KLAIPĖDOS R. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos/ priemonės

Laikotarpis

Atsakingas

1

Nuotolinis mokymas (toliau – NM) aplinkos
įvertinimas mokykloje

2020 m. kovo 16–18 d.

Mokyklos vadovas

2

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
skaitmeninio raštingumo kompetencijų
įsivertinimas
Mokinių internetinių prieigų galimybių
įvertinimas

2020 m. kovo 16–19 d.

Mokyklos vadovas

2020 m. kovo 16–19 d.

Klasių, grupių vadovai
Mokyklos vadovas

4

Mokymo organizavimo nuotoliniu
būdu tvarkos aprašo projekto
parengimas

2020 m. kovo 17 d.

Mokyklos vadovas

5

Mokinių tėvų (globėjų) informavimas
internetinėse
erdvėse

iki 2020 m. kovo 25 d.

Mokyklos vadovas
Klasių, grupių vadovai

6

Nemokamo maitinimo organizavimas
mokinių atostogų (pavasario) ir nuotolinio
mokymo metu

2020 m. kovo 25–26 d.
2020 m. balandžio 8–9 d.

Mokyklos vadovas
Vyr. virėja

7

Mokytojų planų/ priemonių dėl NM
įvertinimas, virtualių aplinkų derinimas
NM tvarkaraščių parengimas ir derinimas

iki 2020 m. kovo 26 d.

Mokyklos vadovas

iki 2020 m. kovo 26 d.

Mokyklos vadovas

3

8

Pastabos
NM darbui visi pedagogai pasirengę, 10
darbuotojų išduota programinė įranga
(kompiuteriai, spausdintuvai).
100 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų įvertintos skaitmeninio
raštingumo kompetencijos (pažymėjimai).
Atlikta prieigų galimybių apklausa (2
mokiniai neturi galimybių dirbti
virtualioje erdvėje). Mokykla yra
pasirengusi aprūpinti 2 mokinius
nešiojamais kompiuteriais.
Parengtas tvarkos aprašas ir patvirtintas
direktoriaus 2020-03-20 įsakymu Nr. V143 (supažindinti visi mokytojai ir aprašas
skelbiamas mokyklos tinklalapyje
www.slengiumokykla.lt ).
Klasių vadovai ir dalykų mokytojai
įpareigoti per el. dienyną „Eduka“ ir el.
sistemą „Mūsų darželis“ informuoti tėvus
apie NM organizavimą ir tvarką.
Maisto daviniai atiduodami už 2 savaites.
Atidavimas nuo 10–12 val. Negalintiems
atvykti pasiimti davinio, organizuojamas
davinio pristatymas į namus. (tėvus
informuojame el. paštu, telefonu ir kt.)
Pirmą NM savaitę dirbame pagal dabartinį
tvarkaraštį, jei reikės – koreguosime.

1–4 klasių mokiniai dirba su el. dienyno
„Eduka“ klase, EMA pratybomis, Edmondo,
Zoom aplinkose.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikams ugdymo procesas organizuojamas
per el. sistemą „Mūsų darželis“.

nuo 2020 m. kovo 30 d.

Pradinių klasių ir dalykų
mokytojai

nuo 2020 m. kovo 30 d.

10

NM aptarimai virtualioje erdvėje

kartą per savaitę

11

El. dienyno „Eduka“ ir el. sistemos „Mūsų
darželis“ duomenų pildymo stebėsena
Ataskaitų ir informacijos rengimas kitoms
institucijoms

kartą per savaitę

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
meninio ugdymo
mokytojai
Mokyklos vadovai
Mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai
Mokyklos vadovas

pagal poreikį

Mokyklos vadovas

9

12

___________________

Pirmą savaitę bandysime ir „Facebook“
uždaras grupes (jei pasiteisins – tęsime
toliau).
Penktadieniais 14 val. aptarimai Zoom
aplinkoje.

