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PATVIRTINTA  

Dieveniškių technologijų ir verslo  

mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d.  

įsakymu Nr. V1-24 

  

DIEVENIŠKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PROFESINIO MOKYMO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) profesinio mokymo 

organizavimo nuotoliniu būdu aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių, kurie mokosi pagal 

vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas karantino metu, iki bus atnaujintas įprastas 

mokymo procesas, mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijus.  

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis 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“, „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372. 

3.  Nuotolinio mokymosi forma organizuojamas visų dalykų mokymas, išskyrus 

profesinio mokymo praktinius užsiėmimus. 

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

4. Nuotolinis mokymasis – tai mokymosi forma, kai mokiniai, savarankiškai 

mokydamiesi pagal vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) ir 

profesinio mokymo programas (teorijos dalį), nepalaikydami betarpiško kontakto su mokytoju, 

naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, ir atlieka pateiktas užduotis, 

konsultuojasi su mokytoju sinchroniniu ar asinchroniniu būdu. 

5. Asinchroninis mokymas(is) – toks mokymo organizavimo būdas, kai mokiniai 

savarankiškai mokosi pateiktą medžiagą jiems patogiu laiku, bendraudami su mokytoju 

elektroniniu paštu arba elektroninio dienyno aplinkoje. 

6. Sinchroninis mokymas(is) – toks mokymo organizavimo būdas, kai besimokantieji ir 

mokytojas dalyvauja užsiėmime per atstumą, tačiau tuo pačiu metu naudoja nuotolinio bendravimo 

priemones (Skype, internetines vaizdo konferencijas ir kt.). 

 

III SKYRIUS  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

7. Mokykla administruoja ir mokinių mokymuisi naudoja TAMO dienyną ir mokyklos 

svetainę www.dieveniskiutvm.lt, kuriuose yra šie komponentai: 

7.1. mokinių ir mokytojų sąrašai;  

7.2. mokytojų ir mokyklos kontaktai; 

7.3. pamokų tvarkaraštis;  

7.4. mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų, grįžtamojo ryšio fiksavimo erdvė;  

7.5. elektroninis paštas;  

http://www.dieveniskiutvm.lt/


2 

 

7.6. keitimosi failais (rinkmenomis) modulis;  

8. Mokytojai neturintys galimybės prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš 

namų, taip pat neturintys visų tinkamų priemonių nuotoliniam mokymuisi organizuoti, gali kreiptis 

į mokyklos administraciją su prašymu aprūpinti reikalingomis priemonėmis.  

9. Planuojant teorinį mokymą mokytojai laikosi profesinio mokymo programoje 

nustatytos modulių apimties ir jų įgyvendinimo sekos. 

10. Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose 

fiksuojamas TAMO dienyne.  

11.  Mokiniams, dėl svarbių ir mokytojui žinomų priežasčių negalintiems prisijungti 

pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, „n“ raidės nežymimos, užduotys 

persiunčiamos mokiniams (TAMO ar kt.).  

12. Dėl pateisinamų priežasčių mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie 

organizuojamų vaizdo pamokų, užduotis atlieka savarankiškai ir atsiskaito pagal mokytojo 

nurodytą atsiskaitymo grafiką. 

13. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne. 

14. Mokinių ir nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas vykdomas 

per TAMO dienyną ir/arba nurodytais el. pašto adresais ir telefono numeriais.  

15. Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų visumai, taip pat profesinėms kompetencijoms 

ugdyti ir ugdytis Mokykla naudoja šiuos ugdymo turinio išteklius ir priemones: 

15.1. mokinių individualius ugdymo planus; 

15.2. kitus ugdymo turinio planavimo dokumentus (ilgalaikiai, trumpalaikiai planai); 

15.3. mokymosi šaltinius (įvairūs tekstai, kūriniai, konspektai, skaitmeniniai, 

interaktyvūs mokymosi objektai, elektroniniai vadovėliai, virtualūs bandymai, 

pateiktys, garso ir vaizdo medžiaga, sąvokų ir (arba) terminų žodynai, naudingos 

nuorodos ir kt.); 

15.4. užduočių paketus (testai, projektiniai ir kiti užduočių rinkiniai): diagnostinio ir 

apibendrinamojo vertinimo užduotys, skaitmeninės, kūrybinės užduotys, problemų 

sprendimui ir mąstymo gebėjimams ugdyti skirtos užduotys. 

16. Atlikti testai ar užduotys vertinami pažymiais: darbai įskaitomi, jei pažymys yra 4 ir 

daugiau balų. Žemesniais balais įvertintos užduotys yra neįskaitomos. 

17. Mokymo medžiaga gali būti popierinė, tačiau užduotys turi būti pateiktos elektroniniu 

būdu.  

18. Mokytojams rekomenduojama panaudoti laiką mokinių nuotolinėms konsultacijoms 

teikti, vertinimui vykdyti. 

19. Mokytojams rekomenduojama daugiau dėmesio skirti bendrosioms kompetencijoms 

ugdyti. Siūloma pasinaudoti priemone „Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme“ 

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

1.pdf 

20. Mokytojo, vykdančio nuotolinį mokymo būdą, funkcijos:  

20.1. ne vėliau, kaip dieną iki pamokos pradžios TAMO dienyno pranešimu pateikia 

pamokos informaciją:  

20.1.1. mokymo(-si) būdą (sinchroninis ar asinchroninis); 

20.1.2. pamokos temą, užduotis ir grįžtamojo ryšio sąlygas (užduočių atlikimo ir 

pateikimo terminus, vertinimo formas ir kt. sąlygas). 

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
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20.2. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, 

vadovaudamasis Bendrosiomis ugdymo bei profesinio mokymo dalykų 

programomis, teminiais planais ir patalpina TAMO dienyne;  

20.3. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus, gautus elektroniniame dienyne, 

elektroniniu paštu ar kitu būdu;  

20.4. vertinimus už darbus surašo elektroniniame dienyne;  

20.5. pildo dienyną vadovaudamasis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka;  

20.6. informuoja klasių/grupių vadovus apie mokinių mokymosi pasiekimus; 

20.7. pateikia informaciją apie dalyko/modulio konsultacijų, užsiėmimų, atsiskaitymų 

formą ir laiką.  

21. Mokinio, besimokančio nuotolinio mokymo būdu, funkcijos: 

21.1. savarankiškai analizuoja gautą mokymosi medžiagą, dalyvauja numatytose 

paskaitose, seminaruose, pratybose, organizuojamuose virtualioje mokymo(si) 

aplinkoje, atlieka numatytas užduotis ir savarankiškus darbus; 

21.2. laikosi mokymosi drausmės, saugo jam suteiktus individualius prisijungimo prie 

virtualios mokymo(si) aplinkos duomenis.  

22. Grupės vadovo funkcijos: 

22.1. supažindina grupės mokinius su nuotolinio mokymosi programa, nuotolinio 

mokymosi ypatumais, nuotolinio mokymosi tvarkaraščiu, informacija, susijusia su 

mokymosi turinio pasiekiamumu, mokymosi organizavimo būdais, nuotolinio 

mokymosi technologijomis ir priemonėmis bei tarpiniais ir galutiniais 

atsiskaitymais; 

22.2. stebi mokinio mokymosi eigą. 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Tvarkos aprašas pildomas ir (ar) keičiamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

_____________________________ 

 

 


