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    • Naudojant skaitmenines mokymo priemones (SMP), dažniausiai reikalingas internetas. Jei mokiniui 
nėra galimybės naudotis internetu namie, vertėtų rinktis tas SMP, kurios gali veikti be interneto. Jas gali-
ma atsisiųsti ir įdiegti kompiuteryje ar kitame skaitmeniniame įrenginyje.
    • Rekomenduojama naudoti naujausias interneto  naršyklių versijas, kad SMP jose veiktų korektiškai.
    • Kai kurios SMP reikalauja Adobe Flash ar kitų įskiepių, todėl reikėtų įvertinti, ar turima programinė 
įranga leidžia juos įdiegti.
    • Jei prisijungiant SMP reikalaujama mokinio ar mokytojo asmeninių duomenų, būtina skaityti SMP 
aprašymą, kaip bus saugomi ir tvarkomi jūsų duomenys.
    • Įvertinkite, kaip SMP veikia turimuose skaitmeniniuose įrenginiuose, atsižvelgdami į šiuos aspektus: 
    • ekrano raiška leidžia sutalpinti SMP turinį į darbo lauką, taisyklingai atvaizduoja visus vartotojo sąsajos 
elementus;
    • įrenginio ekrane yra įskaitomi SMP tekstai, pavyzdžiui, pradinių klasių mokiniams teksto dydis reko-
menduojamas ne mažesnis nei 14 pt (lyginami tekstai ekrane su atspausdintu pavyzdžiu);
    • išmaniajame įrenginyje esanti operacinės sistemos versija leidžia įdiegti pasirinktą SMP;
    • SMP pritaikyta naudoti išmaniuosiuose įrenginiuose;
    • atkreipkite dėmesį,  kokiam įrenginiui SMP skirta (pvz., išmaniajai lentai, projektoriui ir kt.). 
    • Jei neturite nuotolinio mokymo patirties, geriau pradėkite naudotis paprastesnėmis nuotolinio moky-
mosi aplinkomis (toliau – aplinkomis), pavyzdžiui, Google Docs, Microsoft Team.
    • Neužmirškite, kad dėl didelio vartotojų skaičiaus  aplinka gali veikti netinkamai.
    • Įvertinkite, ar pasirenkamų aplinkų programos yra nemokamos tik ekstremalių sąlygų metu, ar turėsite 
galimybę jomis naudotis ir vėliau. Taip pat įvertinkite, kiek laiko reikės, kad išmoktumėte dirbti su alterna-
tyviomis aplinkų programomis, kai pasibaigs laisvai naudojamos licencijos laikotarpis.
    • Pasirinkite tokią aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio prieinamumą, bet ir ben-
dravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) 
laiku.
    • Išsiaiškinkite mokinių galimybes naudotis pasirinkta aplinka namuose, t. y. jų turimus skaitmeninius 
įrenginius, interneto greitį.
    • Sudarykite galimybę mokiniui namuose naudotis mokyklos kompiuteriu, planšete ar mobiliuoju tele-
fonu.
    • Paskirkite skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius tech-
nologijų naudojimo klausimais, administruotų aplinkos naudotojus ir teiktų techninę pagalbą.
    • Naudokite patikimo tiekėjo aplinką dėl asmens duomenų saugumo. Nerekomenduojame naudoti 
skaitmeninių priemonių, kurių kūrėjai ar tiekėjai siejami su VSD nacionalinių grėsmių ataskaitoje paminė-
tomis šalimis (grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas).
    • Jei norite, kad Jūsų mokyklai būtų aktyvuota nuotolinio mokymosi aplinka MOODLE, parašykite el. 
laišką adresu moodle@ktu.lt. Laiške nurodykite mokyklos pavadinimą ir mokyklos atstovo, kuris bus MO-
ODLE administratorius, kontaktus (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį).
    • Profesinio mokymo įstaigoms yra atskira MOODLE aplinka vpma.lt, joms nuotolinio mokymosi aplin-
kos adresas bus sugeneruotas pagal institucijos svetainės adresą, pavyzdžiui, mokyklos svetainės adresas 
yra institucijossvetainesadresas.lt, tuomet šios institucijos nuotolinio mokymosi aplinkos adresas bus 
institucijossvetainesadresas.vpma.lt
    • Jei jau naudojate MOODLE aplinką ir kilo klausimų ar reikia pagalbos, rašykite adresu moodle@ktu.lt. 
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Skubiais atvejais skambinkite mob. tel. +37062471480. Esant MOODLE darbo sutrikimui (skubiais atve-
jais) skambinkite mob. tel. +37069889218.
    • Susitarkite dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagal-
bos teikimo. Rekomenduojama naudotis Išteklių banku http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/
    • Rekomenduojama naudotis visoms mokykloms laisvai prieinamu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 
    • Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymo medžiagos (lietuvių kalbos 
ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių ir kitų mokslų) saugykla; 
    • projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga (http://
www.vedlys.smm.lt/); 
    • brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų pa-
tikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, https://egzaminai.
lt/610/);
    • profesinio mokymo ištekliai https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-iste-
kliai/mokymo-mokymosi-istekliai/
    • Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu, naudokitės 
jų patirtimi. Mokyklų sąrašą galima rasti šiuo adresu https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informa-
cija-atvykstantiems-is-usienioisvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni.
    • Vadovaukitės Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 
372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu:
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
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