
KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 

INFORMACIJA MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO 

NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO 

 

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu per elektroninį dienyną 

„Mano dienynas“ pagal Centre patvirtintą pamokų tvarkaraštį. 

Mokytojai: 

 dirba iš namų arba atvyksta į Centrą, kur gali prisijungti prie skaitmeninių aplinkų; 

 pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku prisijungia prie el. dienyno, suveda pamokų 

duomenis: nurodo pamokos temas, detalizuoja klasės darbą, skiltyje „Namų darbai“ patalpina 

mokymo medžiagą, užduotis, nurodo laikotarpį, per kurį mokinys turi atlikti ir pateikti užduotis, nurodo 

atsiskaitymo formas ir būdus; 

 savo pamokų metu mokiniams turi būti pasiekiami elektroninėje aplinkoje; 

 konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems. 

Mokiniai: 

 pagal pamokų tvarkaraštį prisijungia prie el. dienyno, perskaito pateiktą informaciją ir 

atlieka nurodytas užduotis iki mokytojo nurodytos datos (šią informaciją mokinys gali rasti skiltyse 

„Pažymių knygelė“, „Klasės darbai“ (apie pamokos temą), „Namų darbai“ (apie pateiktas užduotis, 

sukeltus papildomus dokumentus, skirtą laiką atlikti užduotims); 

 atliktus darbus atsiunčia vadovaudamiesi mokytojo pateikta atsiskaitymo instrukcija; 

neatsiųstas/neįkeltas darbas iki mokytojo nurodyto laiko yra nevertinamas; 

 mokymosi medžiagos turinį, mokymosi, užduočių atlikimo ir jų pateikimo ypatumus 

išsiaiškina su medžiagą parengusiu mokytoju; 

 mokydamiesi nuotoliniu būdu organizaciniais klausimais kreipiasi į klasės/grupės 

vadovą. 

Tėvai (globėjai): 

 padeda vaikams naudotis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis; 

 informuoja (el. dienyne arba el. paštu) klasių/grupių vadovus apie vaiko ligą ir 

negalėjimą dalyvauti ugdymo procese; 

 kasdien prisijungia prie el. dienyno ir užtikrina, kad laiku vaikai atsiųstų atliktus darbus; 

 kontroliuoja vaiko elgesį internete, saugo asmens duomenis ir nepažeidžia autorinių 

teisių. 

Klasės/grupės vadovas: 

 stebi mokinių prisijungimus prie el. dienyno, konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) 

dėl nuotolinio mokymosi organizavimo; 

 informuoja mokytojus, skyrių vedėjus apie mokinių ligas ir negalėjimą dalyvauti ugdymo 

procese. 

Vadovai: 

 nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir 

kitų institucijų; 

 kontroliuoja ir tikrina el. dienyne įrašus apie pravestas pamokas; 

 organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus; 

 atlieka mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai 

koreguoti ir tobulinti. 


