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Tauragės suaugusiųjų mokymo 
centro veiklos 2021

• 2021 m. rugsėjo 1d. mokėsi 146 mokiniai:
mokinių skaičius pagrindiniame ugdyme – 32; mokinių skaičius
viduriniame ugdyme –114, iš jų mokosi nuotoliniu būdu – 60.
Visi mokiniai turi prieigą prie VMA Moodle.

• Nuo 2020-12-04 atnaujinta Moodle aplinka versija Moodle 3.9.3 +, todėl
buvo organizuoti bendri 40 val. mokymai „Mokymosi proceso
organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje Moodle“.
100 proc. mokytojų patobulino IKT kompetencijas organizuojant ugdymo
procesą VMA Moodle. Po mokymų kiekvienas mokytojas atnaujino savo
dalyko ugdymo turinį, papildydami naujais skaitmeniniais ištekliais ir
veiklomis. Išmokome kurti interaktyvaus turinio H5P veiklas.



Iššūkiai su kuriais 2021m. 
susidūrėme

• 75 proc. pedagogų nuomone vienas iš neigiamų nuotolinio mokymo(-si) 
veiksnių – sunkumai susiję su mokinių įtraukimu. 

• 90 proc. nuotolinių veiklų pavyko įgyvendinti. Centro pedagogai ne tik
tarpusavyje bendradarbiauja skaitmeninių technologijų naudojimo
klausimais, bet dalijasi gerąja patirtimi ir su kitų ugdymo įstaigų
pedagogais. Nuotolinio ugdymo patirtimi pasidalinome su Šilutės jaunimo
ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogais virtualiame susitikime
„Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir galimybės“.



“Išmoktos pamokos”
• Vaizdo konferencijoms vietoj „Adobe Connect“ naudojame „Zoom“

platformą.
• Modernizavome ugdymo aplinką: įsigyti 6 nauji nešiojami kompiuteriai,

4 stacionarūs kompiuteriai, 3 monitoriai, 3 planšetės, 1 interaktyvus
ekranas, 3 interaktyvios lentos, 3 grafinės planšetės, 5 kompiuterio
vaizdo kameros.

• Kiekvienas mokytojas nuotolinio ugdymo proceso organizavimui
aprūpintas nešiojamu kompiuteriu.

• Atliktas nuotolinio mokymo(-si) įsivertinimas. 77 proc. mokinių turi
galimybę naudotis skaitmeniniu prietaisu, kuris yra tinkamas naudotis
mokantis. 80 proc. mokinių nuotolinio ugdymo procesą Centre įvertino
gerai.



Tauragės suaugusiųjų mokymo 
centras galėtų pasidalinti

Gerai sekėsi organizuoti nuotolines integruotas pamokas :
1) integruota lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, biologijos, dailės, technologijų ir

braižybos pamoka ,,M.K. Čiurlionis - lietuvių tautos genijus“;
2) integruota technologijų, braižybos ir dailės pamoka „Kalėdų belaukiant“;
3) lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, etikos ir technologijų pamoka ,,Aš pažinau

karalių tavyje”, skirta poeto V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti;
4) integruota lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų ir braižybos

integruotos pamoka ,,Atrieda Velykų margutis”;
5) virtuali fotografijų paroda-konkursas „Kalėdų stebuklo belaukiant“.


