
PASIRENGIMAS NUOTOLINIO UGDYMO PROCESUI 

 

MIELI TĖVELIAI IR MOKINIAI, 

 

Remiantis kovo 12 dienos Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso 

suvaldymo, perorganizuojamas ugdymo procesas. 

Muzikos skyriaus pedagogai yra pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu 

būdu. 

INDIVIDUALIŲ (specialybės dalyko, muzikos instrumento fortepijono) disciplinų 

nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su specialybės dalyko ir muzikos 

instrumento fortepijono mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. 

Solfedžio ir muzikos istorijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka ir 

įgyvendinimo etapai: 

• messenger ,viber grupėje pagal klases ,bus patalpintos minėtų disciplinų kiekvienos 

pamokos temos. 

• Kiekvienos pamokos temą sudarys: pamokos pavadinimas, pamokos turinys pateiktas 

video medžiaga ir/ar pamokos turinys raštu. 

• Kiekvienos pamokos pabaigoje bus pateiktos užduotys, kurias turės atlikti mokinys 

įsisavinęs pateiktą medžiagą tekstu ir/ar video. 

• Kiekvienos pamokos pabaigoje bus pateikta jos santrauka (esminiai dalykai, ką turėtų būti 

įsisavinęs mokinys). 

• Kas kelias pamokas mokinys turės atlikti užduotis – GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Užduotys 

būtų: klausimynas iš praeitų pamokų medžiagos (pateiks mokytojas messenger,viber grupėje 

ar e- dienynu). 

• Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių 

keitimosi priemonė – e-dienynas, pokalbis telefonu, komentarai messenger ,viber grupėje po 

pateikta medžiaga. 

CHORINIO DAINAVIMO SPECIALYBĖS mokytojos su mokiniais dirbs viber grupėse, su 

mokinių tėvais ir mokiniais susisieks tiesiogiai telefonu. 

Organizuojant INDIVIDUALIŲ dalykų (specialybės, muzikos instrumento fortepijono) bei 

GRUPINIŲ dalykų (solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo) nuotolinio ugdymo procesą, 

ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti: 

 

• Interneto ryšį. 

• Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį ar planšetę. 

• mesengeri 

• viber 

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio 

komunikavimo Viber, Messenger, e- dienyną, Facebook paskyrą bus organizuojamas NUOTOLIS, 

TIESIOGINIS bei MIŠRUS ugdymo procesas. 



Tai puiki proga mums – mokytojams, įgyti naujų mokymo ir mokymosi įgūdžių, ypač 

susijusių su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei medžiagos pateikimu ir patirties 

dalijimusi. Mes, kaip mokytojai, privalome sugebėti naudotis visomis informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis, socialiniais tinklais, kurie užtikrintų aktyvesnį besimokančiųjų 

įtraukimą į mokymosi veiklą. 

Technologijomis grįstas mokymas suteikia besimokančiajam teisę rinktis, ką, kaip, kada ir 

kur mokytis, bei įpareigoja besimokantįjį PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ MOKYMĄ, nes 

išmokimas keičiamas mokymusi mokytis ir pačiam reikia kontroliuoti mokymosi procesą. Tik turint 

stiprią vidinę motyvaciją ir tikslus galima pasiekti laukiamų rezultatų👍 

Kilus klausimams skambinkite muzikos skyriaus vedėja 

 

Judita Rumbinienė 

tel. +370 65254428 

 


