PATVIRTINTA
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos
direktoriaus 2020 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. 35 /V
VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS
MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimo priemonių planas
parengtas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372.
Įgyvendinimo priemonės
Informacijos teikimas mokytojams apie mokymo nuotoliniu būdu
organizavimo priemones, būdus ir pagalbos teikimas (pagal poreikį
ir galimybes)
Informacijos sklaida mokytojams apie darbo organizavimą,
mokinių mokymą nuotoliniu būdu

Data
Mokymo(si) nuotoliniu
būdu laikotarpiu

Vykdytojai
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Mokymo(si) nuotoliniu
būdu laikotarpiu

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui

Mokytojų apklausa apie jų pasirengimą organizuoti ugdymą
nuotoliniu būdu bei pasirinkimą taikyti nuotolinio mokymo(si)
būdus ir priemones
Mokinių ir/ar jų tėvų apklausa apie galimybes mokytis nuotoliniu
būdu
Gimnazijos pasirengimo dirbti nuotoliniu būdu (technologinės
galimybės, turimos skaitmeninės priemonės, mokytojų
kometencija, mokinių amžius ir jų aplinkos socialinė ekonominė
padėtis) įsivertinimas
Mokinių, kurie neturi galimybių namuose naudotis
kompiuteriu/planšete/ mobiliuoju telefonu, internetu, aprūpinimas
nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis
Skaitmeninių technologijų administratoriaus (IKT
koordinatoriaus), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius,
paskyrimas

Iki 2020 m. kovo 19 d.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, IT specialistas

Iki 2020 m. kovo 19 d.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
klasių vadovai
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui

Iki 2020 m. kovo 19 d.

Iki 2020 m. kovo 27 d.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams, klasių vadovai

Iki 2020 m. kovo 20 d.

Direktorius

Kontaktinės informacijos apie skaitmeninių technologijų
administratorių (IKT koordinatorių) paskelbimas e.dienyne

Iki 2020 m. kovo 24 d.

Direktorius

Pasitarimų Gimnazijoje rengimas naudojantis interneto sistema
Google Hangouts

Mokymo(si) nuotoliniu
būdu laikotarpiu

Direktorius

Susitarimų dėl ugdymo(si) nuotoliniu būdu organizavimo
parengimas (nuotolinio mokymosi aplinkos pasirinkimas, siekiant
užtikrinti ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir
bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju
(sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku su mokiniais
ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei mokytojais ir kitais
pedagoginiais darbuotojais)
Skaidrių parengimas apie ugdymo(si) nuotoliniu būdu
organizavimą mokiniams ir/ar jų tėvams (kaip prisijungti prie
pasirinktos nuotolinės mokymosi aplinkos, kaip įeiti į kiekvieno
mokomojo dalyko kursą, kur rasti mokomąją medžiagą, užduotis
ir namų darbus, kur įkelti atliktus darbus, kokiu būdu pateikti
juos mokytojams (Word, nuotrauka, skenuotas dokumentas ir
pan.))
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie ugdymo(si)
nuotoliniu būdu organizavimą
Klasių sukūrimas pasirinktoje nuotolinėje mokymosi aplinkoje ir
mokinių pakvietimas prisijungti
Mokomojo dalyko medžiagos dviems mokymo(si) savaitėms
(kovo 30 d. – balandžio 10 d.) parengimas
Pamokų organizavimo priemonių, namų darbų skyrimo ir
atsiskaitymo būdų aptarimas metodinėse grupėse
Informacijos apie pedagogus, dirbančius nuotoliniu būdu,
sisteminimas.

Iki 2020 m. kovo 24 d.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, klasių vadovai, mokytojai

Iki 2020 m. kovo 24 d.

Mokytojai

Iki 2020 m. kovo 25 d.

Mokytojai, klasių vadovai

Iki 2020 m. kovo 27 d.

Mokytojai

Iki 2020 m. kovo 27 d.

Mokytojai

Iki 2020 m. kovo 27 d.

Metodinių grupių pirmininkai

Mokymo(si) nuotoliniu
būdu laikotarpiu

Direktorius

Planas paskelbtas gimnazijos interneto svetainėje https://skorinosgimnazija.lt/
_____________________

