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UKMERGĖS R. TAUJĖNŲ GIMNAZIJA 

 

NUOTOLINIO MOKYMO VAIZDO PAMOKŲ, KONSULTACIJŲ, KLASĖS 

VALANDĖLIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1.  Pagrindinės sąvokos:   

1.1. Vaizdo pamoka – tai pamoka, kurioje mokytojas ir mokiniai dalyvauja realiuoju (sinchroniniu) 

laiku, naudodami pasirinktą nuotolinio mokymo(si) aplinką;  

1.2. Vaizdo konsultacija – tai mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams sutartu realiuoju 

(sinchroniniu) laiku, naudojant pasirinktą nuotolinio mokymo(si) aplinką; 

1.3. Vaizdo klasės valandėlė – tai auklėtojo susitikimas su auklėtiniais realiuoju (sinchroniniu) laiku, 

naudojant pasirinktą nuotolinio mokymo(si) aplinką. 

2. Vaizdo pamokos ir klasės valandėlės vyksta pagal sudarytą vaizdo pamokų tvarkaraščius 

(pridedama). 

3. Dėl vaizdo konsultacijų mokytojas tariasi su mokiniais pagal poreikį, neviršydamas bendro 

rekomenduojamo vaizdo pamokų, konsultacijų, klasės valandėlių trukmės laiko klasei per dieną. 

4. Draudžiama vaizdo pamokas, vaizdo konsultacijas, vaizdo pasitarimus, klasės valandėles įrašinėti, 

fotografuoti, filmuoti, platinti be raštiško gimnazijos administracijos leidimo. 

5. Rekomenduojamas vaizdo pamokų, konsultacijų, klasės valandėlių trukmės laikas per dieną: 

5.1. 1-4 kl. mokiniams – iki 30 min.;  

5.2. 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokiniams – iki 2 val., kas 30 min. darant 10-15 min. pertraukas; 

5.3. Optimaliausia ir rekomenduojama vaizdo pamokos, konsultacijos, klasės valandėlės trukmė – 

25-30 min. 

6. Rekomenduojamas vaizdo pamokų ir klasės valandėlių skaičius per savaitę: 

6.1. 1-4 kl. mokiniams rekomenduojama organizuoti po 2 vaizdo pamokas ir 1 klasės valandėlę per 

savaitę, atsižvelgiant į poreikį bei susitarimą su klasės mokiniais (tėvais). 

6.2. 5-8 kl. ir I-IV g. kl. mokytojai dalykininkai, kurie pagal įprastą pamokų tvarkaraštį turi daugiau 

kaip 1 pamoką klasei per savaitę, veda 1 vaizdo pamoką per savaitę. Turintys 1 savaitinę pamoką – 

veda 1 vaizdo pamoką per 2 savaites (pasirenka lyginę arba nelyginę savaitę). 

6.3. 1-4 kl., 5-8 kl., I-IV g. kl. mokiniams auklėtojai organizuoja 1 vaizdo klasės valandėlę per savaitę. 

7. Per pirmą vaizdo pamoką su mokiniams aptariama nuotolinio mokymo(si) specifika (reikalavimai, 

vaizdo pamokų, konsultacijų trukmė, užduočių skyrimas, atsiskaitymo laikas, vertinimas). 

8. Per pirmą vaizdo klasės valandėlę klasės vadovas supažindina mokinius su etiško bendravimo 

taisyklėmis nuotolinio mokymo metu, aptaria asmens duomenų saugumo principus ir saugaus 

interneto naudojimo(si) taisykles. 

9. Jei mokinys neprisijungia prie vaizdo pamokos ir nepraneša mokytojui, kad susidūrė su 

techninėmis kliūtimis, TAMO dienyne fiksuojama „n“. 

10. Jei mokinys vaizdo pamokos metu nesilaiko mokinio elgesio taisyklių, dalyko mokytojas 

informuoja tėvus TAMO dienyne ir klasės vadovą. Į pagalbą pasitelkiama socialinė pedagogė. 

11. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdomi pagal pritaikytas / individualizuotas 

mokymosi programas sinchroniniu ar asinchroniniu būdu. 

12. Skaitmeninių technologijų administratorė, konsultuojanti mokytojus ir mokinius IKT naudojimo 

klausimais, Diana Žeruolienė: diana.zer@gmail.com 



13. Šis Nuotolinio mokymo vaizdo pamokų, konsultacijų, klasės valandėlių organizavimo tvarkos 

aprašas įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 6 d. ir tęsis iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

 

_____________________ 

 


