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VILNIAUS JUSTINO  VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS (VJVDM) 

2020-2021 m. m. VASAROS PRAKTIKOS (PLENERŲ)  

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. TRUKMĖ: Vasaros praktika kiekvienai klasei trunka dvi savaites po 5 darbo dienas.  

Vaikų ir jaunimo skyriaus mokiniams –  

I srautas -  2021 05 31 - 06 04 d. ir 2021 06 07 - 06 11 d., nuo 16:00 val. iki 19:00 val., 

II srautas - 2021 06 14 - 06 21 d. (nevyks 06 18 d.) ir 2021 06 22 - 06 29 d. (nevyks 06 24 d.), nuo 16:00 

val. iki 19:00 val.;  

Suaugusiųjų skyriaus mokiniams –   

II srautas - 2021 06 14 - 06 21 d. (nevyks 06 18 d.) ir 2021 06 22 - 06 29 d. (nevyks 06 24 d.), nuo 18:00 

val. iki 20:00 val.  

2. VASAROS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO BŪDAI: šiais mokslo metais vasaros 

praktiką atlikti galima trimis būdais:  

2.1. Pirmas – kontaktinis, dalyvaujama plenere. Mokiniai sutartoje vietoje ir sutartu laiku (pvz.: 

Senamiestyje, Užupyje, Bernardinų sode, Vingio parke ir kt.) atlieka mokytojo užduotas piešimo arba 

tapybos užduotis.  

2.2. Antras – nuotolinis vasaros praktikos atlikimas, organizuojamas naudojant TAMO el. dienyną ir 

virtualios mokymo/-si aplinkos funcijas atliepiančią platformą Google G Suite for Education. Mokoma 

nuotoliniu būdu tiek sinchroniškai – dirbama nustatytu pamokos laiku grupėmis, kurios sudaromos per 

Google Meet tiek asinchroniškai - dirbama nustatytu pamokos laiku ar kitu su mokytoju suderintu laiku, 

konsultuojant mokinius. 

2.3. Trečias – savarankiškas vasaros praktikos atlikimas. Mokiniai savarankiškai išpildo mokytojų 

skirtas vasaros praktikos užduotis, kurios pateikiamos per TAMO el. dienyną. Atsiskaitymas už 

savarankišką vasaros praktikos atlikimą vyksta rugpjūčio 28 dieną, Vilniaus Minties gimnazijos 

patalpose, Erfurto g. 23. Savarankiškas praktikos atlikimo būdas skirtas mokiniams, kurie, dėl rimtų 

priežasčių, negali dalyvauti birželio mėn. vasaros praktikoje nei pirmu, nei antru būdu.  

2.4. Vasaros praktikos (plenero) mokinių lankomumas žymimas Tamo el. dienyne, dalyvaujant 

praktikoje pirmuoju arba antruoju būdu. 

3. VIETA IR PROGRAMA:  

3.1.  3 darbo dienas prieš plenerą, mokytojai paskelbia mokiniams ir mokinių tėvams per Tamo el. 

dienyną, o mokyklos administracijai el. paštu: Vaikų ir jaunimo skyrius – fspu@vienozinskis, 



Suaugusiųjų skyrius –  neformalus@vienozinskis.lt PLENERO PLANĄ: kur ir kuriomis dienomis vyks 

plenerai, kurioje konkrečiai vietoje mokiniai susitinka plenero pradžioje; užduotis mokiniams 

dirbantiems nuotoliniu, savarankišku būdais. 

3.2.  Dėl meteorologinių darbo sąlygų arba darbo eigos mokytojas plenero planą gali keisti, tačiau 

dieną prieš prasidedant užsiėmimui turi informuoti mokinius ir administraciją dėl plenero plano 

pasikeitimų. 

3.3. Savavališkas, neinformuojant administracijos, grupių jungimas ir darbo laiko trumpinimas 

laikomas grubiu darbo tvarkos pažeidimu. 

3.4.  Mokytojas darbo metu turi būti pasiekiamas VJVDM administracijai pateiktu mobiliuoju 

telefonu.  

3.5. Vasaros praktika (plenerai) vykdomi pagal VJVDM 2020-2021 m. m. vasaros praktikos tvarkaraštį, 

patvirtintą VJVDM direktoriaus, kuris skelbiamas https://vienozinskis.lt/tvarkarasciai 

4. PRIEMONĖS:  

4.1. priemones užduočių atlikimui (pieštukus, trintuką, indą vandeniui, akvarelę ir kt., kietą aplanką 

pasidėti popieriaus lapui, sulankstomą kėdutę, segtukus popieriui prisegti) mokiniai atsineša savo; 

4.2. kontaktiniu būdu dirbantiems mokiniams, pirmąją susitikimo dieną mokytojai padalins darbui skirtą 

popierių, o nuotoliniu ir savarankišku būdu dirbsiantys mokiniai popierių atsiimti galės patys 

patalpose Vokiečių g. 13 A  https://vienozinskis.lt/lt/naujienos/pranesimai/2021/03/popierius-

pamokoms  

4.3. Vasaros plenero metu rekomenduojame mokiniams papildomai turėti – kepuraitę nuo saulės, 

drabužių nuo lietaus, priemonių nuo erkių, vandens atsigerti bei darbui su dažais. 

5. DARBŲ ATSISKAITYMAS IR ĮVERTINIMAS: 

5.1.  Už 2020-2021 m. m. vasaros plenero mokinių darbų įvertinimą yra atsakingi vasaros plenerus 

vedę mokytojai. Mokytojai gali vertinti mokinių darbus plenero eigoje ir per paskutinį susitikimą, 

kurio metu mokytojai su mokiniais aptaria atliktus darbus. 

5.2. Dalykų mokytojai pažymius įrašo Į TAMO elektroninį dienyną: 

I srautas – iki birželio  12 d.  

II srautas – iki birželio 30 d.  

6. SAUGUMAS: 

6.1. Vasaros praktikos (plenerų) metu mokytojai, užtikrina mokinių saugumą. 

6.2. Mokiniai privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi. 

7. IŠKILUS KLAUSIMAMS mokiniai kreipiasi į skirtus, savo klasės, vasaros plenero mokytojus per 

Tamo el. dienyną, mokyklos administraciją telefonais: 8 5 233 2550; +370 682 85296, el. paštu: Vaikų 

ir jaunimo skyriaus mokiniai – fspu@vienozinskis, Suaugusiųjų skyriaus mokiniai –  

neformalus@vienozinskis.lt. 
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