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Tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo 
patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti 

mokytojų bendradarbiavimą.

Iliustracijos šaltinis: https://www.tehrantimes.com/news/446207/Coronavirus-and-Iran-s-experience-on-distance-learning

https://www.tehrantimes.com/news/446207/Coronavirus-and-Iran-s-experience-on-distance-learning


https://www.nsa.smm.lt/2020/04/04/kaip-covid-19-veikia-europos-mokyklas/

https://www.nsa.smm.lt/2020/04/04/kaip-covid-19-veikia-europos-mokyklas/


Savaitės apžvalga. 
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Savaitės apžvalga. 
Mokyklos el. pašto sistema
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Savaitės apžvalga. 
Mokyklos el. pašto paslaugos teikėjas
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Savaitės apžvalga. Mokytojų naudojamos 
aplinkos
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Savaitės apžvalga. Naudojama pokalbių 
programa 
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Tekstilės pamokoms:

SMP tekstilė 
Tekstilinės medžiagos, jų savybės ir panaudojimas

Rankiniai ir mašininiai siuvimo dygsniai

Lietuvių liaudies kostiumas

Geometriniai raštai

Tekstilės gaminių priežiūra

Rankdarbiai

YouTube, pvz., transliacijų ciklas „Rankdarbiai namisėdoms“  
(raktiniai žodžiai: audimas, skiautiniai, vėlimas, rišimas, makrame, 
sutažas, kt.)

Pinterest

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/334
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3192
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3192
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3193
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3194
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3421
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3422
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3423


Mitybos pamokoms

SMP mityba
Maisto medžiagos ir maisto produktai

Sveika mityba. Valgiaraščio sudarymas.

Mažos ir didelės virtuvės

Konditerija

Stalo serviravimas

Mitybos paveldas ir verslai

Pamokų aprašai mitybos programai su naudota medžiaga, užduotimis mokiniams

Pamokų aprašai mitybos programai su naudota medžiaga, užduotimis 
mokiniams

VMG online:
https://www.vmgonline.lt/

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/253
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3186
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3187
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3188
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3189
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3190
https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/3191
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/techn/med=29/283
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/techn/med=29/283
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/253
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/253
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/253


Užduotims / mokymui(si)

LRT Mediateka

Vaizdo pamokos

Eclipse Crossword

Edpusle

LearningApps

TesTeach

Google G Suite for Education

Camtasia

Book creator

11 IKT įrankių interaktyviai 
knygai kurti

Minčių žemėlapiai

https://www.lrt.lt/mediateka
http://vaizdopamokos.lt/dalykas/daile/
https://www.eclipsecrossword.com/
https://edpuzzle.com/
https://learningapps.org/display?v=pfgq3vmnv19
https://www.tes.com/lessons
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://bookcreator.com/
https://bookcreator.com/2016/05/top-11-apps-use-with-book-creator/
https://www.mindmeister.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=world_en_search&utm_content=mm&gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwbptlr4B97Zjg7rY5nsDBftoespCbCawlp1NdoHzpGwjj3p2h9C_-RoC-w0QAvD_BwE


Grįžtamam ryšiui gauti

Kahoot

Quizizz

Quizelize

Quizmaker

Etest.lt

Socrative

TesTeach

Google classroom

Edmodo

Eduka 

Google forms

Mentimeter

Showbie

https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/admin/quiz/start_new/5baa2718e06f0f001a08d3ef
https://www.zzish.com/planner/R3JvdXA6ZDlhYWRkZWMtNzMwMi00NGNkLWJiN2QtYzBmZTk2MDI3YWIy
https://www.quiz-maker.com/
http://www.etest.lt/
https://b.socrative.com/teacher/#launch
https://www.tes.com/lessons/cslipa5BIni5Lw/ikt-pamokoje#_=_
https://classroom.google.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
https://klase.eduka.lt/auth
https://www.google.com/forms/about/
https://www.mentimeter.com/
https://www.showbie.com/


Showbie
•Aplankų kūrimas. Lengva kaupti geriausius darbų pavyzdžius ir stebėti pažangą.

•Neribotas užduočių skaičius. Galima kurti ir saugokite neribotą laiką tiek užduočių, kiek 

patinka. 

•Grupavimas. Naudodamiesi klasių aplankais galite suskirstyti užduotis į patogius, 

pertvarkomus, spalvotus rinkinius.

•Bendradarbiavimas. Mokyk kartu su kolega, dalinkitės klase ir mažinkite darbo krūvį.

•Diskusijų laukas. Klasėse mokiniai gali bendrauti, bendradarbiauti ir dalytis ištekliais 

realiuoju laiku. Mokytojas gali sustabdyti arba atnaujinti diskusiją vienu mygtuko 

paspaudimu.

•Komandų /grupių sudarymas. Sukurkite grupes ir dalinkitės ištekliais su kolegomis, 

suplanuokite išvyką su tėvais arba pradėkite bendrą mokinių projektą.

•Įvertinimas. Greitas ir lankstus būdas įvertinti mokinių darbą, peržiūrėti įvertinimus ir 

eksportuoti į kitas sistemas.

•Prieiga tėvams. Prieiga prie klasių, užduočių ir aplanko peržiūros, informavimas apie 

mokinio pažangą, iššūkius ir pasiekimus.

•Vaizdo įrašai. Mokiniai gali dalytis 10 minučių vaizdo įrašais iš fotoaparato arba įrašyti juos 

tiesiai programoje. 

•Audio komentarai. „Showbie Pro“ leidžia įrašyti iki 30 minučių trukmės balso pastabas. 

•Talpykla. Su „Showbie Pro“ jūsų klasė gali įkelti iki 500 MB failų. Skatinkite kūrybiškumą 

naudodamiesi daugialypės terpės projektais iš tokių programų kaip „Garageband“ ir 

„iMovie“.

https://www.showbie.com/


Vadovėliai 

• Tekstilė, mityba V-VI klasės

• Mityba 7-10 klasė

https://issuu.com/sviesa/docs/mityba_tekstile_5-6kl_pavartyti_n
https://issuu.com/sviesa/docs/mityba_7-10_pavartyti


Į pagalbą – rubrika NŠA nuotolinis

Nuolat papildomas:

 Sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės“, yra galimybė sąrašą atsisiųsti. 
Visos keliamos priemonės yra peržiūrimos NŠA specialistų;

Skiltys: „Aplinkos“, „Mokymai“, „Metodinė medžiaga-dokumentai“, 
„Metodinė medžiaga-Video medžiaga“;

Klausimų / atsakymų skiltis - klauskite, tačiau prieš tai – peržiūrėkite skiltį 
„DUK“ ir gal jau rasite atsakymą į Jums rūpimą klausimą.

Kviečiame skiltyje „Siūlau“ dalintis, Jūsų manymu, tinkančiomis priemonėmis, 
mokymo aplinkomis, metodine medžiaga ar mokymais. Viskas yra svarbu ir 
aktualu, nes kiekvienas iš mūsų stengiamės, kad mokymo(-si) procesas būtų 
efektyvus ir prieinamas kiekvienam.

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb7HhUKJWNLu7KGtxLy0jJYkju1A
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/aplinkos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgFiTSYztb6EJOohO74v94mKVVtA
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/mokymai&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZXL1pKBSpXhzxr0DYZAAuu-0ezQ
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/dokumentai&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGq1uSwR2mvJ3pMciaoq5XpdL9o3w
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/video-med%C5%BEiaga&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH6ej7kWjeCvCm3yh5YBs1baZmQA
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/duk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB_5Q-mksyBbb4742raZ6QonLI0A
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/si%C5%ABlau&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFngnvbXRDyAZyms00JccgqyObvFw


Dalijasi mokytojai
Facebook paskyrose:

 Technologijų mokytojai

 TECHNOLOGAI pamokos.lt

 Kitų Lietuvos miestų technologai (Šiauliai, Kelmė, Klaipėda...), 

Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos svetainėje

 Mokytojų parengtos užduotys

Nacionalinės švietimo agentūros rubrikoje Nuotolinis

 Aplinkos, įrankiai, SMP, kiti ištekliai 

Asmeninėse mokytojų svetainėse:

 Ingos erdvė

 iKLasė 

 Norberto tinklaraštis

 Kt.

https://www.facebook.com/groups/technologijumokytojai/
https://www.facebook.com/groups/281558912811340/
https://technologinisugdymas.weebly.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1qd-2ipTySlo4OsajsRV_HtA3D0YxtjB1?fbclid=IwAR3AwNeMCQ7j0JAwzryndjoKAXc5YoBbZzbaPwUU-jepV1KHsHcSK8SQero
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M5SZyouU8MxVCzhRys1IpEzPc0_j79oD/edit#gid=315394716
https://hokusiene.wordpress.com/2020/03/21/nuotolinis-mokymas-ornamento-kurimas-excel-ar-kita-kompiuterine-programa/?fbclid=IwAR39aI141Xey_66QBpBuwF1e2vJHNecs4elLvDqGBYmBnuf1VzWN_ERsehE
https://www.iklase.lt/nuotolinis-mokymas-is-mokyklose-pagrindai/?fbclid=IwAR0zjedX_K0bnRK7davYxECDMVyhYPm2YFDqBrN8iFHybhoTWNAXktoC77M
http://www.airosius.lt/p/idomios-programos.html


Dėkui ir likim sveiki 


