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• Nuotolinis mokymas - mokymas, kai mokantysis (ar mokomąją medžiagą
pateikiantysis) yra kitoje vietoje nei ją gaunantis besimokantysis. vyksta etiesiogiai 

per sinchroninę ar asinchroninę komunikaciją. 

Parengė: D. Sutkaitienė,  R. Papievienė, R. Stasiukonienė, D. Ulevičienė
Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

Nuotolinis mokymasis – tai mokymasis, kai mokinys ir mokytojas yra 

atskirti erdvėje ir/ar laike, o jų sąveika vyksta netiesiogiai per sinchroninę
ar asinchroninę komunikaciją.

Asinchroninis
(vykstantis ne realiuoju laiku)

Sinchroninis

(vykstantis realiuoju laiku)



Mokyklos pasirinkti įrankiai ir priemonės

Įprasta          Nauja
vadovėliai ir pratybos (popieriniai)  



1. Planuojama  veikla savaitei. Veikla TAMO dienyne pildoma įprasta tvarka. Siekiant sureguliuoti mokinio  

krūvį, į savaitės ugdomąją veiklą integruojamas formalus ir neformalusis turinys. (Pagal poreikį, pildoma 

skiltis ,,Integruojamos pamokos“, įtraukiant ne tik dalykų mokytojus, bet ir būrelių vadovus). 

5.  Ugdomoji savaitinė veikla  pradedama pirmadienio  RYTO  ŽINIOMIS (+ emocinis palaikymas, 

nuteikimas darbui) . Baigiama refleksija bei  žinių patikrinimu penktadienį  klasės bendruomenei susitartu 

laiku. 

3. Dienos  režimas, dirbant nuotoliniu būdu:

8.00-9.00 – individualus savarankiškas darbas;

9.00-12.00 – darbas su klasės vadovu asinchroniniu ir sinchroniniu būdu (pagal poreikį ir galimybes); 

12.00-13.00 – konsultacinė valanda su dalykų mokytojais; 

13.00-15.00 – pagalbos specialistų, būrelių vadovų konsultacija (pagal atskirą užsiėmmų tvarkaraštį). 

! Dienos  pamokų trukmė ne ilgesnė kaip  nurodyta  klasės tvarkaraštyje. Mokymąsi siūloma skirstyti periodais, 

numatant pertraukėles poilsiui.   

4.  Ugdomoji veikla organizuojama „Atvirkštinės klasės“ metodu, taikant  integralaus ugdymo turinio 

elementus.

2. Ugdomosios veiklos metu bus naudojamos  EMA ir EDUKA elektroninės  mokymosi aplinkos  ( ir kt. pagal 

poreikį), pasitelkiant  į pagalbą  internetines bendravimui skirtas platformas: TAMO, GOOGLE ir kt. pagal poreikį. 



APVERSTOS /ATVIRKŠTINĖS KLASĖS METODAS 

Tai skaitmeninėmis technologijomis grįstas metodas, IKT 

priemonėmis leidžiantis mokytojui sukeisti vietomis 

mokymosi veiklas klasėje su veiklomis namuose. IT pagalba 

mokytojas pateikia medžiagą darbui namuose, o mokinys 

stengiasi temą suprasti pats. Mokytojas – mokymosi 

moderatorius, o mokinys – savarankiškai besimokantysis, 

kuris ugdosi mokėjimo mokytis  kompetenciją. 



Apverstos  / Atvirkštinės  klasės  metodas

1. Skiriama  savarankiškai susipažinti su nauja tema.

2. Pateikiami klausimai, į kuriuos reikia rasti informaciją; papildoma mokomoji 

aplinka, užduotys. 

3. Sinchroninio/asinchroninio susitikimo metu

(15-20 min) aptariami temos nagrinėjimo 

klausimai, paaiškinama papildoma medžiaga, 

atliktos užduotys, vyksta vertinimas,

įsivertinimas.

4. Skiriama užduotis kitai pamokai.  



Vietoj pabaigos... Gerai žinomos tiesos

1. Geriau mažiau negu nieko.

2. Geriau mažu žingsneliu į priekį, negu šimtamyliais žingsniais šuoliavimas aplink 

savo ašį.  

3. Nebijokim klysti. Nedirba tas, kas neklysta. 

4. Nepavyko šiandien, pavyks rytoj.   

5. ....



Visiems sveikatos, 

stiprių nervų ir 

nenugalimo imuniteto    




