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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

        1.  Visi Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) treneriai ir mokiniai turi 

technologines galimybes (turi stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį 

telefoną, interneto prieigą) dirbti nuotoliniu būdu. 

        2.  Centre IKT koordinatoriumi paskirtas vedėjas suaugusiųjų sportui Vacys Butkus, tel. Nr. 

8 655 7755.  

        3. IKT koordinatorius atlieka konsultanto funkciją. Į jį galima kreiptis dėl techninės ir 

metodinės pagalbos. 

        4. Pasitarimai ir dalinimasis patirtimi Centre nuotoliniu būdu vykdomi tam sukurtoje uždaroje 

„Facebook“  grupėje „TSRC treneriai“. 

        5.  Nuotolinė  ugdymo  aplinka: 

        5.1. ugdymo procesas Centre nuotoliniu būdu vykdomas naudojantis „Facebook“ ir „Microsoft 

Teams“ grupėmis. Kiekviena tarifikuota ugdymo grupė turi savo uždaras grupes; 

         5.2. kiekvienas treneris sukuria atskirą savo sporto šakos pagal tarifikaciją „Facebook“ grupę ir 

už ją atsako (yra jos administratorius). Prie sukurtos grupės mokinys jungiasi su jau turima savo 

asmenine „Facebook“ paskyra. Mokinys gali jungtis  prie „Facebook“ grupės , turintis 13 metų; 

         5.3. treneris su mokiniais iki 13 metų bendrauja tėvų pagalba: telefonu ir SMS žinutėmis; 

         5.4.  IKT  koordinatorius sukuria „Microsoft Teams“ grupes ir priskiria trenerius. 

         6.  Sukurtoje  grupėje treneris: 

         6.1. sukviečia  mokinius,  išsiųsdamas  jiems  kvietimą  prisijungti  prie  grupės; 

         6.2.  instruktuoja  mokinius  apie  nuotolinio  darbo  ir  grupės  taisykles,  darbo  grupėje etiketą  

ir mokinių duomenų apsaugą; 

6.3.  skelbia  užduotis  ir treniruočių medžiagą:  individualius treniruočių planus,  nuorodas į 

video, nuotraukas  ir  kt.; 

6.4.  komentaruose  po  įrašais  kontaktuoja  su  mokiniais; 

         6.5.  jei  reikia,  organizuoja  tiesiogines  treniruočių transliacijas. 

         7.  Ugdymo  organizavimas: 

         7.1. nuotolinis ugdymas Centre vykdomas pagal Centro direktoriaus patvirtintą 2019-2020 

mokslo metų treniruočių tvarkaraštį; 

          

 



 
 

 

7.2.  treneris tvarkaraštyje  nurodytu  treniruotės  metu  privalo  būti  pasiekiamas  mokiniams

„Facebook“ ir „Microsoft Teams“ grupėse; 

7.3.  atsižvelgiant  į  tarifikuotų valandų skaičių grupėje, treneris pateikia mokiniams užduotis 

„Facebook“ ir „Microsoft Teams“ grupėse; 

7.4.  treneris  numato  laiką,  per  kurį  mokiniai  atlieka  pateiktas užduotis; 

          7.5. mokiniams sudaroma galimybė po įrašu esančiuoe komentaruose konsultuotis su treneriu 

(atsižvelgiant į tvarkaraščio laiką). 

8.  Bendravimas  su  mokiniais  ir  tėvais: 

8.1.  treneriai  su  mokiniais  bendrauja  naudodami  „Facebook“  ir „Microsoft Teams“ grupes; 

8.2.  treneriai  su  tėvais  bendrauja  „Microsoft Teams“ grupėse , telefonu ir SMS žinutėmis. 
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