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Prieš pradedant dirbti nuotoliniu būdu stipriau jaustis padėjo...

Savo patirties „revizija“

...šeima

...„sveikai pamišę“ kolegos

... kolegos technologai viešai besidalinantys savo patirtimi, atradimais

... Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos iniciatyva



Įsikūriau darbo vietą namuose

Juose taip pat įsikūrė...

Radviliškio 
Gražinos pagrindinė 

mokykla
VU



PENKTADIENIAIS užduotys ateinančiai savaitei



Kaip „nepaskęsti“ laiškų jūroje?

Atskiras el. paštas tik mokinių darbams

Mokinių laiškus grupuoti pagal klases

Reikalavimai mokiniams:
Rašydami pirmą el. laišką temoje rašyti: Vardas Pavardė klasė.
Rašydami antrą laišką spauskite ATSAKYTI, o ne SUKURTI.

Mokinys-
viena eilutė,
visi darbai 
vienoje 
vietoje

Mokinys-
daug eilučių,
neaišku kur 
koks darbas



Yra galimybė susikurti įvairias komandas



Kiekvienoje komandoje...

Kiekvienai 
pamokai skirtas 
puslapis/
kanalas
nurodant 
pamokos temą 
ir pamokos 
pradžios datą

Talpinama 
pamokos 
informacija

Mokinių darbai

Galimi 
susirašinėjimai



Galima įterpti internetinį puslapį, kuriame visa reikalinga informacija



Galima organizuoti tiesioginę vaizdo pamoką.
Įrašas apie ją pamokos puslapyje

Po pamokos matai jos dalyvius ir ...

...pamoka tęsiasi tiek, kiek reikia



Ką ir kaip mokyti?

Lengviausia apsispręsti buvo dėl I–II klasių mokinių: 
dirba pagal individualius darbo planus.

Šie mokiniai jau turėjo integruotų technologijų ir IT pamokų, 
jau pakankamai savarankiški ir renkasi vieną iš pateiktų 2 
užduočių: tekstilės arba mitybos.

Šiame klasių koncentre parinkau daugiau mitybos užduočių



Pirmosios užduotys buvo pateiktos asociacijos pasiūlytame šablone ir 
paviešintos mano erdvėje, kategorijoje NUOTOLINIS MOKYMAS

https://hokusiene.wordpress.com/category/pamokoms/nuotolinis-mokymas/
https://hokusiene.wordpress.com/2020/03/21/nuotolinis-mokymas-ornamentas-7-8-klase-technologijos-daile/
https://hokusiene.wordpress.com/2020/03/21/nuotolinis-mokymas-ornamento-kurimas-excel-ar-kita-kompiuterine-programa/
https://hokusiene.wordpress.com/2020/03/25/nuotolinis-mokymas-velykinis-meduolis-dekoracija-druskos-tesla/


Vėliau užduotį talpinau į paprastesnę lentelę

Lyrinė pradžia/įžanga į užduotį pasirinkta siekiant suaktyvinti mokinių kūrybiškumą



Mokinių pasiūlyti Velykinės istorijos tęsiniai:









Daugiau darbų greitai pasirodysiančioje virtualioje pamokoje



Bendraudama su jaunesniais mokiniais supratau, 
kad jie turi daug problemų jei reikia 

atsidaryti,

užpildyti,

pakeisti failo pavadinimą,

įterpti paveikslėlį...



Siekiant išvengti techninių nesklandumų paskutinėje užduotyje...

Dar daugiau lyrikos, vaizdų , garso ir jokio 

https://hokusiene.wordpress.com/2020/04/23/ryto-sumustinis/


Pateikiant užduotį labai svarbūs ir vertinimo kriterijai

Vieną užduotį dažniausiai sudaro 2 
dalys: praktinė ir teorinė. 
Už kiekvieną jų gaunami sutarti taškai 
(4:6, 5:5), kurie sumoje sudaro 10.

Juos išskiriu spalva užduoties lape, kad 
labiau atkreiptų dėmesį.





PROBLEMOS

• Galimos darbų nuotraukos iš interneto

• Užduoties atlikimas atidedamas iki...

Diena iki pamokos dienyne ir MS TEAMS aplinkoje asmeninės žinutės:
PASKUTINĖ DIENA ATLIKTI UŽDUOTĮ...

Užduotyje reikalaujama darbo eigos nuotraukų (bet ir tokių yra internete) bei 
nuotraukos, kurioje autorius ir darbas



Tai tiek trumpai apie pirmą mėnesį nuotolinio mokymo

BŪKITE SVEIKI, 
neapleiskite ir kitų savo mėgstamų veiklų



www.menti.com 140122

• Pirmas nuotolinio mokymo mėnuo. Jūsų jausmai (1-2 žodžiai)

• Linkime vieni kitiems sveikatos ir...

http://www.menti.com/

