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NUOTOLINIO MOKYMO(SI)LIETUVOS KURむIvw IR NEPRIGIRDINё lv卿
UGDYⅣ10 CENTRE ORGANIZAVIⅣIO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinio mokymo(si) Lietuvos kurdiqjq ir neprigirdindiqjq ugdymo centre (toliau -
Centras) organizavimo tvarkos apraSas (toliau ApraSas) nustato nuotolihio mokymo(si)
organizavimo tvark4 Centre karantino metu.

2. Apra5as skirtas padeti Centro bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso
organizavim4 nuotoliniu budu, iki bus atnaujintas iprastas ugdymo procesas.

3. Esant karantinui, nuotoliniu bldu Centras gali ugdyi mokinius nepriklausomai nuo to, ar
Sis btidas yra iteisintas mokyklos nuostatuose ar ne. Laikinai organizuojant ugdym4 nuotoliniu
bUdu, mokymo sutartys nekeidiamos.

4. Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programq
apra5ais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdyrno planais, laikantis ugdymo plano ir
ilgalaikiuose mokyojq planuose suderintq tikslq ir uZdaviniq.

II SKYRIUS
PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESA NUOTOLINIU BUDU

5. Siekiant pasirengti ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu btdu, Centrad:
5.1. isivertina pasirengim4 dirbti nuotoliniu b[du: technologines galimybes, turimas

skaitmenines priemones, mokyojq kompetencij4; mokiniq bei pradiniq klasiq mokiniq tevq
(globejq, rupintojq, iteviq) skaitmening kompetencrj?, jq galimybg tureti prieig4 prie pasirinktos
programines ar skaitmenines irangos mokymuisi nuotoliniu budu ir jq aplinkos socialing ekonoming
padeti;

5.2. pagal galimybes mokinius, kuriq Seima yra socialiai paleidLiarna ir neturi galimybes
vaiko apr0pinti nuotoliniam mokyrnuisi reikalingomis priemondmis, apr[pina reikiamomis
nuotoliniam molqrmui priemonemis ;

5.3. apr[pina Centro pedagogus, Svietimo pagalbos specialistus, turindius ribotas galimybes
uZtikrinti kokybiSk4 mokyn4, konsultavim4 ir bendravim4 vaizdu, reikiamomis techninemis
priemonemis (skiria laikinai naudotis Centro ne5ioj amais kompiuteriais) ;

5.4. nuotolinio mokymo(si) procesui uZtikrinti paskiria informaciniq technologijr4 sistemq
administratoriq atsakirLgqvZ pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq, mokiniq ir jq tevq (globejq,
mpintoj q) konsultavim4 technolo gij q naudoj imo klausimai s ;

5.5. visi darbuotojai fsidiegia savo kompiuteriuose vuzdo konferencijq programq ZOOM,
skirt4 organizuoti mokym4, konsultuoti mokinius sinchroniniu bddu bei dalyvauti tarpusavio
pasitarimuose;

5.6. pedagogq bei vadovq grupiniai pasitarimai vyksta vaizdo konferencijq aplinkoje ZOO}I/..
Individualios konsultacijos - telefonu, SMS, programele Messenger;

5.7. pedagogai parengia ir sukaupia skaitmening mokomqj4 medliag4, uZduotis, skirtas
mokiniams mokytis nuotoliniu btdu.



III SKYRIUS
NuorolrNro MoKyMo(sr) rR Svrrcrrvro pAGALBos rErKrMo oRGANTzAvTMAS

6. Mokiniai, besimokantys nuotoliniu btdu, mokosi reguliariai 5 dienas per savaitg bfdami
skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas jungiasi prie
virtualios sistemos, susisiekia su mokytojais ir dalyvauja grupinese ar individualiose konsultacijose
susijungia i klasg (grupE) ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojq pagal ikimokyklinio,
prieSmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pro gramas.

7. Centras, orgartiznodamas mokym4(si) nuotoliniu bDdu, uZtikrina nuotolinio mokyrno
aplinkos saugum4, prieig4 prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaito mokymosi laik4 nuotolinio
mokymo aplinkoje, uZtikrina vertinimo proced[rq laikym4si ir vertinimo informacijos apsaug4.

8. Centras naudoja Sias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios uZtikrins ne tik skaitmeninio
ugdymo turinio pasiekiamum4, bet ir bendravim4 bei bendradarbiavim4 ugdymo proceso metu
realiuoj u (sinchroniniu) k / ar nerealiuoj u (asinchroniniu) laiku :

. TAMO;

. Elekhoninis paStas;

. Centro svetaine (www.deafcenter.lt) ;

. Facebook, Messenger;

. Kitos rySio priemones;

. It{okftojU pasirinktos nuotolinio moklrno(si) aplinkos (ZOOM ir kitos).
9. Svietimo pagalba ir konsultavimas organizuojami pagal i5 anksto suderint4 ir patvirtint4

grafrkq naudojantis visomis 8 punkte i5vardintomis priemonemis;
10. Mokiniq mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dien5me TAMO pagal realq

pamokq tvarkara5ti. Nuotoliniu budu besimokandiq mokiniq lankomumo apskaita tvarkoma pagal
prisijungimo prie virhralios mokymo aplinkos, elektroninio pa5to duomenis i"r fiksuojama
elektroniniame dienyne.

11. Molqrtojai skiria mok;rmosi uZduotis, teikia teoring ir kit4 ugdymui (si) reikaling4
medZiag1 ar informacij4, numato kada ir kokiu bldu mokinys gali papra5yti mokytojo pagalbos ir
paai5kinimq, kiek mokiniai tures skirti laiko uZduotims atlikti, kaip reguliuojamas jq krflvis, kaip
suteikiamas griZtamasis rySys mokiniams, jq tevams (globejams, r[pintojams) ir fiksuojami
ivertinimai;

12. Mokymosi uZduotys skiriamos pagal pamokq tvarkara5ti, apgalvojus 1aik4, kiek mokinys
uZtruks uZduodiai atlikti. Rekomenduojama atsiZvelgti i mokinio arnilt4 ir galimybes. Biitina
nurodyti laik4, iki kada mokinys turi pateikti mokytojui atlikt4 uZduoti.

13. Mokymosi pasiekimq vertinimas r,ykdomas pagal 2018 m. geguZes 22 d. isakymu Nr.Vl-
61 patvirtint4 Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvark4.

14.Informacija apie nuotolinio.mokymo proces4 skelbiama Centro interneto svetaineje, taip
pat nurodant kontakting informacij4, kur mokytojai ir mokiniai galetq kreiptis i skaitmeniniq
technologdq administratoriq irlar jo pavaduotoj4 del technines pagalbos.

15. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudaryt4 darbo grafft4 ir pamokq
tvarkara5ti;

16. Mokymo 'rnedliaga gali btti popierine (pvz., mokiniq turimi vadoveliai, pratybq
s4siuviniai), tadiau uZduotys turetq b[ti pateiktos skaitmeninese aplinkose su nuorodomis, (pvz.,

,,Padlet", ,,Googleoo dokumentai ir kt.);
17. Informacija apie nuotolini mokym4(si) ir jo organizavim4 iki kovo 25 dienos pateikiama

mokiniams, jq tevams (globejams, rtpintojams) per oficialq Centro tinklalapi, Facebook grupg,
TAMO dienynq (su vertimu igestq kalb4).



IV SKYRIUS
REKOⅣIENDUOJAⅣII NAUDOTI SKAITⅣ IENINIAIISTEKLIAIIR KITA

PAGALBA

18.Ugdymo progranloms igyVCndinti, rckomenduttanla pasinalldoti csamu 宙soms
mokykloms laisvai prieinalnu nacionaliniu skaitlllcniniu ugdymo turiniu:

19。 1.E¨mokykla(Ⅲ ll■ ‐|■■‐■■■■|■‐|=■ |■ )― skaitmeniniЧ  priemoni■ paicζka;

19.2.Ugdymo sodas(https://sodas.ugdome.lt/mokymo― priemoncs)一 mOkymosi medttiagos

(liCtu宙■kalbos ir literatiros,matcmatikos,gamtos,socialiniЧ  ir kitu mokSlЧ)Saugykla,kuriae
mo17mosi medttiaga pricinalna宙siems mokiniams,mokytaallls ir tevanls;

19.3.prttCktO ,,MokyklЧ  apmpinimas gamtos ir tcchnologini■ mokslЧ priemonemis“
medttiaga c二彗■■■■:三

=三
:■ |:1‐■■‐|);

19.4. brandos cgzantinll, pagrindinio ugdymo pasickilnЧ  patikrinilno,nacionaliniЧ  mokiniЧ
pasickimЧ  patikrinimЧ  uttduotys ir atsakymai(■ ■■‐■‐■■■■|||■ ,■け●|■1■■|:,■ 1■ ■|■ ,

L:lit,11す 暮三二liliilili::1::111:|).
20.Nuorodos i kita metOdin9 mcdttiaga nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat

atnau」 lnan■ a   ir   patcikialala   Nacionalinё s   Svictimo   agcnturos   illtcrncto   svctainOJe

(:■ :盛 11111■■11■
=:11J‐

:ili:::1=lil■ :|■■1111).
21. RekomcnduQJanla talp pat naudotis laikinai laisval prieinan■u lvairlll lllnOnltl siilomu

skaitmcniniu turiniu.

22. Si■loma naudotis atviraisiais iも tekliais kitolllis kalbolnis, pvz., anglll kalba nan

Academy(無‐1「 111‐■●I::■ 1:■■■■■ |■ ),"European Schoolnct“ (EUN)mokymOSi iStekliais,
lcidttialllこiais mokykloms rasti ugdymo turini iζ  daugelio skirtingЧ  ζaliЧ  ir tcikaЧ
(http:〃lreforschools.cun.org/wcb/guest, |1111‐  |‐ |:■ ●11■ |三 :I三 11::■ ||=|■ |:=|■.li=:|ず ill■:lⅢlllllllll三 itti

ir kt.)




