KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA
Nuotolinio ugdymo organizavimas karantino metu
1. Gimnazija nuotolinį ugdymą vykdo pagal gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 01-185-V patvirtintą tvarkaraštį
Tvarkaraštis skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje adresu: https://www.kaunobasanaviciaus.lt/
2. Ugdymo procesas organizuojamas remiantis Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu
gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 01-71-V:
a) sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti pasirenkami sinchroninis ir asinchroninis ryšiai;
b) mokinių turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai;
c) kaip mokymo priemonės, naudojami mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo temas, skyrius ar konkrečius
puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas elektroniniame dienyne „Mano dienynas“;
d) Interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios medžiagos laikymui ir kt. naudojamos ZOOM (zoom.us), MOODLE
(jbasanavicius.vma.lm.lt), EDUKA KLASĖ(eduka.lt) ar kita mokytojo pasirinkta nuotolinio mokymo platforma;
e) bendravimui su mokiniais ir jų tėvais, dalykų mokytojais, klasių vadovais naudojamas gimnazijos elektroninis paštas gimnazija@jbasanavicius.
kaunas.lm.lt, e-dienynas „Mano dienynas“, gimnazijos tinklalapis, socialinės medijos;
3. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu. Nr. 01-185-V patvirtintą „Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarka“. Mokytojams rekomenduojama labai atsakingai skirti papildomas užduotis, derinti jų skyrimą su kolegomis, numatyti laiką
užduotims atlikti.
Mokytojo
vardas,
pavardė,
mokomasis
dalykas

Nuotolinė
mokymosi
aplinka
(prisijungi
-mas,
asmens
duomenų
apsauga)

Kaip bus
skiriamos
mokymosi
uţduotys

Kaip teikiama
teorinė ir kita
ugdymui(si)
reikalinga
medţiaga ar
informacija

Kada ir
kokiu būdu
mokinys gali
paprašyti
mokytojo
pagalbos ir
paaiškinimų

Kiek
mokiniai
turės skirti
laiko
uţduotims
atlikti

Kaip
reguliuojamas
mokinių
krūvis

Kaip
suteikiamas
grįţtamasis
ryšys mokiniams, jų
tėvams
(globėjams,
rūpintojams

Kaip
fiksuojami
mokinių
vertinimai

Ausmanienė
Albina, lietuvių
kalbos

Mano
dienynas
Messenger

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas

Užduočių
atlikimo
laikas prik-

Mokinių
krūvis
reguliuojama

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas

Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu

Ugdymo organizavimas

Mokinių,
turinčių
specialiuo
-sius
ugdymosi
poreikius,
ugdymo
specifikos
ir
švietimo
pagalbos
teikimas

Bendravimo
su mokiniais
ir jų tėvais
(globėjais,
rūpintojais)
būdai,
informavimo
priemonės ir
kanalai

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaito-

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,

mokytoja
ekspertė

Zoom

pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messengere,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger

failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Mano
dienynas,
Messen-gere
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(trečiadienį
14.40 val.),
kiekvieną.
darbo dieną iki
16.00 val.

lausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.) ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0- 20 min.).
Rašinių
rašymui IIIIV klasėse
iki 4 val.)

s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Mano
dienynas,
Messenger,
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(antradieniais
14.30-15.30),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Per pamoką
atlikti
savarankiško
ms
užduotims
20- 30 min.,
samprotavimo
pastraipai
rašyti 1,5
val.

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mano
dienynas
Messenger
Zoom
Facebook

Mokymosi
užduotys bus
įrašomos dienyne
,nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės

Pamokos
metu, rašyti
per Messenger
į klasės grupę,
Mano dienyną ,virtualios

Užduočių
atlikimo laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020

Persiųsiu
ištaisytus
darbus,rašysiu
komentarus,re
ngsiu vaizdo
susitikimus

IID., IIIB., IIID,
IVD.

Morkūnienė
Graţina,
lietuvių kalbos
mokytoja
metodininkė
IAD, IIE, IIIE

Kamarūnienė
Violeta,
lietuvių kalbos
mokytoja
ekspertė

vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį, fiksuojamą Mano
dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas,
Messenger,
Zoom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas
Messenger
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už

mieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

e-paštu
albina.ausmanie
ne@gmail.com ,
su mokiniaisMano dienynas,
Messenger,
Zoom

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger,
e-paštas
grazinute.m@g
mail.com

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
su mokiniaisMano dienynas,
Messenger

paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas
Messenger,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą

konsultacijos,
Zoom.
Kosultacijos
kiekvieną
darbo dieną
nuo 15.3016.30

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas į
messengere,
skambinti
mobiliuoju
telefonu
pamokos,
konsultacijų
(ketvirtadieniais 14.4515.30 val.)
metu. Taip pat
gali raštu
kreiptis per
Mano dienyną
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00val.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger,
Zoom, užduotis

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano

Pagalbos gali
prašyti rašydamas Mano
dienynas,
Messenger,
Facebook
pamokos metu
(pagal tvarka-

II B,C., IIIC,
IVC

Paškevičienė
Irena, lietuvių
kalbos
mokytoja
metodininkė
I B,C,E
III A, IV E

Vainorienė
Irena, lietuvių
kalbos
mokytoja
metodininkė
IIA, IVAB

užduočių
apimties (20
- 40 min.) ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagai
įtvirtinti (2030 min.),
II kl. 1,5 2,5 val. –
kūrybinis
darbas, testas, IV kl.
rašinys - 4
val.
Pagal
užduoties
sudėtingumą
. Vienoms
užduotims
užteks 20-40
min.
Rašiniams
skiriama 2-4
val.

m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Užduočių
atlikimo laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas,
Messenger,
vaizdo
susitikimų

atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį,
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas
Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo lapuose už atliktus
darbus žodžiu,
raštu, testus,
kūrybinius darbus ir kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį fiksuojamą Mano
dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo lapuose už atliktus
darbus žodžiu,
raštu, testus,
kūrybinius

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitmieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger,
Facebook grupė
grupė auklėtinių
tėvams;
su mokiniais-

Alionytė
Danguolė,
anglų kalbos
mokytoja
metodininkė
IIAB, IIIABDE
IVABE

Daukšienė
Viktutė, anglų
kalbos
mokytoja
metodininkė
IAD,
IIABC

siunčiant per
Mano dienynas,
Messenger,
Facebook

dienynas
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą

raštį), konsultacijų laiku
(antradieniais
8 pamoka – IV
okams; ketvirtadieniais 8
pamoka – II
okams). Taip
pat kiekvieną
darbo dieną
iki 16.00 val.

- 40 min.) ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagai
įtvirtinti (0 20 min.),II
kl. 1,5 - 2,5
val.- kūrybinis darbas,
testas, IV kl.
4val.-rašinys

skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguavimas“ 1725 punktus

metu
Zoom;
auklėtinių
tėvams
naudojant
Facebook
grupę

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Eduka klasė

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Eduka klasė

Visa teorinė medžiaga (skaidrės,
word‘o failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom, Eduka
klasė. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Facebook
, Eduka klasė,
pamokos metu
(pagal tvarkaraštį), konsultacijų laiku
(antradieniais
12-14 val)
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0- 20 min.),
rašiniams 1,5-2 val.

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom, Eduka
klasė

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Eduka klasė

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, elektroniniai žodynėliai,
pdf formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Zoom
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),

Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas ,
Messenger,
vaizdo
susitikimų
metu

darbus ir kt.,
vėliau vertinimus konvertuojant į pažymį,
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas
Messenger,
Zoom,
Skype,
Viber
Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį, fiksuojamą Mano
dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom, Skype
Viber
Eduka klasė
Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir

Mano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Eduka klasė
Email
aguole@gmail.c
om

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype

Eţerskienė
Laura, anglų
kalbos
mokytoja
metodininkė

dienynas
Messenger
Facebook

dienynas,
Messenger,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

konsultacijų
laiku
trečiadienį 8
pamoka.
Kiekvieną
darbo dieną iki
16 val.

nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)
Rašiniui
arba kūrybiniam darbui
2 val.

skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Zoom.

Mano
dienynas
Messenger
Viber,
Skype,
Facebook

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger,
Skype, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Skype. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas,
Messenger,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(pirmadienis 8
pamoka)
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties
(20-40min.),
ir nuo užduočių, skirtų medžiagos įtvirtinimui (0-40
min.), III-IV
klasėms rašto darbams
1-2 val.

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Skype

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Facebook
pamokos metu
(pagal tvarkaraštį),

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo atliekamų per
pamoką
užduočių
apimties (20

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal gimnazijos 20192020 m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu

I A, IIIA,
IVABCDE

Knyzelienė
Rimanta, anglų
kalbos
vyresnioji
mokytoja
IBU,IIDE,
IIIBCDE,
IVBCDE

kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį, fiksuojamą Mano
dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį, fiksuojamą Mano
dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir

Viber

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Skype
Viber

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype

Sandulskienė
Regina, anglų
kalbos
vyresnioji
mokytoja

dienynas
Messenger
Facebook

keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

konsultacijų
laiku (trečiadieniais nuo
14.00 iki
15.00 val),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Mano
dienynas
Facebook
Messenger
Skype
Zoom

Įrašomas Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką,papildomai
paaiškinant
Messenger,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger,
Facebook

Teorinė medžiaga
(skaidrės, Word
failai, elektroniniai žodynėliai,
pdf formato failai
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger ar
Facebook.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano
dienynas,
Messenger,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(ketvirtadienis
15.00-15.45),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Viber
Moodle
Google
Classroom

Įrašomas Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Užduotis mokiniai

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom, Google

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Google
Classroom
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(trečiadienis,

IBC,IIIB,IVAB,
IVACDE

Budreikaitė
Greta, anglų
kalbos
mokytoja
(IC/E;
IIC/D/E;
IIIB/C/D/E)

- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)
Kūrybinėms
užduotims
atlikti bus
laikas 1-2
val.
Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties
(20-40 min.)
ir nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0-20 min.).
Iki 60min.
(jeigu
rašinys)

„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Zoom

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus.

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Manodienyna,
Messenger,
vaizdo
susitikimų
metu Zoom

Užduočių
atlikimo laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
-40 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

kt., vėliau vertinimus konvertuojant į pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,kūrybiniu
s darbus ir kt,
vėliau vertinimus konvertuojant į pažymį,
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Zoom, Skype
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus

s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Viber

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger,
Facebook,
Zoom, Skype

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius
poreikius,
per Mano

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger,
Zoom,
Google
Classroom.
Jeigu reikia,
galima kreiptis
el. paštu

Kuzmickienė
Irena, vokiečių
kalbos
vyresnioji
mokytoja
IABE, IIABCD

Eigelienė
Daiva, rusų
kalbos
mokytoja
metodininkė
IABCDE,
IIABDE,
III-IV

taip pat galės
matyti Google
Classroom
platformoje. Kai
užduotis bus
paskirta mokinys
gaus apie ją
priminimą į savo
Google paskyrą
su išsamiu
užduoties aprašu.

Classroom.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

nuo 14.40
val.) kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano
dienynas,
Messen-gere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),

(0 -20 min.)
1)N.D.
neskiriami,
jei įmanoma
2) Nurodomas tikslus
N.D. atlikimo laikas:
klausymo
užduotims
20 –45 min.;
rašymo 0,5-2 val.
Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)

“ 17-25
punktus

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
Zoom

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Viber
Google
Classroom

dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger,
el. paštą.

budreikaite.gret
a@gmail.com

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius

Diferencijuo
tos užduotys
ir
atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber
irkuza@gmail.c
om

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji
darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuo-

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Galvelienė
Birūta, rusų
kalbos
mokytoja
metodininkė

Messenger
Facebook

dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

konsultacijų
laiku
(trečiadienis
14.45 -15.30),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.,
kūrybines
užduotis –
iki 1 val.)

„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į „Mano
dienynas“,
Messengere, epaštus. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku –
trečiadienis,
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mano
dienynas
Zoom
Skype

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas.

Visa teorinė medžiaga ( word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas, Skype,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Skype
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(trečiadienį
14.40-15.25),
kiekvieną
darbo dieną iki

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas,
Skype

I ABCDE
II ABCE

Belickienė
Rita,
matematikos
mokytoja
metodininkė
1AU, 2CU,
3AU,
4AU/4BU/4C/4
D, 4AU/4D/4E

darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į

sius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

d.eigeliene@gm
ail.com

Diferencijuo
tos užduotys
ir
atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai su
mokiniams,
turintiems
specialiuosius
poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas, , su
mokiniaisMano dienynas,
Zoom
Skype

Beniušienė
Nijolė,
matematikos
mokytoja
metodininkė
I D, II AE,
IVBCDE
(bendrasis
kursas)
IIIBCDE
(bendrasis
kursas)
III B (išplėstinis
kursas)

Vainauskienė
Jovita,
matematikos
mokytoja
metodininkė
IB, IIAB
IVABCD
(išplėstinis
kursas)

16.00 val..

įtvirtinimui
(0 - 20 min.)

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku (ketvirtadieniais 8
pamoka),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo atliekamų per
pamoką
užduočių
apimties ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui.
Užduotys
skiriamos
savaitei, kas
pamoką
stebint kaip
sekasi atlikti,
konsultuojant

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Skype
Zoom

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger.

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger
Eduka klasė

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą

Pagalbos gali
prašyti rašydamas Mano
dienynas,
Messenger,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(trečiadienį
14-15.30 )
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0-40 min.)

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas,
Messenger,
vaizdo
susitikimų
metu Zoom,
Eduka klasėje

pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom, Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose, Eduka
klasėje už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Ţemaitaitienė
Loreta,
matematikos
mokytoja
metodininkė
I CE
II D
III BCD

Jocius Vaidas,
IT ir
geografijos
mokytojas
ICDE
IIE
IIIABCDE
IVABCDE
GeografijaIDE

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Moodle
e-vadovėliai
matematika
vaizdo
pamokos

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf formato
failai, internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano
dienynas,
Zoom,
Messenger,
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(ketvirtadieniais nuo
15.30 val.)
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(5-30min )

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Eduka
Moodle

Mano dienynas
pamokos planas,
nurodant pamokos
etapų laiką,
papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Moodle
El. Paštu

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom, moodle.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Facebook
pamokos metu
(pagal tvarkaraštį), konsultacijų laiku
(pirmadieniais
14:40 15:35)
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.;
Messenger
programėlė
Facebook

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (15
- 30 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 15 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus.

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
Zoom

fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
raštu, testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius
poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Facebook
vartotojas:
facebook.com/
vaidas.jocius.
nuotolinis
Email:
v.jocius.nuotoli
nis@gmail.com

Ţiţiūnienė
Zita, IT
mokytoja
ekspertė
IAB, IIABCD,
III (bendrasis
kursas), III
(išplėstinis
kursas,
programavimas), IV
(išplėstinis
kursas,
programavimas)

Maceika
Egidijus, IT
mokytojas
IACDE
IIABCDE

Mano
dienynas
Moodle
Zoom
Messenger
Pikta

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Moodle,
Messenger,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger,
Moodle, Pikta

Visa teorinė
medžiaga (failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas, Moodle,
Pikta, Zoom.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle

Moodle
Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant per
Moodle, Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas Moodle.

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant per
Moodle, Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas,
Moodle.

vartotojas:
facebook.co
m/vaidas.joc
ius.nuotolini
s email:
v.jocius.nuotol
inis@gmail.co
m
Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Moodle,
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(trečiadieniais
15.00 – 16.00
val.),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano
dienynas,
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
pirmadieniais
(14:40 – 15:20
val.), kiekvieną darbo dieną
iki 16.00 val.

apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom

Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)
IV klasei 1-3
val.per
savaitę.

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas,
Moodle,
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom, Pikta

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom.

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu vertinimo lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Moodle, Pikta,
Zoom.
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir
Moodle.

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
e-paštu
327kab@gmail.
com
su mokiniaisMano dienynas,
Moodle,
Zoom,
e-paštu
ziziuniene313@
gmail.com
Messenger.

Diferencijuo
tos užduotys
ir
atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą.

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
su mokiniaisMano dienynas,
Zoom,
Moodle.

Šmitienė
Nijolė, fizikos
mokytoja
metodininkė
IICDE
III (bendrasis
kursas)
IV (bendrasis
kursas)

Jakaitienė
Birutė, fizikos
mokytoja
metodininkė
I, II, III, IV
klasės

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle
Eduka klasė

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger,
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti rašydamas Mano
dienynas,
Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(trečiadieniais
8 pamoka)
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
( 0- 20 min.)

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal gimnazijos 20192020 m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Kahoot

Įrašomas Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Kahoot

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
Skype
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(pirmadienį
14.45-15.30
val.) kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mano dienynas.
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį fiksuojamą Mano
dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom, Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Barauskė
Gitana,
chemijos
mokytoja
metodininkė
Chemija
IACD, IIABE
III (išplėstinis
kursas), III
(bendrasis kursas), IV (bendrasis kursas)
Biologija
IDE, IV
(bendrasis
kursas)

Mano
dienynas
Zoom
Messenger
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
Moodle užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger

Visa teorinė
medžiaga bus
Moodle
platformoje arba
Messeng.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą
messinger.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere, Zoom
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
metu (
kiekvieną
pirmadienįį
14.45-15.30
val.),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val. per
messinger.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
,vaizdo
susitikimų
metu
Zoom.

Kėdţiuvienė
Jurgita,
chemijos
mokytoja
metodininkė
Chemija
IBE, IIACD,
IV(išplėstinis ir
bendrasis kursai)
Biologija
IIDE, III (bendrasis kursas)

Mano
dienynas
Zoom
Messenger
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
Moodle užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger

Visa teorinė
medžiaga bus
Moodle
platformoje arba
Messeng.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą
messinger.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere, Zoom
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
metu (
kiekvieną
antradienį ir
trečiadienį
14.45-15.30
val.),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val. per
messinger.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
,vaizdo
susitikimų
metu
Zoom.

Zoom, Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom.
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius
poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius
poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Ankudavičienė
Nijolė,
biologijos
mokytoja
ekspertė
I A, B, C
II A,B,C
III išplėstinis
kursas,
IV išplėstinis
kursas

Mano
dienynas
Zoom
Messenger

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger

Budreikienė
Dainora,
istorijos
mokytoja
metodininkė

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Viber
Google
Classroom

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Google
Classroom

Istorija ir
pilietiškumo
pagrindai
ICD; IIDE;
IIIBCD
išplėstinis
kursas)
IIIACDE
(bendrasis
kursas); IVCDE

1.Vadovėlyje
nurodytuose
puslapiuose;
2.Teorinė medžiaga skaidrėse,
kuriose bus
pateikta temai
reikalinga informacija., užduotys;
3.Internetiniai
puslapiai, kur galima rasti papildomos informacijos, Mano
dienynas, Mesenger, Zoom.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą
Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, konspektai,
pdf formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom, Google
Classroom.
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
pamokos laiku
pagal pamokų
tvarkaraštį ,
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, konsultacijų laiku (pirmadienį ir
trečiadienį nuo
14.40 iki
16.00 val.),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Kiekvieną
kartą,
pateikus
užduotis bus
nurodytas
atlikimo
laikas.

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Google
Classroom
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(antradienis,
nuo 14.40
val.) kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui (
0 - 20 min.)
N.D.
neskiriami,

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Messenger
Zoom. Mokiniai
atliktas užduotis
fotografuos ir
atsiųs adresu :
jurgitamokytoja
@gmail.com
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messengerį

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom,
elektroniniu
paštu
nijole.ankudavic
iene@gmail.co
m

Diferencijuo
tos užduotys
ir
atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger,
el. paštą.

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger,
Zoom,
Google
Classroom.
Jeigu reikia,
galima kreiptis
el. paštu
daina1968@gm
ail.com

jei įmanoma.

Sirvydienė
Ilona, istorijos
mokytoja
metodininkė
Istorija ir
pilietiškumo
pagrindai
I B E, II AB
III A (išplėstinis kursas)
IV AB
(išplėstinis
kursas)
IVABCDE
(bendrasis
kursas}
Ţičkevičienė
Jolita, istorijos
mokytoja
metodininkė
Istorija ir
pilietiškumo
pagrindai.
IAU, IIAC, III
(išplėstinis
kursas), IV
(išplėstinis
kursas)

Palšauskienė
Sandra,
geografijos

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Viber
Kahoot
Quizizz
Eduka klasė
Egzaminator
ius.lt
IstorijaTau
Istorija (1112 klasei)
Nec.lt

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano dienynas Messenger
Facebook
Kahoot, Quizizz,
Eduka.lt
Nec.lt

Visa teorinė
medžiaga (skaidrės, word‘o
failai, elektroniniai žodynėliai,
pdf formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(antradienis
14.45- 15.30)
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom Kahoot
Quizizz

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger,
Istorija Tau,
istorijai. lt,
Egzaminatorius.lt

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant per
Messenger,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger
Facebook.

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti rašydamas į Mano
dienynas,
Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal tvarkaraštį), konsultacijų laiku
(trečiadieniais,
14.45-15.30
val.), kiekvieną darbo dieną
iki 16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
-40 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus.

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas,
Messenger,
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom.

Mano
dienynas
Zoom

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas

Užduočių
atlikimo
laikas

Mokinių
krūvis reguliuojamas

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas

Zoom
Viber
Google
Classroom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus ir
kt., vėliau vertinimus konvertuojant į pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas,
Messenger
Zoom.
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger,
Fecebook
su mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Facebook
Eduka.klasė

Diferencijuo
tos užduotys
ir
atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger.

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger,
Zoom.

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaito-

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,

vyresnioji
mokytoja
IABC,
IIABCDE,
IIIABCDE,
IVABCDE

Zinkevičienė
Nijolė, etikos
vyresnioji
mokytoja
IABCDE
IIABCDE
III, IV

Utkienė
Aurelija,

Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle
Ugdymo
Sodas

pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger,
Zoom, užduotis
siunčiant per
Mano dienynas
Messenger
Facebook,
Ugdymo Sodas

failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku
(ketvirtadienia
is 8 pamokos
metu, nuo 15
iki 16 val.),
taip pat
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)

pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus.

Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Google
classroom

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Google
Classroom

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Facebook, Google
classroom, Zoom,
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere, Google
classroom,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0-20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Facebook,
Google
classroom,
Zoom

Mano
dienynas

Įrašomos Mano
dienynas pamokos

Visa teorinė
medžiaga

Pagalbos gali
prašyti

Užduočių
atlikimo

Mokinių
krūvis

Grįžtamasis
ryšys

vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas.
Naudojamas ir
apibendrinamasis vertinimas.
Messenger
Zoom
Skype
Viber.
Mokiniai
vertinami
formuojamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
įskaitą pusmečio
gale Mano
dienynas.
Messenger
Google
classroom
Zoom
Mokiniai
vertinami

mieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger.

Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Asmeniniu
paštu:
sandrute157@g
mail.com

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Diferencijuo
tos užduotys

Bendravimas su
tėvais per Mano

tikybos
vyresnioji
mokytoja
IABCDE
IIABCDE
III, IV

Motejunienė
Giedrė,
ekonomikos
mokytoja
Ekonomika ir
verslumas
IA,IB,IC,ID,IE.
IIAU,IIBU,IIC
U,IIDU,IIEU.
IIIB,IIIC,IIID,II
IE
Technologijos
IA,IB,IC,ID,IE

Burkauskienė
Diana, muzikos
mokytoja
metodininkė
IABCDE
IIABCDE
III, IV

Zoom
Facebook
Messenger
Google
classroom

planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Google
Classroom

(skaidrės, word‘o
failai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Facebook, Google
classroom, Zoom,
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

rašydamas
Mano dienynas, Messengere, Google
classroom,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0-20 min.)

reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

suteikiamas
Mano
dienynas
Facebook,
Google
classroom,
Zoom

Mano
dienynas
Moodle
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber

Pamokos planas ir
užduotys
pateikiamos
„Mano dienynas“
platformoje,
nurodant pamokos
etapus ir laiką.
Papildomi
paaiškinimai bus
vykdomi moodle
sistemoje,
messenger ir/ar
viber
programomis.

Mokymosi
medžiaga
(skaidrės, pdf,
word failai,
internetinės
nuorodos, eknyga) įkeliamos
į Mano dienynas,
moodle .
Informacijaa
mokiniams bus
laisvai
pasiekiama.

Mokiniui
mokytojo
pagalba
suteikiama
darbo
dienomis iki
16val. – Mano
dienynas,
moodle,
messenger,
viber
sistemomis.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (20
- 40 min.), ir
nuo
užduočių,
skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m. Ugdymo plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Youtube

Įrašomas Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo

Grįžtamojo
ryšio
įgyvendinimą
bei mokinio –
mokytojo
komunikavim
o ir užduočių
keitimosi
priemonė – el.
paštas
g.motejuniene
@gmail.com ,
video
konferencijos.
Taip pat
apklausų
metodas.
Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų

formuojamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
įskaitą pusmečio
gale Mano
dienynas.
Messenger
Google
classroom
Zoom
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybinius darbus.
vėliau vertinimus konvertuojant į pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Viber

ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosius poreikius, per
Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger,
Viber.

Bendravimas su
tėvais
numatomas per
Mano dienynas,
Messenger
sistemas.
Bendravimas su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Mokiniai vertinami kaupiamuoju vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
testus, kūrybi-

Diferencijuo
tos užduotys
ir atsiskaitomieji darbai
bus siunčiami tiesiogiai mokiniams, turin-

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Visockienė
Jadvyga, dailės
mokytoja
metodininkė

per Mano
dienynas
Messenger
Facebook
Youtube

nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

apimties (20
- 40 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)

plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

metu
Zoom

Mano
dienynas
Facebook
Messenger
Zoom

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai,
elektroniniai
žodynėliai, pdf
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
konsultacijų
laiku (
pirmadienį 14.
40)

Užduotys
bus skirtos
konkrečiai
temai su
nurodytu
atlikimo
laiku mano
dienyne prie
pamokos
temos.
Užduotys
skirtos
savarankiška
m darbui. (
tai leidžia
dalyko
specifika)

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom, Skype

Mano
dienynas,
Viber

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas

Visa teorinė
medžiaga word‘o
failai, internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas metu
(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Užduočių
atlikimo
laikas
priklausys
nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties,
tęstiniai
darbai

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas

IABCDE,
IIABCDE, III,
IV

Černiauskienė
Danutė,
technologijų
mokytoja
metodininkė
IABCDE
IIABCDE
III, IV

nius darbus ir
kt., vėliau vertinimus konvertuojant į pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Skype
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas
Messenger
Zoom
Skype
Viber
Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu
vertinimo
lapuose už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
pažymį
fiksuojamą
Mano dienynas

tiems specialiuosius
poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Skype

Diferencijuo
tos užduotys
ir
atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype

Vertinama
atsižvelgiant
į specialiuosius poreikius. Diferencijuotos
užduotys per
Mano
dienynas
sistemą

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
su mokiniaisMano dienynas,
Viber

Juchnevičienė
Aurika, kūno
kultūros
mokytoja
metodininkė

Mano
dienynas,
Zoom,
Facebook,
Messenger,

Įrašomas
pamokos planas
į Mano dienynas,
nurodant pamokos
etapų laiką,
papildomai
paaiškinant
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Facebook
el.paštas :
juchneviciene
111@gmil.co
m pamokos
metu (pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Iki 20 min

Mano
dienynas,
Zoom,
Facebook,
Messenger,

Įrašomas
pamokos planas,
į Mano dienynas,
nurodant pamokos
etapų laiką,
papildomai
paaiškinant
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messenger
Mokiniai bet kada
galės pasiekti
teorinę medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messenger, Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Iki 20 min

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf formato
failai, internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu

Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (iki

IAB, IIAB, III,
IV

Grigonė
Raimonda,
kūno kultūros
mokytoja
metodininkė,
renginių
organizatorė
IE, IIDE

Navickas
Sigitas, kūno
kultūros
mokytojas
metodininkas
IBCDE, IICDE,
III, IV

Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus ir
savo med.
sveikatos
grupę
Mokinių
krūvis
reguliuojamas pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus ir
savo med.
sveikatos
grupę
Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal gimnazijos 20192020 m.m.
ugdymo
plano 4 sky-

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu už
pastangas ir
motyvaciją ir
vertinimas
įrašomas į
Mano dienyną

Mokiniai
užduotis
atlieka pagal
savo med.
sveikatos
grupę

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom,
el.paštąjuchnevi
ciene111@gmil.
com

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu už
pastangas ir
motyvaciją ir
vertinimas
įrašomas į
Mano dienyną

Mokiniai
užduotis
atlieka pagal
savo med.
sveikatos
grupę

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom, el.paštą:
raigri@
stud.lsu.lt

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu už
pastangas ir
motyvaciją ir
vertinimas
įrašomas į

Mokiniai
užduotis
atlieka pagal
savo med.
sveikatos
grupę

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom

Serva Arūnas,
kūno kultūros
mokytojas
metodininkas
IACD, IIABC
IIIABCDE
IVABCDE

Neverauskaitė
Lina, IVkvalifikacijos
psichologė

Lina
Neverauskaitė,
psichologijos

per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Mano
dienynas
Zoom
Facebook
Messenger
Skype
Viber
Moodle

Įrašomos Mano
dienynas pamokos
planas, nurodant
pamokos etapų
laiką, papildomai
paaiškinant
Messenger Zoom,
užduotis siunčiant
per Mano
dienynas
Messenger
Facebook

Visa teorinė
medžiaga
(skaidrės, word‘o
failai, pdf formato
failai, internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas,
Messengere,
Zoom. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas
Mano dienynas, Messengere,
Facebook
pamokos metu
(pagal
tvarkaraštį),
kiekvieną
darbo dieną iki
16.00 val.

Mano
dienynas,
Zoom,
Facebook KJBG
Psichologė
Lina,
Messenger KJBG
Psichologė
Lina,
Skype - Lina
Psichologė,
el. paštas lina.psicholo
ge@gmail.c
om
Telefonas
(nurodytu
gimnazijos
svetainėje)
Mano
dienynas,
Zoom,

*Psichologinis
konsultavimas
nuotoliniu būdu
naudojantis
Messanger /
Skype
platformomis

Esant poreikiui
psichologinės
užduotys
pateikiamos
konsultacijos
metu Skype,
Messanger, el.
paštu bei Mano
dienynu

Darbo
dienomis 9 –
15.30 val.
(pietų
pertrauka
12.00 -12.30
val.) Mano
dienynu,
Messanger,
Skype, el.
paštu, telefonu

Visa teorinė
medžiaga
(office’o failai,

Visa pagalba
bus teikiama
platformose,

* Psichologinis
švietimas
skleidžiamas
gimnazijos
svetainėje,
Facebook
paskyroje, Mano
dienynu, Zoom,
Skype

Įrašomas Mano
dienyne pamokų
planas nurodant

20 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(iki 20 min.)
Užduočių
atlikimo
laikas priklausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (iki
20 min.), ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(iki 20 min.)
Psichologinė
s
konsultacijos
metu – esant
poreikiui iki
sekančios
sesijos

riaus „Mokymosi krūvio reguliavimas“ 1725 punktus

metu
Zoom

Mano dienyną

Mokinių
krūvis reguliuojamas
pagal gimnazijos 20192020 m.m.
ugdymo
plano 4 skyriaus „Mokymosi krūvio reguliavimas“ 1725 punktus

Grįžtamasis
ryšys
suteikiamas
Mano
dienynas
Messenger
vaizdo
susitikimų
metu
Zoom

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju
vertinimu už
pastangas ir
motyvaciją ir
vertinimas
įrašomas į
Mano dienyną

Mokiniai
užduotis
atlieka pagal
savo med.
sveikatos
grupę

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas,
Messenger, su
mokiniaisMano dienynas,
Messenger
Zoom
Skype
Viber

Mokinių
krūvis
reguliuojama
s pagal
gimnazijos
2019-2020
m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio
reguliavimas
“ 17-25
punktus

Psichologinių
konsultacijų
metu per
Skype,
Messanger, el.
paštu, telefonu

Mano dienynas,
Zoom,
Facebook

SUP
mokiniams
pagalbos
teikimas
psichologinė
s
konsultacijos
metu
bei
bendradarbia
ujant
su
mokytojais,
teikiant
rekomendaci
jas žodžiu,
raštu

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas /
Messenger /
Skype / el.
paštas
lina.psichologe
@gmail.com ,
su mokiniais Mano dienynas /
Messenger /
Skype

Užduočių
atlikimo laikas prik-

Mokinių
krūvis reguliuojamas

Mokiniams
grįžtamasis
ryšys bus

Mokiniai
vertinami
kaupiamuoju

Diferencijuo
tos užduotys
ir

Bendravimas su
tėvais per Mano

Skype
Viber

pamoka III-IV
klasės

Trumpauskaitė

Kristina,
vyresnioji
socialinė
pedagogė

Facebook KJBG
Psichologė
Lina,
Messenger KJBG
Psichologė
Lina,
Skype - Lina
Psichologė,
el. paštas lina.psicholo
ge@gmail.c
om

pamokos etapų
laiką;
paaiškinamos
Messenger /
Zoom /
Skype pagalba;
užduotys
siunčiamos Mano
dienyne /
Messenger, Skype
/ Mentimetor /
Facebook
sukurtoje dalyko
grupėje

pdf, jpg, MP4
formato failai,
internetinės
nuorodos) bus
keliamos į Mano
dienynas, Zoom,
Facebook
sukurtoje dalyko
grupėje. Mokiniai
bet kada galės
pasiekti teorinę
medžiagą

kuriose bus
pateikiamos
užduotys
(Mano
dienynas,
Zoom, Skype,
Messanger,
Facebook)
pamokų laiku
pagal
tvarkaraštį:
pirmadienis
13.55 – 14.40
val. bei
antradienis
13.00 – 14.40
val.

Pagalbos gali
prašyti
rašydamas (-a)
per Mano
dienynas,
el. paštu:
soc.basanavici
us@gmail.co
m,
Messenger
pirmadienį
10.00 – 18.00,
antradienį
10.00 – 14.00,
trečiadienį
10.00 – 15.00
ir penktadienį
10.00 – 18.00.

lausys nuo
atliekamų
per pamoką
užduočių
apimties (10
– 30 min) ir
nuo užduočių, skirtų
medžiagos
įtvirtinimui
(0 - 20 min.)
Namų darbų
užduotys
skiriamos
esant
poreikiui
(kūrybinei
užduočiai
užbaigti)

pagal gimnazijos 20192020 m.m.
Ugdymo
plano 4
skyriaus
„Mokymosi
krūvio reguliavimas“
17-25
punktus

suteikiamas
platformose,
kuriose bus
teikiamos
užduotys
(Mano
dienynas /
Messenger /
Zoom / Skype)

vertinimu už
atliktus darbus
žodžiu, raštu,
kūrybinius
darbus ir kt.,
vėliau
vertinimus
konvertuojant į
įskaitą
fiksuojamą
Mano dienynas /
Messenger /
Zoom /
Skype /
Facebook

atsiskaitomie
ji darbai bus
siunčiami
tiesiogiai
mokiniams,
turintiems
specialiuosiu
s poreikius,
per Mano
dienynas
sistemą ir į
asmeninį
Messenger /
Skype

dienynas /
Messenger /
Skype, su
mokiniais Mano dienynas /
Messenger /
Zoom / Skype /
Facebook
sukurtoje dalyko
grupėje

Konsultacijo
s (pagal
poreikį) per
Mano
dienynas,
el. paštu:
soc.basanavi
cius@gmail.
com,
Messenger,
Zoom
pirmadienį
10.00 –
18.00,
antradienį
10.00 –
14.00,
trečiadienį
10.00 –
15.00 ir
penktadienį
10.00 –
18.00.

Bendravimas su
tėvais per Mano
dienynas, el.
paštu:
soc.basanavicius
@gmail.com,
Messenger,
su mokiniaisper Mano
dienynas,
el. paštu:
soc.basanavicius
@gmail.com,
Messenger,
Zoom
pirmadienį
10.00 – 18.00,
antradienį 10.00
– 14.00,
trečiadienį
10.00 – 15.00 ir
penktadienį
10.00 – 18.00.

