
Priemonės, skirtos pasiruošti nuotoliniam darbui:  

1. Dalyvauta webinaruose ir mokymuose:  

Administracija:  

• https://events.withgoogle.com/pagalba-mokykloms-covid-19-sukeltos-situacijos-

metu-g-suite-for-education/.  

• Virtuali diskusija „Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si)".  

• https://www.youtube.com/watch?v=H8vBn8Gx0es 

• Google for Education Mokymai. 

Mokytojai ir specialistai:  

• Kovo 26 d. Google for Education virtualūs mokymai. 

https://www.youtube.com/watch?v=H8vBn8Gx0es 

• https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdODuDrlyKhYjNIe5fO6gv9MwSd

0xT2N76P4vJdpK5uRpF3FQ/formResponse 

https://docs.google.com/forms/u/o/d/e/1FAIpQLSdODuDrlyKhYjNIeįfO6gv9MwSd

OxT2N76P4vJdpK5uRpF3FQ/formResponse. 

https://www.pedagogas.lt/mokymas-nuotoliniu-budu. 

• Internetinė paskaita I dalis  „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku.“    

PAŽYMA DĖL DALYVAVIMO RENGINYJE 2020-03-19 Nr. MC-W-20-7010 

https://www.youtube.com/watch?v=_MbhcOvE1MA 

• Internetinė paskaita II dalis  „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ 

realiuoju (sinchroniniu) laiku.“  

 PAŽYMA DĖL DALYVAVIMO RENGINYJE 2020-03-20 Nr. MC-W-20-13979 

https://www.youtube.com/watch?v=_MbhcOvE1MA. 

• Virtualus seminaras „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“.  

PAŽYMĖJIMAS 2020-03-24 Nr. PDT-30217 

https://www.youtube.com/watch?v=UCFg_dYdWoA&feature=youtu.be. 

• ,,Google for Education Virtualūs Mokymai”- vyko 2020-03-26 

https://www.youtube.com/watch?v=H8vBn8Gx0es. 

• webinaras 2020 03 20  https://www.pedagogas.lt/mokymas-nuotoliniu-budu. 

• 2020 03 13 „Apie vaikų pyktį“ (1 ak. val.), pedagogas.lt pažymėjimas PD Nr. 00302 

• 2020 03 17 „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į 

pagalbą?“ (2 ak. val.), pedagogas.lt pažymėjimas Nr. PDT-6724. 

• 2020 03 18 „Nemokami bandomieji e-mokymai: temomis „Kaip sudominti vaikus 

skaitymu?, „Mitai apie autizmo spektro sutrikimą“, „Interaktyvios pamokos ypatumai“, 

„Nesmurtinė komunikacija“, „Darbuotojų motyvavimas“) (2 ak. val.), mokymosi.lt 

pažyma. 

• 2020 03 19 „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ nerealiuoju 

(asinchroniniu laiku)“ (2 ak. val.), UAB „Šviesa“ mokymo centro pažyma Nr. MC-W-

1547. 

• 2020 03 19 „EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės“ (2 ak. val.), 

pedagogas.lt pažymėjimas Nr. PDT-13003. 
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• 2020 03 20 „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ realiuoju 

(sinchroniniu laiku)“ (2 ak. val.), UAB „Šviesa“ mokymo centro pažyma Nr. MC-W-

20-14212. 

• 2020 03 20 „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymuisi“ (2 ak. val.), pedagogas.lt pažymėjimas Nr. PDT-19834. 

• 2020 03 23 „Nuotolinis mokymas(is): Microsoft Teams įrankio praktinis užsiėmimas)“ 

(2 ak. val.), UAB „Šviesa“ mokymo centro pažyma Nr. MC-W-20-17686. 

• 2020 03 24 „“Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“ (2 ak.val.), pedagogas.lt 

pažymėjimas Nr. PDT-37447. 

• 2020 03 26 „Google for Education įrankų panaudojimo galimybės“, e-nuoroda 

https://www.youtube.com/watch?v=H8vBn8Gx0es. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8vBn8Gx0es

