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1. Susitarimai dėl nuotolinės mokymosi aplinkos. 

1.1. Progimnazija nuotoliniam mokymuisi naudojasi bendravimo ir benrdadarbiavimo 

Microsoft Teams platforma, pagal poreikį – kitais skaitmeninias ištekliais.  

1.2. Mokytojai ir mokiniai prie Microsoft Teams platformos prisijungia naudodami 

progimnazijos IKT specialisto sukurtu vartotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.  

1.3. Mokinių tėvai elektroniniame dienyne pateikia raštišką sutikimą dėl pašto dėžutės 

sukūrimo ir priežiūros Teams platformoje. 

1.4. Asmens duomenys Teams platformoje saugomi pagal Microsoft sukurtus 

standartus. Asmens prisijungimo galimybę apriboja ir tapatybę patvirtina „Microsoft 

Authenticator“. 

1.5. Organizuojant pamokas nuotoliniu būdu mokiniams Teams platformoje bus 

rengiamos vaizdo, garso konferencijos, pokalbio metu vykdomi projektiniai darbai, dalinamasi 

failais bei nuorodomis, naudojamasi galimybe rodyti  ir matyti bet kurio pokalbyje dalyvaujančio 

nario kompiuterio ekraną, vaizdo pokalbių įrašymu ir dalijimusi juo su kitais. 

1.6. Praradus Microsoft Teams prisijungimo slaptažodį, jį atkuria pats vartotojas. 

2. Ugdymo organizavimas. 

2.1. Mokinys, dalyvaujantis nuotolinio mokymosi užsiėmime, privalo turėti: 

kompiuterį su kamera, garso kolonėlėmis, mikrofonu ir interneto ryšiu; 

2.2. Mokytojai kuria savaitės mokomojo dalyko planą (1 priedas), kuriame nurodo 

temą, udymuisi reikalingą medžiagą, užduotis mokymuisi ir įtvirtinimui sinchroniniu ir/ar 

asinchroniniu būdu, numato laiką užduotims atlikti, grįžtamosios informacijos būdą, vertinimą, 

pagalbos teikimą; 

2.3. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne (fiksuojamas 

pamokos turinys, lankomumas, vertinimas); 

2.4. Grįžtamoji informacija apie mokinių pasiekimus tėvams (globėjams, rūpintojams) 

teikiama elektroniniame „Mano dienyne“;  

2.5. Mokinių lankomumo apskaita tvarkoma elektroniniame „Mano dienyne“ pagal 

prisijungimą prie virtualios mokymosi aplinkos ir pagal gautą grįžtamąją informaciją iš mokinių;  

2.6. 1–8 klasių dalykų mokytojai, ne vėliau kaip likus dienai iki turimos savaitinės 

dalyko pamokos, sudarytą savaitės planą išsiunčia mokiniams į Microsoft Teams platformą; 

2.7. Dalykų sinchroninės vaizdo pamokos, konsultacijos, moduliai, ilgalaikės 

konsultacijos 1–4 klasių mokiniams, neformaliojo vaikų švietimo bei pagalbos vaikui specialistų 

užsiėmimai  organizuojami pamokų tvarkaraščiuose numatytu laiku; 

2.8. Mokomųjų dalykų sinchroninės pamokos, užsiėmimai, konsultacijos mokiniams 

panaudojant ugdymo poreikiams tenkinti skirtas valandas fiksuojamos Teams platformos 

kalendoriuje;  

2.9. Pamokas sinchroniniu būdu 1–4 klasių mokiniams rekomenduojama organizuoti 

ne ilgiau kaip 1 valandą per dieną, 5–8 klasių mokiniams – ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną. 



3. Švietimo pagalbos teikimas. 

3.1. Švietimo pagalba teikiama Teams platformoje laikantis konfidencialumo principo; 

3.2. Mokytojo padėjėjų pagalba organizuojama Teams platformoje; 

3.3. Socialinio pedagogo, psichologo konsultacijos organizuojamos konfidencialiu ryšiu 

Teams platformoje. 

4. Bendravimas su mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais). 

4.1. Progimnazijos elektroniniame tinklapyje https://verdene.klaipeda.lm.lt  skelbiama 

informacija apie IKT specialisto  teikiamą techninę pagalbą  mokytojams, mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams);  

4.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas, bendradarbiavimas ir informavavimas 

organizuojamas progimnazijos elektroniniame tinklapyje https://verdene.klaipeda.lm.lt  ir „Mano 

dienyne“, Microsoft Teams platformoje. 

5. Kitų skaitmeninių išteklių naudojimas.  

5.1. Surinkta ir nuolat papildoma kitų skaitmeninių išteklių naudojimo biblioteka, kuri 

skelbiama progimnazijos elektroniniame tinklapyje https://verdene.klaipeda.lm.lt. 

6. Kiti susitarimai.  

6.1. Parengtos rekomendacijos progimnazijos pedagogams, mokiniams, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu, saugaus interneto 

naudojimo.  

7. Virtualaus bendravimo ir darbo taisyklės nuotolinio mokymosi metu. 

7.1. Nuotolinio mokymo(si) dalyviai įsitikina, kad visa įranga veikia be trikdžių, o 

kamera nustatyta tinkamu kampu, dalyvių mikrofonai išjungti; 

7.2. Nuotolinio mokymo(si) dalyviai įsitikina, ar yra tinkamai apsirengę; 

7.3.  Nuotolinio mokymo(si) pamokoje / užsiėmime dalyviai bendrauja mandagiai, 

pagarbiai; 

  7.4. Prasidėjus pamokai / užsiėmimui, mokiniai, kai nori / reikia kalbėti, įsijungia 

mikrofoną ir vaizdo kamerą. Vienam kalbant, kiti klauso; 

  7.5. Nuotolinio mokymo(si) dalyviai bendrauja dalykiškai, mokiniai be mokytojo 

leidimo nesiunčia emocijas reiškiančių veidukų, paveikslėlių, žinučių; 

   7.6. Mokiniai išsijungia iš sinchroninės pamokos tik mokytojui paskelbus apie 

susitikimo pabaigą; 

  7.7. Mokiniai laiku atlieka ir sutartu būdu bei laiku atsiskaito mokytojo paskirtas 

užduotis; 

  7.8. Mokiniai kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais pamokų / užsiėmimų 

tvarkaraščio laiku Microsoft Team platformoje; 

  7.9. Mokiniai tausoja progimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, 

atlygina padarytą žalą (sugadinus – pataiso ar atperka); 

  7.10. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių 

vadovais, progimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais, sprendžiant visus su ugdymu 

susijusius klausimus; 

7.11. Nuotolinio mokymo(si) dalyviams draudžiama vartoti trumpinius, necenzūrinius 

žodžius, tyčiotis ir įžeidinėti kitus asmenis, filmuoti, fotografuoti, daryti nuotolinės pamokos / 

užsiėmimo garso įrašą, kelti į virtualią erdvę nuotraukas, vaizdo įrašus be juose vaizduojamų 

žmonių sutikimo; 

  7.12. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra atsakingi už savo vaikų elgesį virtualioje erdvėje; 

https://verdene.klaipeda.lm.lt/
https://verdene.klaipeda.lm.lt/
https://verdene.klaipeda.lm.lt/


  7.13. Nesilaikantį susitarimų, laužantį taisykles, trukdantį pamokai mokinį mokytojas 

turi teisę pašalinti iš nuotolinės pamokos Microsoft Teams platformoje ir apie tai informuoti 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir klasės vadovą;  

  7.14. Nuotolinio mokymo(si) metu visi privalo laikytis etikos principų, asmens 

duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų. Už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus 

veiksmus, neteisėtus prisijungimus prie virtualios mokymo(si) aplinkos ar neteisėtą elektroninių 

duomenų perėmimą ir panaudojimą užsitraukia baudžiamąją atsakomybę;  

 7.15. Mokytojai ir/ar pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro susitarimo: pastebėję 

virtualioje mokymosi aplinkoje pasikartojančias patyčias, netinkamą, nepagarbų mokinio elgesį 

nedelsiant reaguoja, fiksuoja ir informuoja progimnazijos administraciją, kuri kreipiasi į policiją 

dėl viešosios tvarkos pažeidimo viešoje erdvėje.   
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