KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO UGDYMO/MOKYMO
ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
2020 m. spalio 27 d. Nr. V1-129
Klaipėda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr.V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu
kriterijų aprašo patvirtinimo“, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendraisiais profesinio
mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.
rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-929 ir jų pakeitimais bei Klaipėdos technologijų mokymo centro
Mokytojų tarybos 2020 m. spalio 27 d. pritarimu (protokolo Nr. V5-6),
1. P a k e i č i u Klaipėdos technologijų mokymo centro direktoriaus 2020 m. kovo
20 d. įsakymu Nr. V1-57 patvirtintą Klaipėdos technologijų mokymo centro ugdymo/mokymo
organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą:
1.1. Pakeičiu 11 punktą ir išdėstau jį taip:
„11. Mokiniai dalyvauja nuotolinėse grupinėse pamokose pagal pamokų tvarkaraštį.
Pamokų laikas nesikeičia. Pamokos trukmė 45 min. Sinchroniniam nuotoliniam mokymui
organizuoti skiriama ne mažiau kaip 60 procentų, asinchroniniam nuotoliniam mokymui – ne
daugiau kaip 40 procentų nuo viso nuotoliniam mokymui skirto laiko (nuo 25 iki 30 minučių).
Mokiniai jungdamiesi į pamokas privalo būti įsijungę kameras.“;
1.2. Pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:
„12. Jeigu pamokų tvarkaraštyje yra pagrečiui nuo 2 iki 8 pamokų, mokytojas
virtualioje aplinkoje per pirmąją vaizdo pamoką skelbia pamokos uždavinį, išdėsto temą ir
paaiškina savarankiško darbo užduotis. Savarankiškų užduočių kontrolei mokytojas su mokiniais
jungiasi į vaizdo pamokas ne mažiau kaip 3 kartus. Paskutiniosios gretinamų pamokų vaizdo
pamokos laikas skiriamas grįžtamajam ryšiui. Visą kitą pamokos laiką mokytojas turi būti
mokiniams pasiekiamas visomis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis (pasirinkta
platforma, telefonu, el. paštu, Messenger, Viber ar kt.), kad galėtų teikti individualias konsultacijas
savarankiškoms užduotims atlikti.”;
1.3. Pakeičiu 14.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„14.1. kurtieji ir neprigirdintieji mokiniai jungiasi į visas vaizdo pamokas pagal
pamokų tvarkaraštį. Vaizdo pamokoje dalyvauja Centro surdopedagogas;“;
1.4. Pakeičiu 15 punktą ir išdėstau jį taip:
„15. 9–10 klasių mokiniams leidžiama stebėti vaizdo pamokas įvairiose platformose.“.
2. Į p a r e i g o j u Centro bendruomenės narius vadovautis šiuo aprašu iki bus
atšauktas karantinas Lietuvos Respublikoje.
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