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Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 2020 gegužės mėnesio priemonių planas nuotoliniam mokymui įgyvendinti 
Priemonė Data Atsakingas Vieta Pastabos 

Administracijos susirinkimas, kurio 

tikslas aptarti nuotolinio mokymo 

įgyvendinimą gimnazijoje, analizuoti 

nuotolinio mokymo  dokumentus ir 

metodines rekomendacijas. 

Kiekvieną 

darbo dieną 13 

valandą 

Administracija  Zoom vaizdo 

konferencija   

Sekti atnaujintą informaciją. 

Analizė ir aptarimas kiekvieną 

dieną 

IT specialistų veikla, susijusi su 

gimnazijos IT bazės ir techninių 

galimybių užtikrinimu, organizuojant 

nuotolinį mokymą.  

Nuolat IT specialistai El. paštas  

Tėvų ir mokinių informavimas apie 

nuotolinio mokymo įgyvendinimą 

gimnazijoje, rekomendacijų 

teikimas. 

Nuolat Administracija El. dienynas 

Internetinis puslapis 

Facebook‘o paskyra 

Informuoti, jei mokinys neturi 

internetinio ryšio ar 

kompiuterio 

Bendravimas su tėvais ir mokiniais 

apie nuotolinio mokymo 

įgyvendinimą. 

Nuolat Klasių vadovai El. Dienynas,  

telefonu 

Messenger programa 

Informuoti, jei mokinys neturi 

internetinio ryšio ar 

kompiuterio 

Metodinės tarybos susitarimai dėl 

pasiūlymų ugdymo turiniui 

nuotolinio mokymo metu. 

Gegužės 14 d. Metodinės tarybos 

pirmininkė 

Messenger programa,  

Zoom vaizdo 

konferencijos 

 

Metodinių grupių vaizdo 

susirinkimai dėl mokymo virtualiose 

mokomosiose aplinkose. 

Gegužės 6, 13d. Metodinių grupių 

pirmininkai 

Messenger programa,  

Zoom vaizdo 

konferencijos 

 

Veikla, skirta socialiai remtinų 

mokinių maitinimo užtikrinimui, 

vykdant nuotolinį mokymą 

Du kartus per 

mėnesį 

Socialinis pedagogas Telefonu 

Messenger programa 

Susitarimai su valgykla, 

tikslinimai dėl tėvų galimybės 

atsiimti maisto davinį, grafiko 

ir sąlygų  maisto atsiėmimui 

parengimas 

Bendradarbiavimas su mokytojais ir 

pagalbos specialistais, teikiant jiems 

metodinę ir organizacinę pagalbą 

Nuolat Administracija  Messenger programa 

El. paštai 

El. dienynas 
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Administracijos, mokytojų, pagalbos 

specialistų pasitarimas dėl nuotolinio 

mokymo įgyvendinimo. 

Gegužės 7d. 

14 valanda 

Administracija  Zoom vaizdo 

konferencija 

 

Gimnazijos tarybos susirinkimas Gegužės 21d. 

18 valanda 

GT pirmininkas Zoom vaizdo 

konferencija 

Dėl ugdymo proceso 

pabaigimo. 

Biblioteka  konsultuoja dėl 

skaitmeninių ir garsinių knygų, 

vadovėlių, mokymosi medžiagos.  

Nuolat 

 

Bibliotekininkė El. paštai Nuolat konsultuojami 

mokytojai, mokiniai, tėvai. 

Tėvų ir mokinių supažindinimas su 

nuotolinio mokymo planais 

Vienos savaitės 

planas 

Dėstantys mokytojai El. Dienynas, pasirinktos 

virtualios mokymo 

aplinkos: EDUKA, 

EMA. 

Tėvų ir mokinių konsultavimas 

pasirinktomis IT priemonėmis 

nustatytu laiku.  


