Mažeikių moksleivių namai
STUDIJŲ (BŪRELIŲ) NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS
2020 m. balandžio mėnesio laikotarpiu
Eil. Programos pavadinimas,
nr. studijos (būrelio)
mokytojas
1.

Muzikos studija ISO,
mokytojas Andrius
Krivickas

Ugdymo priemonės, būdai, metodai
(kaip ir kokiu būdu bus pateikiamos
užduotys, kokios programos bus
naudojamos)
Tiesioginės pamokos su grupėmis
sutartu laiku, Zoom platformoje.
Pasiekamas savo darbo laiku I, III ir
IV nuo 13:30 iki 20:00 Zoom ID
588-063-6648. Mokomosios
medžiagos pateikimas video formatu
www.youtube.com platformoje.
Nuorodos bus išsiųstos į FB grupes
arba el. paštus.
Padalomosios medžiagos pateikimas
Google drive platformoje arba
tiesiogiai Facebook Messenger
sukurtose grupėse.
Mažiesiems padalomoji ir visa kita
su ugdymu susijusi medžiaga bus
isšsiųsta į tėvų el. paštą.
Užduotys virtualioje muzikos
kūrimo programoje

Numatomi veiklos rezultatai,
grįžtamasis ryšys, refleksijos
būdai

Pastabos

Grįžtamasis ryšys :
1. Pasiekimų ir rezultatų
vertinimas, pastabų
pateikimas „live“
pamokose.

Mokytojo kontaktai

2. Pačių ugdytinių
nusifilmuotų ir atsiųstų
video filmukų vertinimas.

Fb: Andrius Krivickas

Tel. 8 612 52963
andrius.krivickas@gmail.com

ZOOM ID 588-063-6648

3.Sukurtų muzikinių
projektų pateikimas mp3
formatu.

http://www.audiosauna.com/studio/

2.

Gitaros studija,
mokytoja Vilma
Rakauskaitė

Tiesioginis bendravimas per
programą Skype - video ir žinutėmis.
FB messenger - video ir žinutėmis.
Pateikiama pradėtų kūrinių
mokomoji medžiaga, tekstai.

Skype programos pagalba
video konferencija,
asmeniniai pokalbiai.
Užsiėmimai vyks tokiu pat
tvarkaraščiu. Reikalui esant
- laikas gali keistis.

Tel. 8 610 20086
vilma.rakauskaite@gmail.com

3.

Dainos studija
,,Kregždutė‘‘
mokytoja Eleonora
Kirkilienė

4.

Šokių studija „Solo“,
mokytoja Inga
Krikščiukienė,
koncertmeisterė Jurgita
Jurevičienė

5.

Jaunųjų žurnalistų
dirbtuvės,
mokytoja Virginija
Steponavičienė

Užduotys bus teikiamos
sinchroniniu, asinchroniniu ir
mišriuoju būdu naudojant el. paštą,
video, garso įrašus, žinutes
programų ,,WhatsApp“ ,,Skype“
,,YouTube" pagalba.

Ugdytiniai pateiks
mokytojui video arba
tiesioginiu transliavimu
atliktas užduotis arba
atsiskaitys jiems priimtinu
kitu būdu. Seks užsiėmimus,
vykstančius sinchroniniu
mokymosi būdu ir juose
dalyvaus pagal galimybes.
Ugdymo priemonės: kompiuteris,
Pradinių klasių ugdytiniai
telefonas, gimnastikos kilimėlis,
fiziškai sustiprės atlikdami
jogos kortelės, rašymo priemonės.
ir išmokdami „Vaikų
Ugdymo metodai:
Jogos“ pagrindines pozas.
Individualus mokinių darbas.
Sukurs „Vardo“ šokį. Kaip
Programų pagalba mokiniams bus
atlieka užduotis, tėvai
pateiktos jau paruoštos užduotys, o
filmuos, fotografuos ir
jas atlikti turės savarankiškai.
įrašus talpins į studijos
Grupinis darbas (pratimų, jų derinių grupę.
atlikimas su grupe kartu, prisijungus Vyresnių klasių ugdytiniai
LIVE programą).
fiziškai stiprės atlikdami
Užsiėmimai vyks naudojant
mankštos ir tempimo
programas:
pratimus. Pagal programą,
www.zoom.us
išmoktų varžybų šokius
www.facebook.com
tobulins savarankiškai,
www.messenger.com
sukurs rankų derinius ir juos
www.youtube.com
pristatys per pasirinktą
„online“ programą. Išmoks
planuojamų festivalių,
masinių šokių derinius.
Socialiniai tinklai (Facebook
Pagrindinis dėmesys bus
platformoje sudaryta moksleivių ir jų skiriamas rašytiniams
tėvų uždara grupė), mesenger
tekstams: straipsniams,
žinutės, el. paštas, zoom programa.
dienoraščiams, istorijoms
rašyti, knygai kurti.

Tel. 8 610 26803

Tel. 8 685 83102
mokosi@gmail.com
Facebook paskyra:
Šokių studija „Solo“

Tel. 8 624 47035
virginija.stepone@gmail.com
Facebook paskyra:
Jaunųjų žurnalistų dirbtuvės

6.

7.

Moksleivių darbai bus
talpinami viešame facebook
puslapyje „Jaunųjų
žurnalistų dirbtuvės“;
YouTube platformoje laidų
įrašai „Diagnozė: ateitis“.
Šokių studija „Saulė“,
Priemonės: kompiuteris, planšetė,
Ugdytiniai atlieka paskirtas
mokytoja Ramutė Plonienė, mobilus telefonas. Bus skiriamos
užduotis ir mokytojui
koncertmeisterė Janina
mokymosi užduotys, teikiama
pateikia jiems priimtinu
Kalendrienė
teorinė ir praktinė medžiaga
būdu. Seka ir
pasirinktoje virtualioje erdvėje.
dalyvauja sinchroniniuose
Užduotis bus teikiamos sinchroniniu, mokymuose.
asinchroniniu ir mišriuoju būdu,
(5-8 metų šokėjų atliktas
naudojant garso, vaizdo įrašus, el.
užduotis pateikia tėveliai
paštą, , žinutes., ,,Messenger‘‘
jiems priimtinu laiku ir
„Viber“ ,,Skype“ „YouTube“
būdu)
„Zoom“.
Dailės
Sukurtų „Facebook“ grupių MMN
Facebook grupėse vaikai
studija,
mokytoja DAILĖS STUDIJA (4-9kl) ir MMN pademonstruos įvykdytas
Genė Brasienė
dailės studija (1-5kl) pagalba
užduotis, atsiųs eskizų ir
mokiniai gaus iš mokytojo užduotis, užbaigtų darbų nuotraukas,
galės demonstruoti savo darbus,
darbo eigos video.
rengti virtualias piešinių parodas;
Klausimų, pasitarimo,
kūrybos atlikimo eigą, galės
pokalbio ir diskusijos
konsultuotis su mokytoja ir
pagalba (el. pastas,
bendrauti tarpusavyje.
messenger) išsiaiškins
Užduotis mokytoja taip pat pateiks ir užduočių atlikimo eigą,
lektroniniu paštu bei Messenger
pasiektus rezultatus.
žinučių pagalba.
Mažiesiems ugdytiniams
Moksleivių namų svetainėje
bendrauti padės tėveliai.
www.moksleiviunamai.lt bus
publikuojamos ugdytinių dailės
kūrinių parodėlės.

Tel. 8 610 438223
ramutiaxx@gmail.com
janina.kalendr@gmail.com

Tel. 8 618 53022
genute.brasiene@gmail.com
Facebook paskyra:
MMN dailės studija (4-9kl)
MMN dailės studija (1-5kl)

8.

„Žalioji“ studija, mokytoja
Nijolė Plaušinienė

9.

Studija "Smaližius",
mokytoja Laimutė
Stonkuvienė

10.

Dizaino studija „Magija“,
mokytoja Irutė Miltakienė

11.

Vaikų studija "Nykštukas",
mokytoja Laimutė
Stonkuvienė,
koncertmeisterė Jurgita
Jurevičienė

Individualus ir grupės darbas
elektroniniu paštu, Fb grupėje,
pokalbiai telefonu.
Sukurta „Žaliosios“ studijos grupė
FB, kur galima bus pademonstruoti
ugdytinių kūrybinius darbus, kitas
veiklas.

Pokalbiai, laiškai,
nuotraukos, aptarimai,
veiklos analizė.
Ugdytiniai turės galimybę
užduoti jiems aktualius
klausimus apie gamtą,
ekologiją. Komunikacijos
būdas bus pasirenkamas
pagal vai pageidavimą.
Grupių ir individualus darbas
Mokytojos pateiktas
vykdomas Facebook programoje
užduotis (pagal galimybę)
sukurtoje grupėje STUDIJA
atliekantys ugdytiniai
SMALIŽIUS.
fotografuoja procesą ir foto
Messenger žinučių pagalba ir
įkelia į FB bendrai diskusijai
elektroniniu paštu mokytoja
arba mokytojai į Messenger
komunikuoja su ugdytiniais ir jų
žinutę.
tėvais: persiunčia informaciją,
Vyksta grupės pokalbiai,
užduotis; teikia konsultacijas
žinių, įgytų gebėjimų, darbo
dėl užduočių atlikimo.
įspūdžių pasidalijimas.
1. Tiesioginės pamokos su grupėmis 1. Atlikto darbo vertinimas,
mokiniams nurodytu darbo laiku pastabų pateikimas
Zoom platformoje.
tiesioginių pamokų metu.
2. Ugdymo proceso metu mokymosi
medžiaga pateikiama video formatu 2. Į Facebook Messenger
iš www.youtube.com platformos bei grupę ugdytinių nufilmuotų,
socialinio tinklo Pinterest.
nufotografuotų darbų
3. Padalomoji medžiaga pateikiama vertinimas.
tiesiogiai Facebook Messenger
sukurtose grupėse.
Užduotys (praktinės kūrybinės,
Fotonuotraukos, filmuota
muzikinės) pateikiamos
medžiaga ir pastebėjimai
rekomendacinio pobūdžio,
apie vaiko atliktus darbelius
pasirinktinai tėvelių nuožiūra.
tėvelių nuožiūra siunčami į
Fb grupę ar messenger

Tel. 8 682 54791
n.plausiniene@gmail.com
Facebook paskyra:
"Žalioji" studija

Tel. 8 682 56695
stonklaimute@gmail.com
Facebook paskyra:
Studija Smaližius

Tel. 8 626 84140
irute.miltakiene@gmail.com
Facebook paskyra:
Irute Lukosiute;
Moksleivių namų Dizaino studija
„Magija“.
ZOOM ID 659-692-9955

Tel. 8 682 56695
stonklaimute@gmail.com
Facebook paskyra:
Vaikų studija Nykštukas

12.

Vaikų studija ,,Gandro
namas''- Muzikos žaismas,
mokytoja
Jurgita Jurevičienė

Bendraujama Fb sukurtoje uždaroje
grupęje Vaikų studija Nykštukas.
Atsižvelgiant į pageidavimus bus
demonstruojami vaikų darbeliai
Moksleivių namų internetinėje
svetainėje.
Užduotys bus teikiamos
mišriuoju nuotolinio ugdymo būdu
Facebook grupėje, Messenger
žinutėmis, nuotraukų, aprašymų,
video, garso įrašų pateikimu.
Priemonės ugdytiniams parenkamos
lengvai randant namų buityje ir
lengvai pasigaminant.

Vaikų studija ,,Gandro
namas''- "Aš ir žaidimas",
mokytoja Irutė Miltakienė

Užduotys bus teikiamos
įvairiu nuotolinio ugdymo būdu
Facebook grupėje: Messenger
žinutėmis, nuotraukų, aprašymų,
video, nuorodų į atitinkamus
interneto puslapius pateikimu.

Vaikų studija „Gandro
namas“- "Judesys ir
emocijos",
mokytoja
Justina PetrikaitėGedutienė

Ugdymo priemonės naudojamos
tokios, kurias galimai ugdytiniai turi
savo namuose (pvz.: kamuolys,
kilimėlis, skalbinių segtukas,
dubenėlis ir pan.). Jos parenkamos ir
siūlomos atsižvelgiant į ugdymo
proceso temų išplanavimą.

pasidalinimui, diskusijai.
Individualiai aptarti vaiko
gebėjimus galima bus el.
paštu ir telefono pokalbiu.
Studijos vaikų tikslingas
užimtumas, ugdymas
namų metu, socializacija
informacinių technologijų
pagalba. Refleksijos būdai:
nuotraukos, video,
komentarai, klausimaiatsakymai tarpusavyje ir su
mokytoju.
Messenger žinučių ir video
pagalba vaikų tėveliai
pademonstruos, kaip sekėsi
atlikti namuose kūrybines ir
žaidybines užduotėles,
kokiomis priemonėmis
naudojosi. Pasidalins
įspūdžiais, padiskutuos su
mokytoja apie teigiamas ir
kitokias vaikų emocijas,
įgūdžius.
Peržiūrėjus įrašus ir atlikus
juose pateiktas užduotis,
laukiami ugdytinių tėvų
atsiliepimai, kaip sekėsi ar
nesisekė atlikti užduotis,
vykdomas konsultavimas ar
konsultavimasis. Bendro
sutarimo atveju, tėvai gali

Tel. 8 686 93264

Tel. 8 626 84140
irute.miltakiene@gmail.com

Tel. 8 610 29070
petrikaitegedutiene@gmail.com
Pokalbių su tėvais metu, gali keistis
tiek užduoties pateikimo būdai, tiek
refleksijos būdai.

Studija „Gandro namas“„Miklios rankelės, greitos
kojelės“,
mokytoja Inga
Krikščiukienė

Socialinio tinklo Facebook tikslinėje
grupėje bus pateikiamas siūlomų
užduočių aprašymas, video įrašas su
demonstruojamomis užduotimis.
Ugdytiniai kartu su tėvais jiems
patogiu laiku (asinchroninis
mokymo būdas) turės galimybę
įrašus peržiūrėti ir atlikti užduotis.
Individualus darbas. Bus pateiktos
jau paruoštos užduotys: kaip atlikti
darbelius iš priemonių, kurias turim
namie, pirštukų mankštelės, šokių
judesiai. Atlikimas savarankiškas.
Užsiėmimai vyks naudojant
programas:
www.facebook.com
www.messenger.com

filmuoti savo vaikus
užduoties atlikimo metu ir
taip reflektuoti su mokytoju.

Patobulins smulkiosios
motorikos bei
sensomotorinius įgūdžius.
Atliks darbelius. Tėvai
atliktus darbus filmuos,
fotografuos ir įrašus talpins į
studijos grupę.

Tel. 8 685 83102
mokosi@gmail.com

www.youtube.com

13.

Teatro studija 1.
Tiesioginės pamokos su grupėmis
"Atžalynas", mokytoja nurodytu darbo laiku Zoom platformoje.
Daiva Jaškulienė
2. Ugdymo proceso metu mokymosi medžiaga
pateikiama iš
asmeninio archyvo ir
video formatu iš www
. y youtube.com.
3. Padalomoji medžiaga pateikiama tiesiogiai
Facebook senge sukurtose grupėse.

1. Atlikto darbo
vertinimas, pastabų
pateikimas
tiesioginių pamokų
metu.
2. Į Facebook
Messenger grupę
ugdytinių
nufilmuotų,
nufotografuotų darbų
vertinimas.

Mokytojos kontaktai:
Tel. 868375183
daivast@inbox.lt
Facebook paskyra:
Daiva Jaškulienė
ZOOM ID:898-322-3572

14

Kompiuterinis ugdymasrobotika, mokytojas
Rolandas Mikulskis

Užduotys ir joms atlikti mokomoji
medžiaga bus pateikiamos
internetinėje erdvėje:
classroom.google.com

15

Renginių organizavimo
studija "Akimirka",
mokytoja Stasė Barkuvienė

Tiesioginis bendravimas Messenger
programos pagalba: video
konferencijų būdu, žinučių ir
pokalbių pagalba.
Sukurta uždara grupė "Akimirka"
Messenger programoje.

Darbo rezultatus moksleiviai Moksleiviai konsultuojami
atsiunčia į tą pačią aplinką
teamviewer, telefono ir el.pašto
classroom.google.com
programų pagalba, bei toje pačioje
Atlikti darbai bus įvertinti ir classroom.google.com
publikuojami internete.
erdvėje.
kompiuterinisugdymas@gmail.com
Tiesioginė žodinė
komunikacija: diskusija,
aptarimai, mokomosios
medžiagos analizė.

Tel. 8 612 53834
Messenger grupė AKIMIRKA

