
 

 
NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

  

1. Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 spalio 2 dienos imtinai, ugdymo procesas Radviliškio 

muzikos mokykloje (toliau – Mokykla) vykdomas nuotoliniu būdu. 

2. Organizuojant nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei 

gavėjai (mokiniai) turi turėti: interneto ryšį, išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį ar planšetę, 

susikurtą el. paštą. 

3. Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio 

komunikavimo programas: www.radviliskiomuzika.lt, Viber, Messenger, Zoom, Gmail, 

Facebook paskyrą, el. paštą bus organizuojamas nuotolinio ugdymo procesas. 

4. Informacija apie Nuotolinio mokymo Mokykloje organizuojamą teikiama per elektroninį 

dienyną „Mano dienynas“  (toliau – E-dienynas). 

5. Mokytojai pagal poreikį gali naudotis ir kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui 

skirtomis aplinkomis bei nacionaliniu ar tarptautiniu skaitmeniniu ugdymo turiniu. 

6. Ugdymo proceso apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik E-dienyne.  

7. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie E-dienyno, perskaityti pateiktą 

informaciją ir atlikti nurodytas užduotis. 

9. Mokytojams rekomenduojama kasdien tikrinti E-dienyne gaunamus pranešimus.  

10. Tėvai užtikrina tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas, padeda suplanuoti 

savarankiško mokymosi laiką. Jie taip pat privalo informuoti (E-dienyne arba el. paštu) 

dalykų mokytojus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.  

11. Dalyko mokytojai, pagal poreikį, suderinę su šeima, koreguoja užduočių atlikimo 

terminus. Jei dėl kokių nors priežasčių mokiniai neturi tinkamų sąlygų dirbti nuotoliniu būdu, 

kiekvienu atveju sprendimai dėl nuotolinio mokymo organizavimo priimami individualiai. 

12. Mokytojai, susirgę ir gavę nedarbingumo pažymėjimą, informuoja tiesioginį vadovą. Apie 

sergančius mokytojus ir jų pavadavimus tėvai, bei mokiniai bus informuojama per E - 

dienyną. 

13. INDIVIDUALIŲ pamokų tvarkaraštį, nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą 

aptarsite su muzikavimo dalyko mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. 

Pamokos trukmė 45 minutės. 

14. GRUPINĖS PAMOKOS vyksta pagal iki šiol buvusį tvarkaraštį. 

15. SOLFEDŽIO ir MUZIKOS ISTORIJOS disciplinų: 

15.1. nuotolinės pamokos bei konsultacijos bus vykdomos tvarkaraštyje nurodytu laiku per 

Messenger ar kitų internetinio socialinio komunikavimo programų grupes.  

 



 

 

15.2. Internetinės grupės pamokos (konsultacijos) trukmė – 35 minutės. Likęs pamokos laikas 

skiriamas savarankiškoms užduotims atlikti. 

15.3. Ugdymo turinys bus talpinamas E-dienyne prie konkrečių pamokų.  

15.4. E-dienyne klasių pamokų skiltyse „Klasės darbai“ ir „Prikabinti failai“  bus talpinamos 

šių disciplinų pamokų temos: pamokos pavadinimas, pamokos turinys, mokomoji medžiaga 

(Word, PowerPoint, PDF, JPEG ir kt. formatais bei įvairios video - audio nuorodos).  

15.5. Skiltyje „Namų darbai“ pateikiamos užduotys. Užduočių įvykdymo terminai ir kita 

informacija nurodoma skiltyje „Pastabos“.  

15.6. Mokinių atliktos namų darbų užduotys siunčiamos mokytojams per Messenger arba el. 

paštą kaip prisegtukai. 

15.7. Papildomos grįžtamojo ryšio bei mokinio-mokytojo komunikavimo priemonės (be 

nuotolinių pamokų/konsultacijų ir keitimosi užduotimis): sutartų su mokiniais naudotis 

socialinio komunikavimo programos, el. paštas, SMS komentarai, bendravimas telefonu (iki 

20.00 valandos).  

15.8. Dalyko mokytojas mokinius ir mokinių tėvus telefonu, el. paštu ir t.t. informuoja apie 

nuotolinio darbo organizavimą. 

16. CHORINIO DAINAVIMO, IKIMOKYKLINIO UGDYMO, TEATRINIO UGDYMO 

pedagogai dirbs Messenger grupėse bei Youtube platformose pagal tvarkaraštį. Su mokinių 

tėvais ir mokiniais komunikuos tiesiogiai telefonu, per E-dienyną arba el. paštu. 

17. CHORAS: 

17.1. Jaunių choro mokiniams yra parengtos ir jau išdalintos individualios užduotys: nauji 

kūriniai ir jų kiekvienos choro partijos „demo” versijos. Partijų atsiskaitymas vyks Zoom ar 

Messenger grupėse.  

17.2. Jaunučių choro mokiniams užduotys bus pateikiamos E-dienyno namų darbų skiltyje  

18. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų bei neperduoti asmeninės informacijos tretiesiems asmenims. 

19. Ši informacija gali būti papildytas ar pakeista Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir/ar 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai priėmus naujus sprendimus. 

 

 


