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KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Nuo 2020 m. gegužės 4 d. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu pagal 

esamą tvarkaraštį tol, kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Vartojamos sąvokos: 

2.1. Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas (is), kai 

besimokančiuosius ir mokytoją, pagalbos vaikui specialistus skiria atstumas ir/ar laikas, 

o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir 

komunikacinėmis technologijomis (IKT).  

2.2. Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis: 

2.2.1. Nuotolinis mokymas (is), kuris vyksta realiuoju laiku ir kartais tam tikroje vietoje, 

pavyzdžiui, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, vadinamas sinchroniniu. 

2.2.2. Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kurioje vietoje nerealiuoju laiku 

(bet kuriuo metu), bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar 

paprastu paštu. Asinchroninio nuotolinio mokymosi metu lengviau suderinti darbo, šeimos interesus 

ir mokymąsi.  

2.2.3. Mišriajame nuotoliniame mokyme yra sinchroninio ir asinchroninio mokymosi 

elementų: sinchroninis, asinchroninis, mišrus. 

2.3. Virtualioji mokymosi aplinka (VMA) – tai IKT pagrįsta ugdymo sistema, kurioje 

vyksta sąveika tarp besimokančiųjų ir mokytojų, užtikrinant ne tik skaitmeninio ugdymo turinio 

pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso realiuoju (sinchroniniu) ir/ar 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku.  

3. Tvarkos apraše aptariamos komunikavimo priemonės, naudojamos virtualios 

mokymosi aplinkos. 

  

II SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

4. Pagrindinė komunikavimo priemonė tarp mokinių, mokytojų, tėvų, administracijos 

vyksta e. dienyne „Mano dienynas“ (pranešimai, dokumentai, klausimai, pamokų temos, užduotys, 
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nuorodos į mokymosi aplinkas ir pan.). Mokytojai pagal poreikį gali naudotis nacionaliniu 

skaitmeniniu ugdymo turiniu bei kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui skirtomis 

aplinkomis.  

5. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik  „Mano dienynas“ 

aplinkoje. 

6. Mokymosi, komunikavimo priemonės: 

6.1. 1–8 klasių mokiniams – e. dienyno mokymosi aplinka, Google Classroom, Google 

Drive, Messenger, Skype, Viber. Vaizdinei transliacijai – „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių 

platforma; 

6.2. mokytojų bendravimo ir edukacinių kompetencijų aplinkos – e. dienynas, mokytojų 

uždara Facebook grupė, „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma, Google Drive, 

Messenger, Viber; 

6.3. sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti ir kitas mokymosi aplinkas. 

Apie pasirinkimus informuoja direktoriaus pavaduotoją muzikiniam ugdymui.  

6.4. nuotolinio ugdymo medžiaga gali būti ir neskaitmeninė – knygos, natos ir kt. 

7. Pamokos mokiniams vyksta pagal „Vyturio“ gimnazijos 2020 m. II pusmečio 

pamokų tvarkaraštį, elektroninio dienyno klasės ir namų darbų skiltyse įrašant mokiniams užduotis. 

8. Individualios (instrumento, solinio dainavimo) pamokos, organizuojamos 

nuotoliniu būdu, formatas:  

8.1. rekomenduojamas sinchroninis (realiuoju laiku) bendravimas su mokiniu naudojant 

telefono ryšį, teksto žinutes ir (ar) interneto ryšio pagrindu veikiančias garso ir vaizdo programas 

(Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, FaceTime, Zoom ir kt. programinę įrangą, turinčią vaizdo 

konferencijų ar panašią galimybę);  

8.2. sinchroninio bendravimo pamoka organizuojama iš anksto su mokiniu ir jo tėvais 

(globėjais) suderintu laiku, siekiant minimaliai nukrypti nuo galiojančio pamokų tvarkaraščio ir 

atsižvelgiant dėl paskelbto karantino pakitusią mokinio dienotvarkę.  

9. Grupinė (solfedžio, muzikos istorijos) pamokos, organizuojamos nuotoliniu būdu, 

formatas: 

9.1. rekomenduojamas tiek sinchroninis (realiuoju laiku), tiek asinchroninis 

(nerealiuoju laiku) bendravimas su mokinių grupe naudojant programas (Zoom, Classroom, Google 

Drive ir kt.);  

9.2. užduotys rengiamos vienai savaitei, nurodant mokytojo kontaktinį elektroninį pašto 

adresą. Užduotys ir pastabos pateikiamos nurodant užduočių atlikimo terminą, kurio nesilaikymas 

prilygtų neatliktai užduočiai.  
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10. Bendraujant asinchroniškai mokinys, atlikęs užduotis (pavyzdžiui, įrašęs pagrotą ar 

padainuotą muzikos kūrinį, garso ar vaizdo failus), o taip pat savo klausimus siunčia mokytojui. 

Mokytojas įvertinęs atliktas užduotis, teikia pastabas ir tolesnę mokomąją medžiagą.   

11. Mokytojai: 

11.1. visą savo darbo laiką konsultuoja mokinius pagal pamokų tvarkaraštį arba 

atskirais atvejais mokytojo ir mokinio tarpusavyje suderintu laiku; 

11.2. mokiniams pateikia susistemintą mokymos(si) medžiagą ar informaciją; 

11.3. nustato mokomosios medžiagos apimtį, atsižvelgdami į savaitinių pamokų kiekį, 

vengia perteklinės informacijos, orientuojasi, kad vienos pamokos trukmė – 45 min. į kurią turėtų 

tilpti mokinio darbas atsisiunčiant užduotis, peržiūrint vaizdinę medžiagą, perskaitant tekstą, atliekant 

užduotis ir jas nusiunčiant atgal mokytojui aptarimui ir apibendrinimui. 

12. Nuotolinio mokymo(si) vykdytojas (koncertmeisteris): 

12.1. dirba su mokinių repertuaru – skirtingais tempais, fragmentais daro 

akompanuojamų kūrinių įrašus; 

12.2. siunčia mokiniams ir mokytojams kokybiškus fortepijono partijų įrašus; 

12.3. savarankiškai ruošia sudėtingas konkursinių bei koncertinių programų partijas; 

12.4. užsiima asmeniniu profesiniu tobulėjimu (seminarų, meistriškumo pamokų video 

peržiūros, koncertinių video peržiūros, metodinės literatūros skaitymas); 

12.5. tiesiogiai bendradarbiauja su akompanuojamo dalyko mokytojais – konsultuoja 

dėl atliekamų kūrinių atlikimo, tempo, ritmo, dinamikos ir kt. 

13. Mokiniai: 

13.1. dalyvauja pamokose pagal nustatytą pamokų tvarkaraštį, vykdo bei atsiskaito 

atliktas užduotis su mokytoju sutartu laiku ir būdu;  

13.2. informuoja mokytoją apie iškilusią problemą ar nedalyvavimą pamokoje. 

13.3. užduotis atlieka nuotolinio mokymo platformose, vaizdo konferencijose, 

popieriuje, sąsiuviniuose (juos nufotografuojant ir išsiunčiant mokytojui), bendradarbiauja su 

mokytoju Online. 

14. Tėvai/globėjai/rūpintojai:  

14.1. sudaro technines galimybes vaiko nuotoliniam ugdymui (kompiuteris (vaizdo 

kamera, mikrofonas) arba išmanusis telefonas, internetas);  

14.2. padeda derinti nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraštį; 

14.3. konsultuojasi su mokytojais dėl vaiko mokymosi abiem pusėms priimtinu būdu;  

14.4. vaikui susirgus, apie tai praneša mokytojui pirmąją ligos dieną. 
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15. Mokytojo sukurta ir pateikta medžiaga yra mokytojo autorinis kūrinys. Mokiniai, 

tėvai (globėjai)  be mokytojo sutikimo neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, 

filmuotos medžiagos, pamokų įrašų), neįrašinėja ir neviešina vaizdo konferencijų. 

16. Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą. 

17. Mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos vaikui specialistai, administracija 

nuotoliniu būdu bendrauja etiškai ir išlaikydami poilsiui skirtą režimą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizacinė informacija gimnazijos bendruomenei skelbiama e. dienyne. 

19. Atsiradus nenumatytiems techniniams trikdžiams, siekiant užtikrinti visų 

besimokančiųjų poreikius, ugdymo procesas bus koreguojamas.   

20. Tvarkos aprašas gali keistis atsižvelgiant į šalies ekstremalią situaciją.   

 

__________________________ 

  

 


