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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ  

PASIRENGIMO ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. Nr. Veiksmai Atsakingi 

asmenys 

Laikas 

1. Įsivertinti Kūrybos namų pasirengimą dirbti 

nuotoliniu būdu:  

• technologines galimybes,  

• turimas skaitmenines priemones, 

•  mokytojų kompetenciją, 

• mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę 

ekonominę padėtį. 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

mokytojai 

 

2020 m. kovo 

16–20 d. 

2. Priimti sprendimą dėl nuotolinio mokymosi 

aplinkos naudojimo, užtikrinant skaitmeninio 

ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei 

bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju 

(sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) 

laiku, organizuojant mokytojų tarybos posėdį. 

administracija, 

mokytojų 

taryba 

kovo 17 d. 

3. Apklausti ugdytinių/mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie namuose turimas IKT priemones 

(stacionarius, nešiojamus kompiuterius, planšetes, 

mobilius telefonus), prieigą prie interneto. 

mokytojai kovo 20 d. 

4. Priimti sprendimus dėl galimų pagalbos būdų 

mokiniui, jei mokinio lankoma bendrojo ugdymo 

įstaiga mokiniui nesuteikė IKT priemonių, kurios 

leistų mokiniui dalyvauti neformaliojo ugdymo 

procese. 

administracija kovo 20–23 d. 

5. Paskirti skaitmeninių technologijų administratorių 

(IKT koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus 

ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. 

direktorius kovo 16 d. 

6. Paskelbti Kūrybos namų interneto svetainėje 

kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai 

galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų  

administratorių dėl techninės pagalbos. 

Kūrybos namų 

el. svetainės 

administratorius 

kovo 20 d. 

7. Nuspręsti, kaip bus rengiami pasitarimai Kūrybos 

namuose ir su Kūrybos namų savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančia institucija (dalininkais), 

savininku.  

mokytojų 

taryba, 

administracija 

kovo 17 d. 

8. Susitarti dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: aptarti 

iki šiol naudotos bendros Kūrybos namų grupės 

Facebook galimybes nuotoliniam mokymui. 

Apsvarstyti alternatyvias nuotolinio mokymo 

aplinkas pvz. Eduka, ZOOM, MOODLE, Office 

365 ir kt. Nutarti, kokia aplinka bus naudojama 

komunikuojant mokytojams ir mokiniams, kaip 

mokytojų 

taryba, 

administracija 

 

kovo 17 d. 



bus prisijungiama prie jos, kaip bus užtikrinta 

asmens duomenų apsauga.  

9. Susitarti dėl ugdymo organizavimo (kaip bus 

skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama 

teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga, ar 

informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali 

paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kaip 

žymimas lankomumas, kaip suteikiamas 

grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Aptarti, kokios darbinės 

veiklos įmanomos nuotoliniu būdu (namie 

randamomis arba minimalių materialinių išteklių 

reikalaujančiomis ugdymo įstaigos suteikiamomis 

priemonėmis).  

mokytojų 

taryba, 

administracija 

kovo 17 d. 

10. Susitarti dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo 

priemonių ir kanalų (pvz.: elektroninis paštas, 

skambučiai, bendra Kūrybos namų Facebook 

grupė, uždaros būrelių Facebook grupės ar kitos 

pasirinktos mokymo aplinkos). 

mokytojai, 

administracija 

iki kovo 25 d. 

11. Informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), 

kaip bus organizuojamas ugdymas Kūrybos namų 

el. svetainėje, socialiniuose tinkluose Facebook 

(Kuršėnų kūrybos namų, uždarose būrelių 

grupėse) ir pan. 

mokytojai, 

administracija 

iki  kovo 25 d. 

12. Jei reikalinga ugdymui, nuotoliniu būdu parengti ir 

sukaupti skaitmeninę mokomąją medžiagą, 

užduotis, įrašyti vaizdo pamokas, skirtas 

mokiniams ugdytis nuotoliniu būdu.  

mokytojai nuolat 

13. Sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo 

organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu. 

mokytojai, 

administracija 

nuolat 

14. Koordinuoti mokytojų pasirengimą organizuoti 

ugdytinių/mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu. 

IKT 

koordinatorius, 

administracija 

kovo 16–27 d. 

15. Susipažinti su Ema, Eduka klasė, iKlasė arba 

kitomis nuotolinio mokymosi platformomis, 

numatyti taikymo nuotoliniam mokymui 

galimybes. 

mokytojai kovo 17–5 d. 

16. Parengti Kūrybos namų ugdytinių/mokinių 

nuotolinio mokymosi tvarką. 

mokytojų 

taryba, 

administracija 

kovo 26 d. 
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