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NUOTOLINIO MOKYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras (toliau - KKLJC) 2020 m. kovo 30 d. pradeda 

nuotolinį mokymą įstaigos mokiniams. Programos trukmė numatyta iki 2020 m. balandžio 30 d. Iki 

2020 m. kovo 23 d. įstaigos mokytojai parengė nuotolinio mokymo programas, pritaikydami 

ugdymo programas išdėstyti IT pagalba. Programos tikslas – tęsti ugdymo procesą, įtraukti į 

organizuojamas veiklas ne tik mokinius, bet ir tėvus. KKLC mokytojai naudos sinchroninį 

nuotolinio mokymo būdą – mokymas fiksuotu laiku (pagal patvirtintą mokytojų nuotolinio darbo 

grafiką). Sinchroninio mokymo metu vyks naudojant vaizdo ir garso konferencijų būdą – ZOOM  

konferencinėje aplinkoje, uždaruose YOUTUBE kanaluose, SKYPE, MESSENGER, 

FACEBOOK, GOOGLE CLASSROOM, DISCORD, EDMODO paskyrose., naudojant technines 

priemones – kompiuterius, mobiliuosius telefonus, internetą. Asinchroninio mokymo metu 

kiekvienas mokinys galės konsultuotis su mokytoju el. paštu, telefonu, vyks grįžtamasis ryšys. 

Mokytojai įpareigoti rasti kuo įvairesnių ir įdomesnių  metodų, pažintinių virtualių pamokų ir 

įvairių žanrų meninių video programų. 

Teatro studijos „Aušra“ mokytojai sukūrė video teatro pamokų ciklą, suteiks mokiniams 

individualias kūrybines užduotis. 

Dailės studijų mokytojai užduotis sies su meno pažinimu virtualiose  interneto svetainėse ir 

nuolat skatins mokinių kūrybiškumą organizuodami virtualias mokinių darbų parodas. Nenutrūks 

mokinių kūrybinių darbų dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose, nes tai vyko ir iki karantino.  

Muzikos kolektyvai vykdys repeticijas virtualioje erdvėje, turintiems instrumentus, 

užduotys bus siunčiamos el. paštu (partitūros). Mokytojai tęs pažintinę muzikinę veiklą lankydami 

koncertus Online, išnaudodami sukauptą medžiagą MEDIATEKOJE. 

Sudėtingas iššūkis laukia choreografijos studijų mokytojų. Vaikų šokių studijos „Junga“ 

mokytojai šiuolaikiškas video pamokas mokiniams perduos WORD, ZOOM platformoj, bei 

grupėmis Messenger programoje. Minėtos studijos mokytojai sukaupė įdomios skaitmeninės 

mokomosios teorinės medžiagos, kurią išmokę mokiniai po karantino pritaikys praktikoje. Video ir 

audio medžiagą įdomiai pateiks studijų „Vijurkas“ ir „Inkarėlis“ mokytojai. 

Būdus dirbti nuotoliniu būdu sukūrė teatro studijų „Trepsė“ ir „Svajonė“ mokytojai, 

surinkta daug skaitmeninės pažintinės medžiagos, vyks virtualių spektaklių stebėjimai ir aptarimai 

Messenger programoje. Skaitovų ir poetinio teatro būrelio mokiniai bus ugdomi asinchroniniu 

būdu – individualiai per Messenger programą. 

Nuotolinio mokymo tikslas – maksimaliai tęsti ugdymo procesą, organizuoti tikslingą 

mokinių laisvalaikį ir ugdyti bendruomeniškumą. 

Mokytojus, tėvus ir mokinius apie nuotolinio mokymo būdus, metodus, fiksuotą pamokų 

laiką ir asinchronio mokymo konsultacijas nuolat informuos įstaigos administracija, kuri stebės ir 

vertins nuotolinio mokymo procesą ir stebės mokinių grįžtamojo ryšio  (refleksijos) aspektus. 

Nuolatinė tėvų ir mokinių informavimo sistema veiks įstaigos interneto svetainėje ir FACEBOOK 

paskyroje. 

Mokytojams rekomenduojama kelti IKT kvalifikaciją ir raštingumą, įvertinti savo 

galimybes. Metodinėms grupėms rekomenduojama kiekvieną savaitę rengti  mokytojų virtualias  

vaizdo ir garso konferencijas ZOOM konferencinėje aplinkoje, dalintis darbo ypatumais Faceboook 

paskyroje, griežtai laikykis Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir nuolat kontaktuoti su mokinių 

tėvais bei administracija.  
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UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKA 

1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. įstaigoje procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal esamą 

būrelių ir studijų veiklos tvarkaraštį. 

2. Nuotolinis mokymas organizuojamas per įstaigos, būrelių, studijų, padalinių 

FACEBOOK paskyrą, programas Messenger, Skype, el. paštu, ZOOM konferencinę aplinką, 

programas Edmodo, Google Classroom bei kitas mokytojų pasiūlytas virtualaus mokymo 

platformas. 

3. Pagal įstaigos mokytojų parengtas nuotolinio mokymo programas įstaigoje parengta 

ugdymo programa, kuri yra prieinama mokiniams ir tėvams. 

4. Mokytojai pagal poreikį naudojasi nacionaliniu skaitmeniniu turiniu (mediateka.lt, 

Mokovas „Lobynas“ bei kitomis (pačių kurtomis - video pamokomis, pratybomis, koncertų, dainų 

švenčių dalyvavimo peržiūromis ir t.t.). Naudinga informacija pateikiama 

https://www.nsa.smm.ltnuotolinis  bei www.lmnsc.lt. 

5. Nuotolinio mokymo programos, užduotys skelbiamos studijų, būrelių, padalinių 

FACEBOOK paskyrose. Kartą per savaitę organizuojama administracijos ir mokytojų  vaizdo ir 

garso konferencija ZOOM  aplinkoje. 

6. Administracijos darbuotojai įpareigojami stebėti nuotolinio mokymo eigą, vykdyti 

stebėseną, pedagoginę priežiūrą ir, prisijungdami prie paskyros FACEBOOK, stebėti vykdomą 

veiklą bei mokinių grįžtamąjį ryšį (refleksiją). Pavaduotoja ugdymui, skyrių vedėjai atsiskaito už 

nuotolinio ugdymo eigą direkciniame posėdyje kiekvieną savaitę, teikia ataskaitas apie mokinių 

dalyvavimą procese. 

7. Mokytojai gali nuolat konsultuotis dėl virtualaus ryšio galimybių su atsakingais už  

komunikavimą IT ir  IKT priemonėmis su atsakingais darbuotojais A. Zigmantu bei V. Paulausku. 

8. Informacija apie vykdomą veiklą bus skelbiama įstaigos svetainėje ir FACEBOOK 

paskyroje. 

9. Mokytojai įpareigojami informuoti administraciją apie ugdymo eigą. Mokytojai turi 

nuolat būti pasiekiami telefonu ir bendrauti el. paštu. 

10. Administracijos darbuotojai nuolat privalo teikti informaciją apie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės bei ministerijų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

dokumentus, koreguojančius nuotolinio mokymo bei padėties karantino metu. 

11. Mokytojai atsiskaito raštu už kiekvieną ugdymo savaitę pagal pateiktą lentelę (Mokinių 

grįžtamasis ryšys, aktyvumas, mokinių sveikatos būklė, informuoti administraciją, jeigu  pasitaiko 

ligos atvejų). 

12. Padalinių vedėjai atsiskaito įstaigos vadovui apie mokinių skaičiaus pokyčius ir pateikia 

poreikių planą, jeigu trūksta reikiamų  IKT priemonių. 

13. Mokytojai, administracija, padalinių vadovai  darbo metu turi būti pasiekiami telefonu ir 

operatyviai atsakyti į elektroninius laškus. 

14. Kiekvieną savaitę mokytojai, įstaigos tarybos nariai, administracija bendrauja ir aptaria 

nuotolinio mokymo eigą konferencinėje ZOOM aplinkoje. 

15. Įstaigos svetainėje nuolat bus teikiama informacija tėvams, mokytojams, mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nsa.smm.ltnuotolinis/
http://www.lmnsc.lt/
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NUOTOLINIO MOKYMO PROGRAMA 

2020 M. KOVO 30 D. – BALANDŽIO 30 D. 

 

PROGRAMOS 

PAVADINIMAS 

PROGRAMOS TURINYS  NUOTOLINIO 

MOKYMO 

METODAI 

MOKINIŲ 

GRĮŽTAMASIS 

RYŠYS 

CHOREOGRAFINIAI KOLEKTYVAI 

Vaikų šokių studija 

„Junga“ 

Atskiroms mokinių grupėms 

parengtos užduotys video 

pamokų  pagrindu. 

Įgūdžių lavinimas pagal 

pasiūlytą muziką ir video 

įrašą. 

FACEBOOK 

grupė 

Messenger 

programa 

SKYPE 

Filmuotos video 

pamokos 

LRT/mediateka 

 Kartą per savaitę 

organizuojama vaizdo 

konferencija – 

Messenger programa 

Studijos 

„FACEBOOK“ 

puslapis 

Nuorodos YOUTUBE 

kanale: 

https:www.youtube.co

m/watch 

Turintys galimybes  

mokiniai atsiunčia 

video medžiagą apie 

darbą namie į 

asmeninį  mokytojos  

Messenger.  

Vaikų šokių studija 

„Vijurkas“ 

Paruoštos video pamokos 

visoms grupėms, 

pramankštos,  

Video  praktinės pamokos 

 

Video medžiaga 

OnLine  šokių 

pamokų 

puslapai 

YOUTUBE 

Messenger 

SKYPE 

Teorinės 

pamokos – el. 

paštu 

kiekvienam 

mokiniui  

Mokiniai atsiunčia 

trumpus video 

medžiagos peržiūrų 

atsiliepimus 

Turintys galimybę 

mokiniai atsiunčia 

video 

Kartą per savaitę 

organizuojama 

konferencinė aplinka 

ZOOM platformoje 

Atsiskaitymas už 

teorinius klausimus 

Pasibaigus karantinui 

Choreografijos studija 

„Inkarėlis“ 

Video pamokų parengimas  

Teorijos pristatymas 

TĖVŲ GRUPĖ 

STUDIJOS 

FACEBOOK 

Kartą per savaitę vyks 

bendras pokalbis – 

dikusija FACEBOOK, 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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Wikipedia.org.wiki 

https:www.youtube.com/wa

tch 

Vaizdinės medžiagos 

peržiūra, užduočių 

formavimas 

paskyroje  

Video medžiaga, 

skaitmeninės 

šokio pamokos 

YOUTUBE – 

pagal programą  

mokomų šokių 

muzika 

http://lmds.lt/dal

yviams/sokiu-

diena/programa-

ir-irasai/ 

Messenger 

MUZIKINIAI KOLEKTYVAI 

Tautinės muzikos 

ansamblis „Ralio“ 

Nuotolinio mokymo 

programos pristatymas 

Pasiruošimas 

respublikiniam skrabalų 

konkursui (instrumento 

pristatymo organizavimas) 

Kanklių programos 

užduotys (turintiems 

instrumentus) 

Ansamblio programų video 

peržiūros 

Muzikinių programų 

internetinių platformų 

pristatymas 

Viktorinų „Lietuvių liaudies 

instrumentai“ 

organizavimas ir užduočių 

pateikimas 

Video ritmo pratimai ir 

užduotys neturintiems 

namie instrumento 

GOOGLE 

CLASSROOM, 

ZOOM 

platformos 

Ansamblio 

FACEBOOK 

paskyra, 

diskusijų 

platforma 

SKYPE, 

Messenger 

Mokiniai atsiskaito 

per „Ralio“ 

FACEBOOK 

diskusijų platformą 

Individualios 

konsultacijos 

YOUTUBE 

Vaikų senosios 

muzikos ir šokio 

ansamblis „Dolce 

musica“ 

Muzikinių kūrinių 

interpretacija – video 

pamokos 

Gamų ir pratimų kartojimas 

OnLine 

Muzikinių pavyzdžių 

klausymas 

Messenger 

EDMODO 

SKYPE 

ZOOM 

konferencijų 

programa 

Mokiniai atsako raštu 

į teorinius klausimus 

ir atsiunčia el. paštu, 

EDMODO 

programoje 

ZOOM konferencijų 

programoje – kūrinių 

pasirinkimas ir 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://lmds.lt/dalyviams/sokiu-diena/programa-ir-irasai/
http://lmds.lt/dalyviams/sokiu-diena/programa-ir-irasai/
http://lmds.lt/dalyviams/sokiu-diena/programa-ir-irasai/
http://lmds.lt/dalyviams/sokiu-diena/programa-ir-irasai/
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Teorinė medžiaga – 

senovinė muzika ir šokis 

Video šokių peržiūra 

Praktinės video šokių 

užduotys 

Viktorinos klausimų 

paruošimas 

aptarimas 

https:www.youtube.co

m/watch 

 

Microsoft Office 

Dainos studija  

„Keberiokšt“ 

Dainų užduotys 

Koncertų peržiūra ir 

aptarimas 

Dainų tekstų mokymas 

SKYPE  

FACEBOOK 

Messenger 

Messenger -  grupėje 

aptariamas dainų 

pasirinkimas 

Studijos 

„FACEBOOK“- 

susitikimai kiekvienos 

repeticijos metu 

Dainavimo būrelis  

„Belcanto“ 

Konkrečios užduotys 

kiekvienam mokiniui 

pateikiama el. paštu 

(muzikinės partitūros) 

Video filmų peržiūra 

Dainavimo pamokos 

OnLine 

Messenger 

YOUTUBE 

El. paštas 

Asinchroninis 

darbas telefonu 

Konsultavimasis su 

mokytoju telefonu, el. 

paštu, programoje 

Messenger 

Muzikavimo gitara 

būrelis 

Programos pristatymas 

Video pratimai gitarai 

Video gitaros derinimo 

pamoka 

Užduotys kūrinių 

mokymuisi 

Studijos 

FACEBOOK 

grupė 

WHATS APP, 

Messenger 

Video įrašai 

Išmoktų kūrinių 

atsiskaitymas  

FACEBOOK, 

įkėlimas į YOUTUBE 

kanalą 

Messenger 

WHATS APP 

Džiazinio dainavimo 

studija „Junior City 

jazz“ 

Parinktų kūrinių mokymas 

Video pamokos 

Paruošta 12 video pamokų 

visoms mokinių grupėms 

Konkursas  

Audio dainelių 

rinkiniai 

mokytis 

namuose 

(nurodoma per 

studijos 

FACEBOOK) 

Video pamokos 

Audio Demo 

pamokėlės 

mokytis 

Video konferencija 

kartą per savaitę 

Balso žinutės (pratimų 

atsiskaitymas) 

programoje 

Messenger 

Balso žinučių 

perklausa ir 

mokytojos 

konsultacija 

Messenger 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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namuose Mokinių pasiūlytų 

dainų komplektavimas 

DAILĖS STUDIJOS 

Dailės studija „Varsa“ Video pamokos 

Užduotys teoriniam darbui 

Virtualių galerijų lankymas 

ir aptarimas 

Virtualių parodų rengimas 

P. Domšaičio virtualių  

ekspozicijų lankymas ir 

užduotys 

Studijos 

FACEBOOK 

grupėje 

SKYPE 

Messenger 

Mokiniai savo 

kūrybinius darbus 

siunčia mokytojai, 

kuri įvertina, 

konsultuoja – SKYPE 

– ir atrenka darbus 

virtualioms parodoms 

Kartą per savaitę – 

tėvų ir mokinių 

pasitarimas 

Messenger, SKYPE  

Virtualių galerijų 

lankymo aprašymai 

siunčiami mokytojai 

el. paštu 

Virtualios parodos 

talpinamos KKLJC 

FACEBOOK 

paskyroje 

Dizaino studija  

„Kukutis“ 

Programos pristatymas 

Virtualios parodos užduotys 

Mokinių darbų ruošimas 

išsiuntimui į tarptautinį 

konkursą 

Frotažas. Virtuali pamoka 

Portretas. Virtualus garsių 

meno galerijų lankymas 

Studijos 

FACEBOOK 

puslapis 

Nuorodos į 

galerijas 

Skaitmeninės 

video pamokos 

Mokiniai atsiunčia 

darbus po 2 pamokų 

FACEBOOK 

paskyroje 

Rengiama virtuali 

paroda, mokinių darbų 

peržiūra  

Konsultavimasis su 

mokytoja SKYPE, 

telefonu, el. paštu 

Fitodizaino būrelis Užduotys kūrybiškumui 

lavinti 

Virtualios parodos 

„Velykos“ ruošimas 

Teorinė medžiaga apie 

augalus OnLine 

Messenger  

El. paštas 

Virtualių 

galerijų 

lankymas 

GOOGLE 

Mokinių darbų 

nuotraukos 

siunčiamos mokytojai 

į el. paštą 
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Akvarelės studija Video medžiaga „Akvarelės 

technika“ 

Užduotys kūrybiniam darbui 

Virtualios parodos 

Messenger, el. 

paštas, OnLine  

tapybos 

pamokos 

KKLJC  FACEBOOK 

puslapyje bus įkelti 

mokinių  darbai 

kuriuos atliks, gavę 

užduotis 

Alternatyvaus meno 

studija 

Video filmo pristatymas 

veltinių lėlių gamybos 

pagrindu 

Mokytojos nuotolinio 

mokymo programos 

pristatymas 

Virtualių susitikimų su 

mokiniais, tėvais laiko 

derinimas 

Praktinės užduotys 

Pasiruošimas virtualiai 

parodai 

Darbų nuotraukų atranka 

Video filmas 

FACEBOOK 

paskyra  

YOUTUBE 

kanalas 

Messenger 

1 kartą per savaitę 

vyks sinchroninis 

nuotolinis mokymas 

rezultatų aptarimui, 

komunikacijai. Video 

konferencijai 

naudojama ZOOM, 

SKYPE 

 

TEATRO  BŪRELIAI, STUDIJOS 

Vaidybos studija 

„Trepsė“ 

Tėvų informavimas dėl 

darbotvarkės, užduočių 

skyrimas, atsiskaitymo 

būdai, etiketo bendraujant 

nuotoliniu būdu, aptarimas 

Virtuali pamoka, užduotys 

teatro laidos aptarimui 

Spektaklio „Serenada“ 

Virtualios spektaklų 

peržiūros ir aptarimai 

Spektalio teksto lavinimo 

užduotys 

Kūrybinės užduotys - 

emocijų koliažai 

Studijos 

FACEBOOK 

paskyra 

SKYPE, 

Messenger 

Skaitmeninės 

pamokos 

nuorodos: 

https://dramoste

atras.lt/  

 

http://kldt.lt#spe

ktakliai 

Asinchroninis 

bendravimas el. paštu, 

SKYPE 

Virtuali repeticija 

Messenger 

Teatro studija „Aušra“ Mokymo programos 

pristatymas 

Sukurtų video filmų 

peržiūra 

Nemokamos el. 

„Vyturio“ audio 

knygos 

FACEBOOK 

Studijos  

FACEBOOK paskyra 

DISCORD programa 

1 kartą per savaitę  

https://dramosteatras.lt/
https://dramosteatras.lt/
http://kldt.lt/#spektakliai
http://kldt.lt/#spektakliai
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Mokinės video filmo 

„Virusiukas“ pristatymas 

Video pamokos apie filmų 

montavimą 

Teorinės pamokos 

Konkrečios užduotys sukurti 

trumpo metražo filmą ar 

video (kiekvienam 

mokiniui) 

Spektaklių peržiūros ir 

aptarimai 

YOUTUBE 

GOOGLE 

CLASSROOM 

Mokomoji 

pažintinė 

medžiaga: 

https://www.teat

ras.lt 

 

 

 

sinchroninis nuotolinis 

mokymas užduočių 

aptarimui 

Video konferencija - 

ZOOM, SKYPE 

Skaimeninių teatro 

pamokų ir video 

įkėlimas FACEBOOK 

(grupėje) 

Uždaras YOUTUBE 

kanalas 

Asinchroninis 

konsultavimas el. 

paštu 

Mokinių atsiliepimai 

(recenzijos) apie 

matytus spektaklius 

Teatro studija 

 „Svajonė“ 

Kūrybinės užduotys – naujų  

draminių kūrinių skaitymas 

ir analizavimas 

Užduotys rašto darbui – 

vaidmens aprašymas 

Video pamokos 

Spektaklių video peržiūros 

ir analizė 

Mediatekos puslapiai 

Judesio pratybos OnLine 

SKYPE 

FACEBOOK 

ZOOM 

konferencinė 

aplinka 

1 kartą per savaitę 

rengiama virtuali 

repeticija  Messenger 

programoje 

Skaitovų, poetinio 

teatro būrelis 

Teksto mokymosi užduotys 

Repertuaro mokymasis – 

užduočių parinkimas 

Video ir Mediatekos  įrašai, 

aktorių skaitomi kūriniai 

Messenger 

FACEBOOK 

SKYPE 

GOOGLE 

CLASSROOM 

ZOOM konferencinėje 

platformoje vyksta 

kūrinių repetavimas 

Rašto darbus mokiniai 

siunčia el. paštu 

https://www.teatras.lt/
https://www.teatras.lt/
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Estetinis edukacinis 

būrelis 

(ikimokyklinis 

ugdymas) 

Kūrybinės užduotys 

Video pamokos 

Tekstinės užduotys 

Mokinių darbų virtuali 

paroda 

Messenger 

FACEBOOK 

El. paštas 

Vaizdo konferencija 

ZOOM platformoje ir 

nuolatinis 

bendravimas su tėvais 

FACEBOOK grupėje 

Studija „Kuria vaikai“ Teminiai video filmai ir kita 

mokomoji medžiaga 

Konferenciniai skambučiai 

Audio pasakos 

ir kiti skaitiniai 

vaikams 

Video 

mokomoji 

medžiaga  

YOUTUBE 

kanale 

Studijos 

FACEBOOK 

paskyra 

1 kartą per savaitė 

sinchroninis užduočių 

aptarimas ZOOM 

konferencinėje 

aplinkoje 

Asinchroninis 

mokymas el. paštu, 

telefonu 

  

 

ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ 

  NUOTOLINĖS VEIKLOS PROGRAMA 2020 M. KOVO 30 – BALANDŽIO 30 D. 

STRUKTŪRINIS 

PADALINYS 
VEIKLOS TURINYS  NUOTOLINĖS VEIKLOS 

METODAI 

ATVIROS JAUNIMO 

ERDVĖS 

Nuotolinis bendravimas su Atvirų 

jaunimo erdvių savanoriais, jaunimu, 

socialiniais partneriais.  

I-V nuo 14.00 iki 18.00 individualūs 

pokalbiai su jaunimui. 

Aktualios informacijos jaunimui kėlimas. 

Konferenciniai skambučiai 

FACEBOOK paskyra, 

Messenger programa, 

YOUTUBE, 

El.paštas 
 

  

    

 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro tarybos posėdžio  

2020 m. kovo 26 d. protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. V2-3) 


