
                                                                PATVIRTINTA 

                                                                Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos 

                                                                direktoriaus  2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V1-22 

                                                         

              

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  SKAITMENINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA IR UŽDUOTYS, SIRTOS MOKINIAMS MOKYTIS 

NUOTOLINIU BŪDU 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas, pavardė 
Dalykas Klasė 

Savaitinis 

val. sk. 

NM mokymo 

būdas 
NM įrankiai ir priemonės NM formos ir metodai 

 

 
1. 
 

Irena Stančikienė Dorinis 
ugdymas 
(tikyba) 

3a,3b,4a,4b 

5a,5b,5c, 

6a,6b,6c, 

7a,7b, 

8a,8b,8c 

 

15 val. Mišrus:  

sinchroninis + 

asinchroninis 

http://tamo.com 

http://zoom.us 

http://youtube.com 

http://kahoot.com/ 

http://edmodo.com 
http://messenger.com 
Telefonas, sms, pokalbiai 
Elektroninis paštas. 
LearningApps.org 
 

Apversta klasė, 

savarankiškas mokymasis, 

Mokytojo pagalba 

besimokančiam. 

Mokomieji filmukai 
Projektai. 
 

 

2. Audrė Kristinaitytė 
-Mamedova 

Dorinis 
ugdymas         
(etika) 

5a, 5b, 5c, 

6ab, 6c, 7a, 

7b, 8ac, 8b, 

9a, 9b, 10a 

12 val. Mišrus:  

sinchroninis + 

asinchroninis 

http://tamo.com 

http://facebook.com 

( uždaros grupės pogrupiams), 

http://youtube.com 

http://messenger.com (pranešimai 

raštu, vaizdo konferencijos, užduočių 

aiškinimas(-asis) ir pan.) 

Telefoniniai pokalbiai , sms, 

TAMO elektroninis paštas. 

 

 

 

 

 

Apversta klasė, 

savarankiškas mokymasis 

padedant mokytojui, 

grįžtamasis ryšys, refleksija, 

testai,  

apklausos, 

grupinis forumas 

 

http://tamo.com/
http://zoom.us/
http://youtube.com/
http://kahoot.com/
http://edmodo.com/
http://messenger.com/
http://tamo.com/
http://messenger.com/


3. Dalia Gromienė Lietuvių kalba 
ir literatūra 

8b 5 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://www.tamo.lt 
www.youtube.com  
https://www.messenger.com  
https://emapamokos.lt 
https://vyturys.lt 
http://www.šaltiniai.info 
https://zoom.us 
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt 
eduka.klasė 
e. paštas 
telefonas 
garso įrašai  
vaizdo pamokos 
internetiniai vadovėliai 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys  
(vaizdo konferencijos) 
Virtualūs testai 
Užduočių komentarai 
Individualios konsultacijos 

 
 

 
9a 

 
4 

4. Vega Raudonienė Lietuvių kalba 
ir literatūra 

 
6a, 8c, 10a 

 

 
6 
 

Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://www.tamo.lt 
https://www.messenger.com  
https://zoom.us  
https://emapamokos.lt/ 
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ 
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/ 
http://www.šaltiniai.info 
https://youtube.com 
http://vaizdopamokos.lt 
vadovėliai 
elektroninis paštas 
telefonas 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys 
 (vaizdo konferencijos) 
Virtualūs testai 
Užduočių komentarai 
Individualios konsultacijos 
 

 

 
7a 

 
5 

5. 
 

Rita Skurvydienė Lietuvių kalba 
ir literatūra 

 
5a, 5c, 6b, 

6c 

 
5 

Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://www.tamo.lt 
www.youtube.com  
https://www.messenger.com  
https://emapamokos.lt 
https://vyturys.lt 
http://www.šaltiniai.info 
https://zoom.us 
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt 
e. paštas 
telefonas 
garso įrašai  
vaizdo pamokos 
internetiniai vadovėliai 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys (vaizdo 
konferencijos) 
Virtualūs testai 
Užduočių komentarai 
Individualios konsultacijos 
 

 
 

http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
https://www.tamo.lt/
https://www.messenger.com/
https://zoom.us/
https://emapamokos.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
https://youtube.com/
http://vaizdopamokos.lt/


6. Audinga Dapkevičė Lietuvių kalba 
ir literatūra 

 
5b, 7b, 9b 

 
5 

Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://www.tamo.lt 
https://www.messenger.com  
vaizdo pamokos: 
http://vaizdopamokos.lt, 
https://www.youtube.com, 

https://mokslincius.lt, 

https://prezi.com. 
emokykla.lt: 
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ 
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/ 
https://smp2014lt.ugdome.lt 
https://vyturys.lt 
http://www.šaltiniai.info 
https://emapamokos.lt/ 
http://www.etest.lt 
https://zoom.us 
vadovėliai 
e.paštas 
telefonas 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys (vaizdo 
konferencijos) 
Virtualūs testai 
Užduočių komentarai 
Individualios konsultacijos 

 
 

 
8a 

 
6 

7. Lina Jautakė Anglų kalba 5a, 5b, 5c, 
6a, 6b, 6c, 

7b, 7a 

26 Mišrus(sinchroninis 
ir asinchroninis 

https://tamo.lt 
https://messenger.com (Uždara grupė) 
https://zoom.us 
https://youtube.com 
https://www.liveworksheets.com/ 
https://emapamokos.lt/ 
Vadovėliai ir pratybos 
 

Savarankiškas mokymasis, 
Apversta klasė, 
Individuali konsultacija, 
Grupinis forumas, 
Individualus 
mokymas(prit.ir ad 
program.mok.), 
 

 

8. Vika Pūnienė Anglų kalba 5a,6c,6b, 
7b,8b, 

9a,9b,10a 
 

24 Mišrus(sinchroninis 
ir asinchroninis) 

https://tamo.lt 
https://facebook.com 
https://messenger.com  
https://zoom.us 
https://youtube.com 
https://expressdigibook.com 
elektroninis paštas  
 

Savarankiškas mokymasis, 
Apversta klasė, 
Grupinis forumas, 
Individualus 
mokymas(prit.ir ad 
program.mok.), 
Projektai/skaidrių 
demonstravimas, 
Testavimas, 
Refleksija, 

 

9. Laura Rakauskaitė Anglų kalba 4 a,b 
8 a,b,c 

13 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://www.tamo.lt/ 
https://gmail.com/ 
https://www.facebook.com/messages 
https://zoom.us 
https://www.expressdigibooks.com/ 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis
  

 

https://www.tamo.lt/
https://www.messenger.com/
http://vaizdopamokos.lt/
https://www.youtube.com/
https://mokslincius.lt/
https://prezi.com/3l3si40ww1o_/iterpinys/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/
http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/
https://smp2014lt.ugdome.lt/
https://vyturys.lt/
https://emapamokos.lt/
https://tamo.lt/
https://messenger.com/
https://zoom.us/
https://youtube.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://tamo.lt/
https://facebook.com/
https://messenger.com/
https://zoom.us/
https://youtube.com/
https://expressdigibook.com/
https://www.tamo.lt/
https://gmail.com/
https://zoom.us/


10. Diana Štikelienė Anglų kalba Ang.- 
5c,6a,7a,8a,

8c 
Vok. – 

7b,8a,c,9a 

21 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://emapamokos.lt/ 
https://www.tamo.lt 
www.youtube.com  
https://www.messenger.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
Elektroninis paštas `+ telefonas  
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Pokalbis  
Diskusija  
Testai  
Grįžtamasis ryšys 
Individuali konsultacija 

 

11. Kristina 
Liutkuvienė  

Anglų kalba 2,3,4 
 
 
 
 

5 

15 
 
 
 
 
 

Mišrus 
 
 
 
 

Mišrus 
 

https://www.tamo.lt 

www.youtube.com  

 Vadovėliai + pratybos, mesendžeris, 

telefono skambučiai 

https://learnenglishkids.britishcouncil
.org/ 

https://emapamokos.lt/ 
https://zoom.us 
https://kahoot.com/ 
https://www.liveworksheets.com/ 

 

Savarankiškas mokymas, 
grįžtamasis ryšys, testai, 
apversta klasė, projektai, 
apklausos. 

 

12. A.Andersonienė Rusų kalba 6a,6b,6c, 
7a,7b,8b. 
8c, 9a,9b 

18 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis 

https://www.tamo.lt, 
www.youtube.com  
https://zoom.us 
https://www.messenger.com 
Elektroninis paštas + telefonas 
 
 
 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
 

 

13. Rasa Poškutė Rusų kalba 6a,b,c, 
7a,b 

8a,b,c 
10a 

18 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis 

https://www.messenger.cohttps://www
.tamo. https://zoom.us  
www.youtube.com 
elektroninis paštas, 
telefonas  
Vadovėliai + pratybos 

Apversta klasė 
Savarankiškas darbas, 
užduočių atlikimas 
pratybose, papildomos 
užduotys siunčiamos 
TAMO, per mesendzerį, 
atsiskaitymo darbai, 
Savarankiškas mokymasis 
Kompleksinis mokymasis 
Skaidrių demonstravimas 
Testai, projektai 

 

https://emapamokos.lt/
https://www.tamo.lt/
http://www.youtube.com/
https://www.messenger.com/
https://facebook.com/
https://www.tamo.lt/
http://www.youtube.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://emapamokos.lt/
https://zoom.us/
https://kahoot.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.tamo.lt/
http://www.youtube.com/
https://zoom.us/
https://www.messenger.com/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/


14.  Aušra Dabulskienė Matematika 6a 4 Asinchroninis 

mokymosi būdas: 

Matematikos 

vadovėlis ir pratybos; 

Video pamokos su 

Smart programa;   

Vaizdo pamokos 

internete; 
Pokalbiai ,,Zoom” 
platformoje. 

https://klase.eduka.lt/ 
https://emapamokos.lt/ 
https://tamo.lt/ 
https://drive.google.com/drive 
https://www.facebook.com/ 

 

Naujos temos aiškinimas: 

sukurta video pamoka arba 

nuoroda į vaizdo pamoką. 
Grįžtamasis ryšys: mokiniai 
padarę klasės ir namų 
darbus siunčia patikrinti. 

 

6c 5 

7a 4 

7b 4 

8c 4 

15. Jovita Stakienė Matematika 5b 4 Vaizdo pamokos 

internete; 

Paruoštos skaidrės su 

užduočių atlikimo 

pavyzdžiais; 

Pokalbiai 

https://www.faceboo

k.com/ 

klasių grupėse 

https://tamo.lt/ 

https://www.facebook.com/ 

EMA pratybos. 

https://youtube.com 

https:// messenger.com 

Elektroninis paštas + telefonas 

Naujos temos aiškinimas:  

Nuoroda į vaizdo pamoką, 

paruoštos skaidrės su 

užduočių atlikimo 

pavyzdžiais,   

Grįžtamasis ryšys: mokiniai 

klasės ir namų darbus 

siunčia patikrinti 

 

6b 5 

8b 5 

10a 3 

10a mod. 1 

9b mod.  

16. Vida Želvienė Matematika 5a 4 Vaizdo pamokos 

internete; 

Konsultavimas 

Facebook grupėje;  

Vaizdo skambučiai 

naudojantis 

„Messenger“ 

programėle; 

Konsultavimas 

telefonu 

Vadovėlis 

El. paštas 

https://emapamokos.lt/ 

https://tamo.lt/ 

https://zoom.us/ 

https://www.facebook.com/ 

https://www. Youtube.com/ 

Naujos temos aiškinimas 

facebook grupėje 

Grįžtamasis ryšys: mokiniai 

klasės ir namų darbus 

siunčia patikrinti. 

 

 

5c 4 

8a 4 

9a 4 

9b 4 

17. Daiva Gaubienė Informacinės 
technologijos 

5a, 5b, 5c, 

6a(I), 

6a(II), 6b, 

6c, 7a(I), 

7a(II), 7b, 

8a, 8b(I), 

8b(II), 8c, 

1 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://www.tamo.lt/ 

https://www.youtube.com/ 

http://vaizdopamokos.lt/ 

https://zoom.us/ 

https://www.facebook.com/ 

Elektroninis paštas 

Teorija, nuoroda įvaizdo 

pamoką ir kitus šaltinius. 

Apversta klasė. 

Savarankiškas mokymasis. 

Grįžtamasis ryšys: mokiniai 

siunčia užduotis tikrinimui. 

 

 

https://klase.eduka.lt/
https://emapamokos.lt/
https://tamo.lt/
https://drive.google.com/drive
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://tamo.lt/
https://www.facebook.com/
https://youtube.com/
https://emapamokos.lt/
https://tamo.lt/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/
https://www.tamo.lt/
https://www.youtube.com/
http://vaizdopamokos.lt/
https://zoom.us/
https://www.facebook.com/


9a, 9b, 10a 

18. Artūras 
Kurilavičius 

Informacinės 
technologijos 

5a, 5b, 5c, 

6b, 6c, 7b, 

8a ir 8c 

1 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

www.tamo.lt 

www.youtube.com 

https://zoom.us  

https://evadoveliai.lt/tev 

 

 

Temos aiškinimas (tamo 

dienyne, naudojamos 

elektroniniais vadovėliais, 

vaizdo pamokos youtube 

sistemoje, papildomi 

paaiškinimai tamo dienyne). 

Pamokos ZOOM pagalbą. 

Savarankiškas mokymasis 

Refleksija 

Testai TAMO dienyne, 

apklausos. 

 

 

19. Sigita Karoblienė Fizika, gamta 
ir žmogus 

5b; 6b; 7a; 
7b; 8a, 8b, 
8c; 9a; 9b; 
10a 

19 Mišrus ( sinchroninis 

+ asinchroninis ) 

https://emapratybos.lt/ 
http:/zoom.us 
https:/Tamo.lt 
https:/youtube.com 
Messenger 
Elektroninis paštas  
Telefonas 
Vadovėliai 

Savarankiškas mokymasis,, 
testai, apklausos, 
projektiniai darbai, grupinis 
forumas, grįžtamasis ryšys, 
refleksija, vaizdo pamokos, 
individualios konsultacijos 
telefonu ir e laiškais. 

 

20. Ilda Benikienė Chemija 5a, 6c, 8a, 
8b, 8c, 9a, 

9b, 10a 

17 Mišrus ( sinchroninis 

+ asinchroninis ) 
https:/Tamo.lt 
https:/youtube.com 
Messenger 
Elektroninis paštas  
Telefonas 
Vadovėliai 

Projektiniai darbai, 
individualios konsultacijos 
telefonu ir el. laiškais, 
savarankiškas mokymasis, 
testavimas, apklausos, 
savarankiškas mokymasis, 
refleksija, grįžtamasis ryšys 

 

21. Rita Klimienė Biologija, 
gamta ir 
žmogus,žmoga
us sauga 

5a, 5b, 5c, 
6a, 7a, 7b, 
8a, 8b, 8c, 
9a, 9b, 10a 

19 Mišrus ( sinchroninis 

+ asinchroninis ) 

https://emapratybos.lt/ 
http:/zoom.us 
https:/Tamo.lt 
https://www.youtube.com/ 
Messenger 
Elektroninis paštas  
Telefonas 
Vadovėliai 
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/ 

Apversta klasė, 
Savarankiškas mokymasis,, 
testai, apklausos, 
projektiniai darbai, grupinis 
forumas, grįžtamasis ryšys, 
refleksija, vaizdo pamokos, 
individualios konsultacijos 
telefonu ir el. laiškais. 

 

22. Sonata 
Končiuvienė 

Istojia, 
pilietiškumo 
pagrindai 

6a,6b,6c, 

7a,7b,8b, 

15 val. Mokome mokinius 

naudojant įvairias 

interneto 

technologijas, kurios 

http://tamo.com 

http://zoom.us 

http://youtube.com 

savarankiškas mokymasis, 

mokytojo  parama 

besimokančiam.  

 

http://www.tamo.lt/
http://www.youtube.com/
https://zoom.us/
https://evadoveliai.lt/tev
https://emapratybos.lt/
http://tamo.com/
http://zoom.us/
http://youtube.com/


9a leidžia mokyti grupę 

arba dirbti 

individualiai su 

mokiniu. 

Messenger  

( uždara  grupė) 

Elektroninis paštas. 

23. Daiva Narmontienė Istorija, 
pilietiškumo 
pagrindai 

5a,5b,5c, 

8a,8c,9b,10

a 

16 val.  Mišrus:  

sinchroninis + 

asinchroninis 

http://tamo.com 

http://zoom.us 

http://youtube.com 

http://klase.eduka.lt  

http://facebook.com 

( uždara grupė), 

Elektroninis paštas. 

 

Apversta klasė, 

savarankiškas mokymasis 

 

24. Dalytė Gaudušienė Geografija, 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika ir 
verslumas 

6a, 6b, 

6c,7a,7b,  

8a,8b, 8c, 

9a, 9b 

 
 

 

10a 

9a, 9b 

 

 

20 val. 

 

 

 

1 val. 

2 val. 

Mišrus: 

sinchroninis 

+asinchroninis 

http://tamo.com 

http://youtube.com 

etest 

www.geografija.lt 

www.manogaublys.lt 

online.seterra.com/lt 

Evadovėliai.lt 

LearningApps.org 

EMA elektroninės pratybos 

Elektroninis paštas, sms, telefonas, 

pokalbiai 

Apversta klasė, 

savarankiškas mokymasis, 

mokymasis padedant 

mokytojui, mokomieji 

filmukai, grįžtamasis ryšys 

 

25.  Rasa Lavickienė Dailė 5a,b,c,6a,b,c, 
7a,b, 8a,b,c, 
9a,b, 10a 

1 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://www.messenger.com  
 (uždara grupė) 
https://www.tamo.lt 
www.youtube.com    
el. paštas 
telefoniniai skambučiai 
Google diskas 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Konsultacijos 

 

26. Zita Sukurienė Muzika 1a,b, 2b,3a, 
5a,b,c, 6a,b,c, 
7a,b, 
8a,b,c, 9a, 9b, 
10a 
 
2a, 3b 

1 
 
 
 
 

 
2 

Asinchroninis https://www.tamo.lt  
www.youtube.com 
https://www.messenger.com 
telefoniniai skambučiai 

Savarankiškas mokymasis 

Grįžtamasis ryšys, refleksija 

 

27. Dainius Baravykas Technologijos 5 a,b,c, 6 a,b,c, 
7 a,b, 10a 

2 
 

Asinchroninis https://www.tamo.lt  
www.youtube.com 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 

 

http://tamo.com/
http://zoom.us/
http://youtube.com/
http://klase.eduka.lt/
http://facebook.com/
http://tamo.com/
http://www.geografija.lt/
http://www.manogaublys.lt/
https://www.messenger.com/
https://www.tamo.lt/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.messenger.com/
http://www.youtube.com/


 
8a,b,c, 9ab 

 
1 

el. paštas 
telefoniniai skambučiai 
https://www.messenger.com 
 

Grįžtamasis ryšys, refleksija 
 

28. Aušra Gricienė Technologijos 5 a,b,c, 6 a,b,c, 
7a,b 

 

8a,b,c, 9ab 

2 
 
 
1 

Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://www.messenger.com 
 (uždara grupė) 
https://www.tamo.lt    
https://zoom.us   
www.youtube.com  
el. paštas 
telefoniniai skambučiai 
 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Vaizdo pamoka 
Konsultacijos 

 

29. Gvidas Rozga Fizinis 
ugdymas 

5a, 6 b,c, 
 

7a,b, 8a,b,c, 
9ab 

 
9a kv 

3 
 
2 
 
 
1 

Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://www.messenger.com 
 (uždara grupė) 
https://www.tamo.lt    
https://zoom.us   
www.youtube.com  
el. paštas 
telefoniniai skambučiai 
 

Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 

Vaizdo pamoka 

 

30. Ligita Laureckienė Fizinis 
ugdymas 

5b,c, 6a 

 
7a,b,8a,b,c, 
9a,b, 10a 

 
10a kv 

3 
 
2 
 
 
1 

Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://www.messenger.com 
 (uždara grupė) 
https://www.tamo.lt    
https://zoom.us   
www.youtube.com  
el. paštas 
telefoniniai skambučiai 
 

Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 

Vaizdo pamoka 

 

31. Sonata Galinienė Šokis 1-4 
 

8 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://zoom.us 
https://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Vaizdo pamokos 

 

 

NU 1-10 7 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 

https://zoom.us 
https://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
 
 

Pradinio ugdymo dalykai 
 

https://www.messenger.com/
https://www.messenger.com/
https://www.tamo.lt/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/
https://zoom.us/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
https://zoom.us/
https://tamo.com/
https://facebook.com/


1.  Milda Rozgienė Pradinis 
ugdymas 

1a 20 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://emapamokos.lt/ 
https://zoom.us 
https://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Testai, apklausos 
Grupinis forumas 

  NU 1-2 1 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
www.youtube.com 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Grupinis forumas 

2. Vilija Božienė Pradinis 
ugdymas 

1b 20 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

https://tamo.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
www.youtube.com  
https://zoom.us 

Savarankiškas mokymasis, 
apversta klasė, apklausos, 
grupinis forumas, testai, 
grįžtamasis ryšys, 
refleksijos. 

NU 1 1 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
https://emapamokos.lt/ 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Testai, apklausos 
Grupinis forumas 
 

3.  Dalytė Liaučienė Pradinis 
ugdymas 

2a 19 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamto.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
https://zoom.us 
www.youtube.com  

Apklausos, savarankiškas 
mokymasis, apversta klasė, 
testai, grįžtamasis ryšys, 
refleksija, skaidrių 
demonstravimas, individuali 
konsultacija. 

 1-4 2 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
www.youtube.com 
 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Grupinis forumas 
 

4. Laima Preibienė Pradinis 
ugdymas 

2b 20 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamto.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
https://zoom.us 

Savarankiškas mokymasis, 
apversta klasė, apklausos, 
grupinis forumas, testai,  
individuali konsultacija 
grįžtamasis  ryšys, 
refleksijos 

NU 2-4 2 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 

https://emapamokos.lt/
https://zoom.us/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
http://www.youtube.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://facebook.com/
http://www.youtube.com/
https://zoom.us/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
https://emapamokos.lt/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://facebook.com/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
http://www.youtube.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://facebook.com/
https://zoom.us/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/


www.youtube.com 
 

Grupinis forumas 

5. Dalia Plonienė Pradinis 
ugdymas 

3a 19 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://zoom.us 
elektroninis paštas 
www.youtube.com  
telefono skambučiai 

Apversta klasė, 
savarankiškas mokymasis, 
grupinis forumas, apklausos, 
testai, grįžtamasis ryšys, 
refleksija, individuali 
konsultacija 

NU 3 1 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
www.youtube.com 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Grupinis forumas 
 

6. Nijolė Stankienė Pradinis 
ugdymas 

3b 20 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis 

htps://tamo.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://zoom.us 
elektroninis paštas 
www.youtube.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
telefono skambučiai 

Savarankiškas mokymasis, 
apversta klasė, apklausos, 
grupinis forumas, testai,  
individuali konsultacija, 
grįžtamasis  ryšys, 
refleksijos 

  NU 2-4 1 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Grupinis forumas 
 

7. Jurgita 
Kazlauskienė 

Pradinis 
ugdymas 

4a 20 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://zoom.us 
elektroninis paštas 
www.youtube.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
telefono skambučiai 

Savarankiškas mokymasis, 
apversta klasė, apklausos, 
grupinis forumas, testai,  
individuali konsultacija, 
grįžtamasis  ryšys, 
refleksijos 

Muzika 4b 2 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
elektroninis paštas 
www.youtube.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
telefono skambučiai 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Testai, apklausos 
Grupinis forumas 

 
NU 1-4 2 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 
htps://tamo.com 
elektroninis paštas 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 

http://www.youtube.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
http://www.youtube.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/


www.youtube.com 
https://facebook.com 

 

Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Grupinis forumas 

 
8. Vilija Gineitienė Pradinis 

ugdymas 
4b 18 Mišrus (sinchroninis 

+ asinchroninis) 
htps://tamo.com 
https://emapamokos.lt/ 
https://zoom.us 
elektroninis paštas 
www.youtube.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
telefono skambučiai 

Apversta klasė, 
savarankiškas mokymasis, 
grupinis forumas, apklausos, 
testai, skaidrių 
demonstravimas, 
grįžtamasis ryšys, refleksija, 
individuali konsultacija 

  NU 3-4 2 Mišrus (sinchroninis 
+ asinchroninis) 

htps://tamo.com 
https://facebook.com 
(uždara grupė) 
www.youtube.com 
 

Apversta klasė 
Savarankiškas mokymasis 
Grįžtamasis ryšys, refleksija 
Grupinis forumas 
 

 

http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://emapamokos.lt/
https://zoom.us/
http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://tamo.com/
https://tamo.com/
https://facebook.com/
http://www.youtube.com/

