
REKOMENDACIJOS 
MOKYKLŲ STEIGĖJAMS 
DĖL UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU 
ORGANIZAVIMO
Rekomendacijos grindžiamos projekto „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių 
situacijų metu“ (sut. Nr. S-COV-20-2) veiklų vykdymo periodu atliktų mokslinės literatūros 
analizės ir tyrimo duomenimis.

STRATEGIJA, VALDYMAS 
IR ADMINISTRAVIMAS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
INFRASTRUKTŪRA

SKAITMENINIS 
MOKYMOSI TURINYS

1.	 Padėti	mokyklų	vadovams	priimti	sprendimus	dėl	nuotolinio	ugdymo	tvarkų	ir	dokumentų	
rengimo,	 juos	 konsultuoti,	 įtraukti	 mokyklų	 bendruomenes	 ir	 ekspertus	 į	 diskusijas	 dėl	
ugdymo	nuotoliniu	būdu	susitarimų.

2.	 Padėti	 mokykloms	 rasti	 finansavimo	 galimybes	 ir	 siekti	 įrengti	 mobilias	 darbo	 vietas,	
pritaikytas	 mokytojams	 dirbti	 nuotoliniu	 būdu	 (tai	 yra	 aprūpinti	 nešiojamaisiais	
kompiuteriais	su	interneto	prieiga).

3.	 Skelbti	ir	formuoti	nuostatą,	kad	mokiniui	būtinos	ugdymo	priemonės	yra	kompiuteris	su	
interneto	prieiga,	vaizdo	kamera,	mikrofonas	ir	ausinės.	

4.	 Padėti	mokykloms	aprūpinti	mokinius,	patiriančius	socioekonominių	sunkumų,	būtinomis	
ugdymo	 priemonėmis	 (kompiuteriu	 su	 interneto	 prieiga,	 vaizdo	 kamera,	 mikrofonu	 ir	
ausinėmis).

5.	 Skatinti	 mokyklų	 mokytojus	 ir	 mokinius	 kurti	 skaitmeninį	 turinį	 ir	 atvirai	 juo	 dalytis	
bendradarbiavimo	su	kitų	mokyklų	bendruomenėmis	metu.



SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS IR TĘSTINIS 
PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

6.	 Teikti	 prioritetą	 ir	 skatinti	 mokyklas	 teikti	 prioritetą	 skaitmeniškai	 kompetentingo	
mokytojo	kompetencijoms	tobulinti.

7.	 Skatinti	 mokyklų	 vadovus	 dalyvauti	 tęstiniuose	 mokymuose	 apie	 ugdymą	 nuotoliniu	
būdu,	mokyklos	veiklos	organizavimą	nuotolinio	ugdymo	metu	ir	juos	organizuoti.

MOKYMAS, MOKYMASIS IR VERTINIMAS 
SKAITMENINĖJE APLINKOJE

PAGALBOS SISTEMA 
MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS

PARTNERYSTĖ, BENDRADARBIAVIMAS 
IR TINKLAVEIKA

8.	 Organizuoti	 mokytojų	 gerosios	 patirties	 dalijimosi	 renginius	 apie	 ugdymą	 nuotoliniu	
būdu	 ir	 skatinti	 mokyklas	 dalyvauti	 universitetų	 rengiamuose	 mokymuose	 apie	
nuotolinio	 mokymosi	 inovacijas	 ir	 didaktiką,	 kūrybiškumo	 gebėjimų	 tobulinimą,	 naujų	
mokymo	metodų	atradimą	ir	taikymą.	

9.	 Steigti	 ir	 finansuoti	 nuotolinio	 mokymosi	 konsultanto	 pareigybę,	 kurios	 atsakomybė	
būtų	teikti	pagalbą	kokybiško	nuotolinio	ugdymo	metu.

10.	 Skatinti	 mokyklas	 kurti	 technologinės,	 administracinės,	 didaktinės,	 psichologinės	
pagalbos	 sistemą,	 kuria	 būtų	 galima	 užtikrinti	 nenutrūkstamą	 pagalbos	 prieinamumą	
mokytojams	ir	mokiniams.

11.	 Ekstremalių	 situacijų	 metu	 padėti	 mokykloms	 spręsti	 ugdymo	 proceso	 organizavimo	
klausimus	esant	poreikiui.	

12.	 Puoselėti	 produktyvų	 bendradarbiavimą	 su	 mokyklomis	 ir	 kurti	 naują	 bendravimo	
skaitmeninėje	aplinkoje	kultūrą.	
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KOKYBĖS 
UŽTIKRINIMAS
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13.	 Reaguoti	 į	 iššūkius,	 su	 kuriais	 mokyklos	 susiduria	 ugdymo	 planavimo,	 rengimo	 ir	
organizavimo	 nuotoliniu	 būdu	 metu,	 teikti	 rekomendacijas,	 metodines	 priemones,	
pavyzdines	 tvarkų,	 dokumentų	 ir	 apklausų	 formas,	 kuriomis	 būtų	 siekiama	 kiekvienai	
mokyklai	padėti	kokybiškai	organizuoti	ugdymą	nuotoliniu	būdu.

14.	 Atsižvelgti	 į	 tai,	 kad	 tik	 visose	 veiklos	 srityse	 įgyvendintų	 pokyčių	 visuma	 sąlygoja	
kokybišką	nuotolinį	ugdymą	mokykloje,	inicijuoti	pokyčius	visose	veiklos	srityse	ir	vertinti:	

–	susitarimų	dėl	ugdymo	nuotoliniu	būdu	organizavimo	aiškumą	ir	jų	laikymąsi;

–	 nuotolinio	mokymosi	 aplinkos	 ir	 į	 ją	 integruojamų	 technologijų	 įsigijimo,	 priežiūros	 ir	
atnaujinimo	perspektyvas;

–	ugdymo	proceso	nuotoliniu	būdu	organizavimą	ir	galimybes	šį	procesą	tobulinti;

–	 atskirų	 mokomųjų	 dalykų	 skaitmeninio	 turinio	 pateikimo	 nuotolinio	 mokymosi	
aplinkoje	 ir	 dalykų	 organizavimo	 (pamokų	 vedimo,	 užduočių	 pateikimo,	 grįžtamojo	
ryšio	teikimo	ir	kt.)	nuotoliniu	būdu	kokybę;

–	teikiamą	pagalbą	dėl	ugdymo	nuotoliniu	būdu	organizavimo;

–	bendradarbiavimo	su	kitomis	švietimo	įstaigomis	ir	steigėjais	kokybę.

Rekomendacijos parengtos Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų:	 dr.	 Estelos	 Daukšienės,	 prof.	 dr.	
Margaritos	Teresevičienės,	prof.	dr.	Airinos	Volungevičienės,	doc.	dr.	Elenos	Trepulės,	dr.	Justinos	Naujokaitienės,	
dr.	Gintarės	Vaitonytės,	dokt.	Irmanto	Adomaičio.

Finansavimą	skyrė	Lietuvos	mokslo	taryba	
(LMTLT);	sutarties	Nr.	S-COV-20-2.
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