencinis ryšys 

Zoom, Youtube medžiaga, 

virtualaus konstravimo 

aplinkos 

Atliktos užduotys 

fotografuojamos, 

nuotraukos įkeliamos į 

uždarą facebook grupę, 

analizuojamos ir 

vertinamos Zoom aplinkoje 

15. Šachmatai Uždaros facebook grupės,  

vaizdo konferencinis ryšys 

Zoom, programa 

 chessbase.com 

Bendraujama per 

Messenger , Skype, 

užduočių sprendimai 

siunčiami el.paštu, 

apžvelgiami  vaizdo 

konferencinis ryšio Zoom 

sesijų metu 

16. Keramika Uždaros  facebook grupės, 

paruoštos pamokos 

Youtube platformoje.  

vaizdo konferencinis ryšys 

Zoom 

Atliktos užduotys 

fotografuojamos, 

nuotraukos įkeliamos į 

uždarą facebook grupę, 

analizuojamos ir 

vertinamos  

17. Gitara Uždaros facebook grupės,  

vaizdo konferencinis ryšys 

Zoom 

Mokytojas su mokiniais 

bendrauja,  konsultuoja ir 

vertina jų darbą tiesioginės 

vaizdo konferencijos metu 

http://aity.pikta.lt/
http://chessbase.com/

