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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO

DIREKTORIUS

DEL NuorolrNro MoKyMo oRcfr*iz:JrM$ir"*"os ApRAso pArvrRrrNrMo

2020 m. rugpjiidio 3l d. Nr. V-279 (1.3.)
Klaipeda

Vadovaudamasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu kriterijrtr apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.liepos 2 d. isakymu Nr.
V-1006,,DCI mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu kriterijq apra5o patvirtinimo",
Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq ir
mokymo organizavimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
2012 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo svietimo programas
(i5skyrus aukstojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraio
patvirtinimo" (suvestine redakcija nuo 20t 5-10-29), 2020 m. birLelio 2 d. lsakymu Nr. V-827 ,,Del
Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.birLelio 28 d. isakymo Nr. v-1049,,DeI mokymosi pagal formaliojo
Svietimo programas (i5skyrus aukStojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo
tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimu ir Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos
nuotoliniq studijr/mokymo/ugdymo kokybds vertinimo tvarka:

l. Tvirtinu Klaipddos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro nuotolinio
mokymo organizavimo tvarkos apra5q (pridedama).

2. P ripaL ist u netekusiu galios Klaipddos Emesto Galvanausko profesinio mokymo
centro direktoriaus 2018 m. rugsejo 28 d. isakymo Nr. v-299 ,,D61 nuotolinio mokymo organizavimo.. I
punkt4.
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PATVIRTINTA
Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo cenho direktoriaus 2020 m.
rugpjudio 3l d. isakymu Nr. V-279

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZA\TMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

-1. .Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos apra3as (totiau - Aprasas) nustato reikalavimus
nuotolinio mokymo kursams, jq aprobavimui bei nuotoinio motyrno o.gunirrrrimui. Aprasas parengras,
vadovaujantis 2020 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Svietimo, mofslo ir sporto ministro isakymuNr' 1006, patvirtintu ,,Mokymo .nugtgliniu ugdy-o p.oceso organizavimo budu kriteri3q uprusu,,;
Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) aioiiacilos nuotoliniq studijr/mokymo/ugdymo kokybes
vertinimo Warka.

2. Pagrindines s4vokos:
Nuotolinis mokymasis - informaciniq komunikacijos technologijq (toliau IKT) priemonemis

paremtas mokyno organizavimo b[das.
Nuotolinis kontaktinis darbas - mokymas, vykstantis virtualioje mokymosi aplinkoje ir pagristasIKT priemoniq naudojimu..Tai_-gali buti pamokos, paskaitos, 

-seminami, 
pratybos, aismsilos,

konsultacijos, tarpiniq uZduodiq atlikimas ir vertinimas beikiti uZsiemimai.
Nuotolinio mokymo kursas - mokymo progmmos dalykas ar jo dalis, neformaliojo ugdymo

programos visas dalykas, parengtas destyti nuotoliniu btidu.
Nuotolinio kurso autorius - asmuo, savaranki5kai sukDrgs originalq nuotolinio mokymo kurs4

mokiniq mokymui(si) ar neformaliojo ugdymo programos studijaviriui, mokiniq mokymoii paramai
uZtikinti.

Nuotolinio kurso reng6jas - asmuo, parenggs nuotolinio mokymo kurs4 pagal mokymo
qr9.ey1o4 arba neformaliojo uglymo programoje destom4 dalyk4, atskiras destomq aaiyfq meaziagos
dalis ir IKT priemones sujunggs I visumq ir kt.

. . .Virtuali mokymosi aplinka - tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT pagrista mokynosi sistema,
kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokiniq bei mokyojq sqveika, yra- gilimybes (urti ir naudoti
ivairius mokymosi scenarijus ir metodus.

. _ 
3. visq formq dalykq mokymas ar neformaliojo ugdymo programq dalykq mokymas gali biiti

lykdomas mi5riu b[du, derinant nuotolinius ir auditoiiniui mokymo metodur i. pri".on"r. Vykdomos
nuotoliniu biidu mokymo dalies apimtis priklauso nuo mokomojl dalyko specifikos (mokomojo dalyko
rezultatq, mokymo plano, valandq paskirstymo, mokymo metodq, vertinimo metodrl, mokiniq skaidiaus,
mokymo formos ir kt.)

4. Nuotolinio mokymosi forma gali biiti organizuojamas mokymas kasdieniu mokymo proceso
organizavimo bDdu:

4.1. Atskirq profesinio mokymo moduliq mokymui.

. .4:2;. Bendrojo ugdymo dalykq mokymui vadovaujantis bendrojo ugdymo programomis,
bendraisiais ugdymo planais.

^ 4.3: Profesinio mokymo dalykq teorines dalies mokymui. Mokiniq praktinis mokymas vykdomas
Centro dirbtuvese, baigiamoji praktika - imonese.

5' Nuotolinis mokymasis organizuojamas virtualioje mokymosi aplinkoje (vMA MooDLE).
6. Vaizdo pamokos vyksta naudojant ,,Office 365; programq ,,tiams,, .
7. Nuotolinis mokymas (-is)_ vykdomas grupinio mokymosi'forma nuotoriniu mokymo proceso

organizavimo biidu: nuotolinems klasems pagal i5 anksto sudarge tvarkarasti, penkias dienas per savaitg,
virtualioje mokymosi aplinkoje vyksta virtualios pamokos.



_ 8. Nuotolinio mokymosi formoje (mokinio ir mokytojo susitarimu, administracijai teidus) gali biiti
derinama ir kasdienio mokymosi elementai (mokinys gali lankyti to dalyko pamokasi.

. 9. Mokyojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bUdu, turi b[ti ivaldg
informacines komunikacines technologijas bei virtualiq mokymosi aplinkq.

, 10. Del techniniq nesklandumq (intemetinio rySio nebuvimas, elektros ltampos trikdZiai, serverio
darbo sutrikimai) neivykus virtualioms pamokoms, jos turi b[ti pravestos pagal patvirtint4 papildom4
tvarkaraSti.

II. NUOTOLINIO KURSO MOKYMO DALYKO PARENGIMO METODIKA
11. Nuotoliniam mokymui dalyko kursai rengiami pagal ilgalaiki dalyko plan4.
12. Privalomi nuotolinio mokymo dalyko didaktines dalies pateikiamos VMe elementai: dalyko

planas, pamokq tvarkara5tis, mokymo medLiaga, mokyojo ir mokinio bendradarbiavimq uZtikrinandios
veiklos(darbas virtualioje aplinkoje, susira5inejimas, diskusijos ir kt. veiklos suplanuotoi mokyojo).
_ 13. Nuotolinio mokymo dalyko turinys pateikiamas VMA, turi nesiskirti nuo ilgataikio plano. Turi
buti. tikslingai parinkti mokymo metodai ir priemones, sqlygojantys dalyko apra--Se siekiamq tikslq
realizavimas naudojami interaktyvios s4veikos elementai, savikontroles khusimii, pratimai, u2duotys,
testai ir kitos vertinimo priemones turi atitikti pateikt4 mokym o medliag4 jos sudetingumo lyg!,
mokomojo dalyko tikslus.

__ _ 
14. Dalyko turinyje turi bDti numatltos ir naudojamos priemones savarankiSkai besimokandiq

veiklai organizuoti ir uZtikrinti: dalyvavimas diskusijq forumuose, papildomos medZiagos paieska ii
publikavimas kurso kontekste, pasirengimas atlikti uZduoti, jos atlikimas, pasirengimas apginii uZduoti,
pasirengimas kitiems atsiskaitymams, savikontroles klausimai, pratimq, uzduodiq, testq ailikimas.

15. Mokinio pasiekimai vertinami naudojant diagnostinius irlar formuojamuosius vertinimo
metodus. Vertinant naudojami VMA priemonemis sudaryti testai, klausimynai, nuotoline kontaktine
apklausa, trumpos uZduotys, praktiniai darbai, recenzijos irlar kita.

.- 16. Mokomasis dalykas turi tenkinti bendruosius teksto formatavimo, Srifto, apipavidalinimo
reikalavimus. Naudojamos iliustracijos, garsine, vaizdine medLiaga turi blti susijusi- su mokomojo
dalyko turiniu ir naudojama pagr[stai. Navigacija kurso viduje turi btiti patogi, tureti ry5i su i5oriniais
informacijos Saltiniais.

17. Minimaltis nuotolinio kurso mokomojo dalyko kriterijai:

. .,17.1. Teorine medZiaga turi biiti iSdestyta pagal dalyko ilgalaikiame plane nurodytas temas ir
pritaikyta nuosekliam mokymuisi (vien tik skaidrOs nera tinkamas biidas).

_ , 17.2. Mokomajame dalyke numatltos veiklos mokiniq Ziniq ir geb6jimq patikinimui turi buti
adekvadiai pritaikomos ir nuotoliniame kurse. Jos pateikiamos naudojant iinkurnur VMA priemones
(vertinamos diskusijos, testai, uZduodiq pateikimo ir atsakymq ik6limo veiklos ir pan.).

17.3. Mokomajame dalyke turi biiti savikontroles testai/klausimynai su griZtamuoju rySiu
besimokandiqiq refleksijai. Testai sudaromi pagal turinio temas.

._ _17.4. 
Laboratoriniq ar praktikos darbq uZduotys turi buti ai5kiai suformuluotos, jei reikia, su

papildomu teoriniu apra5u, kuris pateikiamas uZduoties atsakymo ikOlimo skiltyje.
17.5. Nuorodos i intemeto Saltinius nuolat perZiiirimos ir atnaujinamos.

IIr. NUOTOLINTO MOKYMO(Sr) DALY\IU VEIKLA
18. Nuotolinio mokymo(si) konsultantas, virtualios mokymo(si) aplinkos administratorius:
18.1. Sukuria mokomqjq dalykq kursq struktUr4.
18.2. lregistruoja mokyojus ir mokinius ! virtuali4 mokymo(si) aplink4.
18.3. PriZiiiri ir administruoja virtuati4 mokyrno(si) aplink4.
18.4. Konsultuoja mokyojus MOODLE aplinkos vartojimo klausimais.
19. Skyriq vedejai:



l9'1' Nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta i5 Svietimo mokslo ir sporto ministerijos ar kitq
institucijq.

19.2. Priima sprendimus der mokymosi nuotoliniu biidu galimybes (mokiniq prasymai).
19.3. Konsultuoja mokinius MOODLE aplinkos vartojimo klausimais.
19.4. Informuoja centro bendruomeng apie mokymo(ii) nuotoliniu btidu lgyvendinim4.
19.5. Kontroliuoja ir tikina e-dienyne iraSus apie pravestas pamokas.
19.6. Organizuoja mokymo(si) nuotoliniu b[du koiyb6s stebisen4 ir aptarimus.
20. Mokytojai:

.. .2y. Rengia ir atnaujina nuotolio mokymo kurso medZiag4, talpina jq vinualioje mokymosi
aplil]<9je, palaiko nuolatini ry5i su kurso dalyviais, skatina m6[ymosi ueii.ta, vertiria mokymosi
pasiekimus pagal kurso vertinimo tvarkq.

. 20'2. ltraukia inuotolinio mokymo kurs4 mokinius, supaZindinajuos su kurso vykdymo tvarka ir
specifika, pateikia kurso mokymosi plan4.

20.3. Pagal i5 anksto sudaryt4 tvarkara5t[ veda pamokas.
29 4. Per septynias darbo_ dienas mokiniamJ pateikia virtualioje mokymosi aplinkoje atliktq

uZduociq vertinimus, atsako i elektroninius raiskus ir klausimq diskusiiq forumuose.
20.5. Vertinimus uZ darbus pateiktus virtualioje mokymoisi) aplin[oje MOODLE ar atliktus vaizdo

pamokq metu, suraSo elektroniniame dienvne.
20.6- Teikia informacii4 apie mokiniqiungim4si ir mokymqsi grupiq vadovams ir skyriq ved6jams.2l' Mokytojai, dirbdami 

.virtualioje moliymo aplinkoje, priiato tait<ytis etikos ir'autoriq ieisiq
uZtikrinimo principq bei taisykliq.

22. Grupiq vadovai:

- 22-1. Informuoja mokinius apie nuotolinio mokymo(si) reikalavimus ir galimybes mokyis nuotoliniu
biidu.

22.2. Konsultuoja mokinius del prisijungimo prie virtualios mokymo(si) aplinkos.
22.3. Stebi mokiniq lankomum4.
23. Mokiniai:

. . 23-_1. Pageidavim4 mokytis nuotoliniu bDdu parei5kia raStu praSyme Centro direktorei, pagrlsdami
tokio mokymosi poreiki ir nurodydami laikotarpi.

23.2. Mokiniai, pasiraig mokl.rnosi sutartis mokytis nuotoliniu biidu:

.. 23.2.1. Turi galimybg individualiai studijuoti mokymo kursq medZiagq pasirinktu laiku, jam
priimtinu tempu.

23.2.2. Penkias dienas per savaitg dalyvauja virtualiose pamokose (pagal is anksto sudaryt4
tvarkara5ti).

23.3.Mokiniai, kuriems direktoriaus lsakymu leista kasdieni mokym4 derinti su nuotoliniu:
23.3.1. Individualiai studijuojamokymo kursq medziagq pasirinktu taitu, iam priimtinu tempu.
23.3.2.Twi galimybg dalyvauti pamokose su grupe.
24. Mokiniai privalo:

,24-1.Dalyvautivirtualiosepamokose(mokiniaikuriederinanuotolin! mokym4 su kasdieniu pagal
galimybes dalyvauja virtualiose ir realiose pamokose, tadiau ne maziau taip sozo pu,nor..ll.

24-2. Atlikti visus iskaitinius kontrolinius darbus ir ikelti juos ivirruaii4 motymori aptint a.24.3. I5studijuoti vis4 teoring medZiag4 pateikt4 nuotolinio mokymo kurse. 
'

. 24.4' Saugoti savo prisijungimo prie virtualios mokymosi uplinko. duomenis, neperduoti iqtretiesiems asmenims.

25. Nuotoriniu biia, u",i.ll*BefrS:ffiii*?:f,H?ffiI3i,*u".a pagar prisijungimo prie
virtualios aplinkos duomenis ir fiksuojama elektroniniame dienyne.



26. Nuotolinio mokymo kursas yra autoriaus/rengejo ir Centro bendras mokymo istektius.
27. Nuotolinio mokymo kursai kopijuojami ir saugtmi Centro serveryje.
28. Centro virtualioje mokymosi aplinkoje pateiktiir aprobuoti nuotoiinio mokymo kursai gali btiti

naudojami tik Centro mokymo ar neformaliojo mokymo tikilais.
29. Kurso autoriui/rengejui isejus i5 darbo Centre, nuotolinio mokymo kursas gali btiti naudojamas.

. 30.. Gimnazijos skyriaus vedeja stebi Nuotolinio mokymosi tvarkos airaSo igywendinim4,koregavimo poreiki, mokymosi s4lygq ir turinio atitikim4 mokiniq poreikiams ir esant ."itiiri inicijuoja
nuotolinio mokymo (-si) organizavimo bei Nuotolinio mokyrnosi ivarkos apraio pakeitimus.


