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PATVIRTINTA 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos  

direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu 

Nr.V-67 

 

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS  

MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau – mokykla) mokymo nuotoliniu 

būdu taisyklės (toliau - taisyklės) parengtos vadovaujantis Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu patvirtinimo“ ir Profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

kovo 19 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl rekomendacijų dėl profesinio mokymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu patvirtinimo“. 

2. Laikinai organizuojant ugdymą/ mokymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys 

nekeičiamos. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU 

BŪDU 

 

3. Parengtas ir įgyvendinamas Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

priemonių planas. 

4. Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) 

konsultuoja, teikia techninę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

technologijų naudojimo klausimais. 

5. Apie mokymą nuotoliniu būdu yra informuoti mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).  

6. Visa aktuali informacija, susijusi su mokymu nuotoliniu būdu, skelbiama 

elektroniniame dienyne TAMO.  

7. Visi mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai ne rečiau kaip du kartus 

per darbo dieną prisijungia prie elektroninio dienyno TAMO susipažinti su informacija. 

8. Visi mokiniai turi galimybę mokytis nuotoliniu būdu (yra aprūpinti reikiamomis 

mokymo priemonėmis, internetiniu ryšiu). 

 

III SKYRIUS  

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS IR REKOMENDACIJOS 

 

9. Mokykloje nuotolinio mokymosi procesas organizuojamas naudojant elektroninio 

dienyno TAMO, MOODLE aplinkas. Rekomenduojama taikyti ir kitus, jau iki nuotolinio mokymo 
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naudotus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus („Google“, „Facebook“, „Messenger“, 

„Skype“, el. paštą ir kt.).  

10. Elektroniniame dienyne TAMO mokytojas nuotolinio mokymosi proceso metu 

susiveda pamokų tvarkaraštį, pamokų temas, trumpai (2-4 sakiniais) aprašo klasės bei namų darbus, 

prisega reikalingą mokomąją medžiagą (iki 2MB) ir nurodo užduotis, vertinimo kriterijus ir 

atsiskaitymo terminą.  

11. Mokiniai atliktas užduotis gali nufotografuoti, nufilmuoti, parengti pristatymus ir 

atsiųsti įvairiomis ryšio priemonėmis (pvz., „Facebook“, ‚Messenger“, ‚,Skype“ ir kt.). 

12. Nuotolinio mokymo metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai įvairiais būdais 

(vaizdo pamokomis, konsultacijomis, telefonais ir kt.) pagal poreikį konsultuoja mokinius, teikia 

mokymosi ir kitą pagalbą.   

13. Mokytojai įvertina mokinių nuotolinio mokymosi krūvį ir su kolegomis derina 

skiriamų užduočių apimtį, gali skirti integruotas kelių dalykų užduotis. Pirmąsias nuotolinio mokymo 

dvi savaites rekomenduojama skirti mažiau užduočių. 

14. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau 

užduotys pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis. Mokyklos bibliotekininkas pagal 

galimybes gali pagal mokytojų pateiktus užsakymus skenuoti ir nusiųsti jiems mokomąją medžiagą. 

15. TAMO dienyne mokytojas sukelia vertinimus, rašo pagyrimus ir pastabas apie 

įvykdytas/neįvykdytas užduotis. 

16. TAMO dienyno žinutėmis mokymo dalies vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, 

mokytojai, mokiniai ir tėvai bendrauja rūpimomis temomis individualiai, klasės/grupės ar mokyklos 

lygiu.  

17. Mokytojai, neturintys galimybės dirbti nuotoliniu būdu (prisijungti prie nuotolinio 

mokymosi aplinkos), dirba mokykloje pagal pamokų tvarkaraštį.  

18. Nuotolinio mokymo(si) procesą prižiūri ir kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir skyrių vedėjai. Mokytojai privalo parengtas užduotis derinti su kuruojančiu vadovu 

(nuotoliniu būdu) pagal pamokų tvarkaraštyje suplanuotas pamokas. 

19. Mokytojai nuotoliniu būdu pateikia specialiajai pedagogei parengtas užduotis 

specialiųjų poreikių mokiniams. 

20. Rekomenduojame: 

 pagal teminiame plane numatytas pamokas parengti mokiniams trumpą naujos temos 

pristatymą (konspektą, pateiktis, galima pateikti nuorodą į vadovėlyje/el.vadovėlyje ar 

kt. esančią medžiagą, kurią reikia išmokti);  

 parengti užduočių (klausimų, uždavinių ir pan.); 

  užduotis pagal galimybes  pritaikyti, personalizuoti  specialiųjų poreikių mokiniams;  

 kartu su užduotimis pateikti ir vertinimo kriterijus, paaiškinimus; 

  vertinti 2-8 pamokų atliktas užduotis (jei skirtos mokiniams ilgesnės trukmės 

užduotys, mokiniai turi atsiųsti atliktus darbus tarpiniams atsiskaitymams); 

  įvertinimą pakomentuoti mokiniui raštu; 

 ugdymo programoms įgyvendinti naudoti esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

 Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių priemonių 

paieška; 

 Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi 

medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir 
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kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems 

mokiniams, mokytojams ir tėvams; 

 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); 

 brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai 

(https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, 

https://egzaminai.lt/610/).  

21. Taip pat rekomenduojame naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu. Nuorodos į metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat 

atnaujinamos ir pateikiamos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).  

 

IV SKYRIUS 

PROFESINIS MOKYMAS NUOTOLINIU BŪDU  

 

22. Nuotoliniu būdu pirmiausia įgyvendinama profesinio mokymo programų teorinio 

mokymo dalis, išskyrus atvejus, kai profesinio mokymo programoje numatyti mokymosi rezultatai 

gali būti pasiekiami informacijos ir ryšio technologijų priemonėmis.  

23. Dalis profesinio mokymo programų praktinio mokymo, atsižvelgiant į galimybes ir 

profesinio mokymo programos ypatumus, gali būti įgyvendinama naudojant informacijos ir ryšio 

technologijų priemones, jei taip bus galima užtikrinti mokymo kokybę, ir /ar dalis praktinio mokymo 

gali būti atidedama, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas. 

24. Laikomasi profesinio mokymo programoje nustatytos modulių apimties ir jų 

įgyvendinimo sekos.  

25. Profesinio mokymo programos turinio įgyvendinimas, atsižvelgiant į programos 

apimtį ir į situaciją šalyje dėl koronaviruso grėsmės, gali būti planuojamas etapais. 

26. Rekomenduojama daugiau dėmesio skirti bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Tam 

galima pasinaudoti priemone „Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme“ 

https://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2018/02/Bendrosios-kompetencijos-PM-_LT-

1.pdf. 

27. Rekomenduojama panaudoti laiką mokinių nuotolinėms konsultacijoms teikti, 

vertinimui vykdyti. 

29. Rekomenduojama nuotoliniam mokymui naudoti įvairias priemones (pvz., užduočių 

sąsiuvinius, elektronines knygas, konspektus, technologines korteles ir kt.). 

30. Rekomenduojama profesijos mokytojams naudotis mokykloje veikiančia „Moodle“ 

(http://ktvm.vma.lm.lt) virtualia aplinka arba projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą 

gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ sukurta virtualia mokymosi aplinka vpma.lt. 

Mokymai, kaip naudotis vpma.lt, vykdomi mokymai.vpma.lt/ 

(https://mokymai.vpma.lt/course/view.php?id=2).  

31. Profesinio mokymo programoms įgyvendinti rekomenduojame pasinaudoti esamu 

visiems laisvai prieinamu skaitmeniniu mokymo turiniu: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centro tinklalapyje (www.kpmpc.lt) skelbiamomis profesinio mokymo(si) išteklių suvestinėmis ir 

mokomosios literatūros sąrašais (2000–2018 m.), teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniais 

(https://www.kpmpc.lt/kpmpc/mokymo-mokymosi-istekliai-2/). Interaktyvi elektroninė mokymosi 

priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti, 

http://www.vedlys.smm.lt/
https://egzaminai.lt/692/
https://egzaminai.lt/610/
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2018/02/Bendrosios-kompetencijos-PM-_LT-1.pdf
https://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2018/02/Bendrosios-kompetencijos-PM-_LT-1.pdf
http://ktvm.vma.lm.lt/
https://mokymai.vpma.lt/
https://mokymai.vpma.lt/course/view.php?id=2
http://www.kpmpc.lt/
https://pastas.smm.lt/owa/redir.aspx?C=_wVkXRz4DeQayoqrj_2z_XOaQK9lhu8rzN7u-fhnti7tGm6SysnXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.kpmpc.lt%2fkpmpc%2fmokymo-mokymosi-istekliai-2%2f
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pasiekiama adresu bendriejigebejimai.lt. (profesijos mokytojai, dar neturintys prieigos prie 

interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės bendriejigebejimai.lt, kreipiasi į profesijos mokytoją 

D.Šeinauskienę). Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema pasiekiama adresu www.smis.lt. 

Svetainėje smis.lt patalpintas skaitmeninis turinys, skirtas bendriesiems gebėjimams ugdyti.  

32. Rekomenduojama naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu 

skaitmeniniu turiniu bei „Erasmus+“ programos tarptautinių projektų metu parengtomis 

skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en).  

33. Siūlome naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Švietimo 

internetinių išteklių platforma „edX“ (https://www.edx.org/course), Atvirų švietimo išteklių 

biblioteka (https://www.oercommons.org/), „Youtube“ platformoje skelbiamu ugdymo turiniu 

(https://www.youtube.com/).  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Grupių/klasių vadovai nuolat teikia informaciją mokymo dalies vadovams apie 

mokinių galimybę mokytis nuotoliniu būdu, pasikeitusius kontaktus, socialinę padėtį ar kt. 

35. Kuruojantys vadovai koordinuoja nuotolinį mokymą per elektroninį dienyną 

TAMO. 

36. Rekomenduojame sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 

teikiama informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės 

švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos 

mokytojams.  

________________________________________ 
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