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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

DEL NuorolrNro MoKyMo oRcfN,iz:[M8iroo**o. epnaso pr.rvrRrrNrMo

2020 m.lapkridio 16 d. Nr. V-379 (1.3.)
Klaipeda

Vadovaudamasis Mokymo 
_nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo btidu kriterijq apra5u,

patvirtintu- Lietuvos Respublikos Svietimo, moksli ir sporto ministrolozo 
^.liepos 

2 d. lsakymu Nr. V-
t90-6 ,,Dd:l Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo btidu kriterijq apraso patvirtinimo.,,
Motymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus aukstojo mot slo striijq programas) formq ir
mokymo organizavimo tvarkos apra5u, pawirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir 

-mokslo 
ministrozlu m. birzelio 28 d. isakymu _Nr. v-1049 ,, Del Mokymosi pagal formaliojo svietimo programas

(i5skyrus auk5tojo mokslo stu.driq programas) formq ir .oty.o organizivimo tvarkos apraso
patvirtinimo" (suvestine redakcija nuo 2015-10-29) ir Lietuvos nuotolin-io ir e.mokymosi Gi;DM)
asociacijos nuotoliniq studijq/mokymo/ugdymo kokybes vertinimo tvarka:

l. Tvirtinu Klaip0dos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro nuotolinio
mokymo organizavimo tvarkos apraS4 (pridedama).

2. P rip aZ istu .netekusiu galios Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo
centro direktoriaus 2020 m. rugpjiidio 3l d. isakymo Nr.y-279,,D61 nuotolinio .oiy.o organizavimo
tvarkos apra5o patvirtinimo" I punkt4.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
pavaduoj anti s direktoriq
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PATVIRTINTA
Klaip€dos Emesto Galvanausko profesinio

tr5liliffil,i,f T1;;it;"'' raPkidio

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

-1. 
Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos apraias (toliau - Apra5as) nustato reikalavimus

nuotolinio mokymo kursams, jq aprobavimui bei nuotolinio mokymo organizavimui. Apraias parengtas,
vadovaujantis 2020 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro lsakymu
Nr' 1006, patvirtintu ,,Mokymo nuotoliniu ugdyrno proceso organizavimo budu kriterilq aprasu,.;
Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos nuotoliniq studijrl/mokymo/ugaymo t<btyUes
vertinimo tvarka.

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

paremtas mokymo organi zavimo bldas.
Nuotolinis kontaktinis darbas - mokymas, vykstantis virtualioje mokymosi aplinkoje ir pagristas

IKT priemoniq naudojimu. Tai gali biiti pamokos, paskaitos, seminarai, pratyboi aGtusilos,
konsultacijos, tarpiniq uZduodiq attikimas ir vertinimas bei kiti uZsiemimai.

Nuotolinio mokymo kursas - mokymo progmmos dalykas ar jo dalis, neformaliojo ugdymo
programos visas dalykas, parengtas destyti nuotoliniu btidu.

Nuotolinio kurso autorius - asmuo, savaranki5kai suklrgs originalq nuotolinio mokymo kursq
mokiniq mokymui(si) ar neformaliojo ugdymo programos studijavimui, mokiniq mokymosi paramai
uZtikrinti.

Nuotolinio kurso reng6jas - asmuo, parenggs nuotolinio mokymo kurs4 pagal mokymo
programoje arba neformaliojo ugdymo programoje destom4 dalyk4, atskiras ddstomq daiyliq medZiagos
dalis ir IKT priemones sujunggs ! visumq ir kt.

_ Virtuali mokymosi aplinka - tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT pagrlsta mokynosi sistema,
kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokiniq bei mokytojq s4veika, yra- galimybes kurti ir naudoti
ivairius mokymosi scenarijus ir metodus.

- 3. visq formq dalykq mokymas ar neformaliojo ugdymo programq dalykq mokymas gali buti
vykdomas miSriu biidu, derinant nuotolinius ir auditorinius mokymo metodus ii priemones. Vykdomos
nuotoliniu b[du mokymo dalies apimtis priklauso nuo mokomojo dalyko specifikos (mokomojo dalyko
rezultatq, mokymo plano, valandq paskirstymo, mokymo metodq, vertinimo metodq, mokiniq ikaidiaus,
mokymo formos ir kt.)

4. Nuotolinio mokymosi forma gali biiti organizuojamas mokymas kasdieniu mokymo proceso
organ izavimo b[du:

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 - imon6se.

5. Nuotolinis mokymasis organizuojamas virtualioje mokymosi aplinkoje (vMA MooDLE).
_ - 6. Yaizdo pamokos vyksta naudojant ,,office 365" program4 ,,Teams;' ir kitas vieso naudojimo

platformas.



7. Nuotolinis mokymas (-is) vykdomas grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo b0du: nuotolinems klasems pagal i5 anksto sudaryt4 tvarkara5ti, penkias dienas periavaitg,
virtualioje mokymosi aplinkoje vyksta virtualios pamokos.

_ 8. Nuotolinio mokymosi formoje (mokinio ir mokyojo susitarimu, administracijai leidus) gali btiti
derinama ir kasdienio mokymosi elementai (mokinys gali lanklti to dalyko pamokasj.

9. Mokytojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu, turi b[ti ivaldg
informacines komunikacines technologijas bei virtualiq mokymosi aplink4.

_ 10. Ddl techniniq nesklandumq (internetinio rySio nebuvimas, elektros itampos trikdZiai, serverio
darbo sutrikimai) neivykus virtualioms pamokoms, jos turi bflti 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 VMA elementai: dalyko

planas, pamokq tvarkaraStis, mokymo medLiaga, mokytojo ir mokinio bendradarbiavim4 uZtikrinandios
veiklos (darbas virtualioje aplinkoje, susiralinej imas, diskusijos ir kt. veiklos suplanuotoi mokyojo).
_ 13. Nuotolinio mokymo dalyko turinys pateikiamas VMA, turi nesiskirti nuo ilgalaikio plano. Turi
buti. tikslingai parinkti mokymo metodai ir priemones, s4lygojantys dalyko apraSe siekiamq tikstq
realizavimq naudojami interaktyvios s4veikos elementai, savikontroles klausimai, pratimai, uZduotys,
testai ir kitos vertinimo priemones turi atitikti pateikt4 mokym o medLiag4, jos sudetingumo lygi,
mokomojo dalyko tikslus.

._ 14' Dalyko turinyje turi buti numatytos ir naudojamos priemones savarankiskai besimokandiq
veiklai organizuoti ir uZtikinti: dalyvavimas diskusijq forumuose, papildomos medZiagos paie5ka ii
publikavimas kurso kontekste, pasirengimas atlikti uZduoti, jos atlikimas, pasirengimas apginii uZduoti,
pasirengimas kitiems atsiskaitymams, savikontrol€s klausimai, pratimq, uZduodiq, testq atlikimas.

15. Mokinio pasiekimai vertinami naudojant diagnostinius irlar formuojamuosius vertinimo
metodus. Vertinant naudojami VMA priemonemis sudarlti testai, klausimyrai, 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 mediiaga turi bDti susijusi- su mokomojo
dalyko turiniu ir naudojama pagristai. Navigacija kurso viduje turi b[ti patogi, tureti ry3i su i5oriniais
informacij os Saltiniais.

17. Minimaliis nuotolinio kurso mokomojo datyko kiterijai:
. 17.1. Teorine medZiaga turi biiti isdesqta pagal dalyko ilgalaikiame plane nurodytas temas ir

pritaikyta nuosekliam mokymuisi (vien tik skaidres ndra tinkamas biidas).
17'2. Mokomajame dalyke numatltos veiklos mokiniq Ziniq ir gebejimq patikdnimui turi btiti

adekvadiai pritaikomos ir nuotoliniame kurse. Jos pateikiamos naudojant tinkamas VMA priemones
(vertinamos diskusijos, testai, uZduodiq pateikimo ir atsakymq lkelimo veiklos ir pan.).

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

.. _17.4. Laboratoriniq ar praktikos darbq uZduotys turi biiti ai5kiai suformuluotos, jei reikia, su
papildomu teoriniu apra5u, kuris pateikiamas uZduoties atsakymo fkelimo skiltyje.

17.5. Nuorodos I interneto Saltinius nuolat perZiiirimos ir atnaujinamos.

III. NUOTOLINIO MOKYMO(SD DALYUU VETKLA
18. Nuotolinio mokymo(si) konsultantas, virtualios mokymo(si) aplinkos administratorius:
18.1. Sukuria mokomqiq dalykq kursq strukttir4.
18.2. lregistruoja moklrojus ir mokinius i virtuati4 mokymo(si) aplink4.
18.3. PriZitiri ir administruoja virtuali4 mokymo(si) aplinkq.



18.4. Konsultuoja mokyojus MOODLE aplinkos vartojimo klausimais.
19. Skyriq ved6jai:
19.1. Nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta i5 Svietimo mokslo ir sporto ministerijos ar kitq

institucijq.
19.2. Priima sprendimus del mokymosi nuotoliniu biidu gatimybes (mokiniq prasymai).
19.3. Konsultuoja mokinius MOODLE aplinkos vartojimo klausimais.
19.4. Informuoja centro bendruomeng apie mokymo(si) nuotoliniu btidu igvendinim4.
19.5. Kontroliuoja ir tikrina e-dienyne [ra5us apie pravestas pamokas.
19.6. Organizuoja mokymo(si) nuotoliniu biidu kokybes stebisen4 ir aptarimus.
20. Mokyojai:

. 29.1. Rengia ir atnaujina nuotolio mokymo kurso medZiag4, tatpina j4 virtualioje mok).rnosi
aplinfgje' palaiko nuolatini ry5i su kurso dalyviais, skatina moiymosi veiitq, vertina mokymosi
pasiekimus pagal kurso vertinimo wark4.

20.2.ltraukia i nuotolinio mokymo kurs4 mokinius, supaZindina juos su kurso vykdymo tvarka ir
specifika, pateikia kurso mokymosi plan4.

20.3. Pagal i5 anksto sudaryt4 tvarkara5ti veda pamokas.
20.4. Per septynias darbo dienas mokiniams pateikia virtualioje mokymosi aplinkoje atliktq

uZduodiq vertinimus, atsako i elektroninius laiikus ir klausimq diskusijq forumuose.
20.5' Vertinimus uZ darbus pateiktus virtualioje mokymo(si) aplinkoje MOODLE ar atliktus vaizdo

pamokq metu, sura5o elektroniniame dienyne.
20.6. Teikia informacij4 apie mokiniq jungim4si ir mokymqsi gmpiq vadovams ir skyriq vedejams.
21. Mokltojai, dirbdami virtualioje mokymo aplinkoje, privalo laikytis etikos ir autoriq ieisiq

uZtikrinimo principq bei taisykliq.
22. Grupiq vadovai:

, 22.1. Informuoja mokinius apie nuotolinio mokymo(si) reikalavimus ir galimybes mokytis nuotoliniu
biidu.

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

. . 23.1. Pageidavim4 mokyis nuotoliniu biidu pareiSkia ra5tu praiyme Centro direktorei, pagrisdami
tokio mokymosi poreiki ir nurodydami laikotarpi.

23.2. Mokiniai, pasira5g mokymosi sutartis mokyis nuotoliniu biidu:
23.2.1. Turi galimybg individualiai studijuoti mokymo kursq medZiag4 pasirinktu laiku, jam

priimtinu tempu.

_ 232.2. Penkias dienas per savaitg dalyvauja virtualiose pamokose (pagal i5 anksto sudaryt4
tvarkara5ti).

23.3.Mokiniai, kuriems direktoriaus !sakymu leista kasdien! mokym4 derinti su nuotoliniu:
23.3.1. Individualiai studijuoja mokymo kursq mediiag4 pasirinktu laiku, jam priimtinu tempu.
23.3.2. Turi galimybg dalyvauti pamokose su grupe.
24. Mokiniai privalo:
24.1. Dalyvauti virtualiose pamokose (mokiniai kurie derina nuotolini mokym4 su kasdieniu pagal

galimybes dalyvauja virtualiose ir realiose pamokose, tadiau ne maziau kaip 50%o pamokq).
24.2. Atlikti visus iskaitinius kontrolinius darbus ir ikeltijuos ivirnrali4 mokymosi aplinkq.
24.3. I5studijuoti visq teoring medZiag4 pateikt4 nuotolinio mokymo kurse.

. 24.4. Saugoti savo prisijungimo prie virtualios mokymosi aplinkos duomenis, neperduoti jq
tretiesiems asmenims.



IV. MOKINIO ELGESIO TAISYKLES PAMOKU METU
25' Mokinys turi iS anksto pasiruo5ti vaizdo pamokai (pvz.: tureti ausines, pamokai reikalingas

priemones).

_ . 26. Mokinys privalo nev6luoti ivaizdo pamok4, laikyis mokinio elgesio taisykliq, pagarbiai
elgtis su mokytojais ir kitais bendruomen6s nariais, reaguoii ijq prasymuJ bei nuroaymus, nepazeisti
kitq asmenq teisiq ir teisetq interesq.

27. Mokinys turi nepertraukiamai dalyvauti vaizdo pamokoje.
28. Vaizdo pamokos metu mokinys turi laikytis rimiies ir tylos:
28.1. prisijungti ir pamokoje dalyvauti su i5jungtu mikrofonu (MUTE funkcija);
28.2. duoti Zenkl4, kai nori kalbeti, pakelti rank4, kad atkreiptq mokyojo demes!;
28.3. gavgs mokyojo leidim4 lsijungti mikrofon4 ir kalbeti;-
28'4. pasisakgs vel iSjungti mikofon4 (MUTE funkcija) ir toliau dalyvauti veikloje.
28.5. pokatbiq laukeli (chat) naudoti tik mokytojui nurodZius;
28.6. netrukdyti pa5aliniais garsais, veiklomis, gestais, grimasomis, komentarais;
28.7 . baigti darb4 ir i5eiti iS virtualios transliacijos tik mokytojui leidus.
29. Grieilai draudZiama slapta ira3ineti ir platinti vaizdo pamokos turini.
30. GrieZtai draudZiama slapta daryti vaizdo konferencijos ekano nuotiaukas, kuriose matomas

kito asmens atvaizdas.
3 l. Grieitai draudziama vaizdo konferenciiq nuorodas persiqsti paialiniams asmenims.
32. PasirodZius netinkamo elgesio aprai5koms (nepagarbus, jZiilus, Zeminantis elgesys su

mokytojais, mokiniais, necenziiriniq zodZiq vartoj imu. purnoko, meiu), mokinys lspejamas det jo
dallvavimo vaizdo konferencijoje nutraukimo, apie tai informuojami rnoiiirio tevai ii Centro socialine
pedagoge.

. .. 33. Antr4 kart4 pasikartojus nusiZengimui, mokinys i5 vaizdo pamokos pa5alinamas be iiankstinio
ispejimo, ugdymo procesas nurodlt4 laikotarpijam tgsiamas tik as-inchroniniu principu (savaranki5kas
vadov0lio informacijos aiSkinimasis ir uZduodiq atlikimas). Mokinio elgesys svarstomus Vuiko g".ou",
komisijoje, kuri nustato pa5alinimo i5 vaizdo pamokq laikotarpio trukmg ir sprendZia del kreipimosi !
Lietuvos policijos pareigEnus d6l netinkamo elgesio virtualioje erdveje.

34. UZ netinkamq elgesi virtualioje erdveje baudZiama pagal LR ANK 481 str. Nedidelis viesos
tvarkos paieidimas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Nuotoliniu biidu besimokandiq mokiniq lankomumo apskaita warkoma pagal prisijungimo prie

virtualios aplinkos duomenis ir fiksuojama elektroniniame dienyne.
36. Nuotolinio mokymo kursas yra autoriaus/rengejo ir Centro bendras mokymo i5teklius.
37. Nuotolinio mokymo kursai kopijuojami ir saugomi Centro serveryje.
38' Centro virtualioje mokymosi aplinkoje pateikti ir aprobuoti nuotoiinio mokymo kursai gali buti

naudojami tik Centro mokymo ar neformaliojo mokymo tikslais.
39. Kurso autoriui/rengejui i5ejus iS darbo Centre, nuotolinio mok),rno kursas gali buti naudojamas.

. 40. Gimnazijos skyriaus vedeja stebi Nuotolinio mok),rnosi tvarkos afra5o lgyvendinim4,
koregavimo poreik[, mokymosi s4lygq ir turinio atitikimq mokiniq poreikiams ir esant reikiiui inicijuoja
nuotolinio mokymo (-si) organizavimo bei Nuotolinio mokymosi tvarkos apraso pakeitimus.


