
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _9 A klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vidiniai kompiuterio 

įtaisai 
11-03 Moodl aplinka. 

Sinchroninė pamoka ZOOM 

platforma 

Praktinių įgūdžių 
lavinimas įvairiose 
aplinkose.  

Vertinama kaupiamuoju balu už 
darbą pamokoje. Testas. 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _9 B klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 
            

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vidiniai kompiuterio 

įtaisai 
11-03 Moodl aplinka. 

Sinchroninė pamoka ZOOM 

platforma 

Praktinių įgūdžių 
lavinimas įvairiose 
aplinkose. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
darbą pamokoje. 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _9 C klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vidiniai kompiuterio 

įtaisai 
11-03 Moodl aplinka. 

Sinchroninė pamoka ZOOM 

platforma 

Praktinių įgūdžių 
lavinimas įvairiose 
aplinkose. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
darbą pamokoje. 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

  

https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/


 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _9D klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vidiniai kompiuterio 

įtaisai 
11-03 Moodl aplinka. Sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Praktinių įgūdžių 
lavinimas įvairiose 
aplinkose. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
darbą pamokoje. 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _10 A klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Skaičiaus skaitmenų 
analizės programos 

11-03 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba  

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _10 B klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Skaičiaus skaitmenų 
analizės programos 

11-06 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

2.        

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _10 C klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Skaičiaus skaitmenų 
analizės programos 

11-06 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/


 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _10 D klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Skaičiaus skaitmenų 
analizės programos 

11-06 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _11 Išplėstinio kurso klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Funkcija, grąžinanti 
apskaičiuotą reikšmę per 
vardą ir per kintamuosius 

11-03 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

2.  Programos su funkcija 

testavimas (debuginimas) 

11-04 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _12 Išplėstinio kurso A klasei  
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Pavyzdinio uždavinio apie 
kritulius sprendimas. 

11-03 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

2.  Užduotys su tekstiniais 
duomenimis 

11-06 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

 

https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
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https://varpasg.vma.lm.lt/


 

Informacinės technologijos_____ mokytojo(s) _____Audruolė Kisarauskienė_______ nuotolinio mokymo planas _12 Išplėstinio kurso B klasei 
                                        dalykas                                                                                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Pavyzdinio uždavinio apie 
kritulius sprendimas. 

11-06 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  

2.  Užduotys su tekstiniais 
duomenimis 

11-06 Moodl aplinka, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Programų C++ kalba 

rengimas. 

Vertinama kaupiamuoju balu už 
parengimą ir bendrinimą 

https://varpasg.

vma.lm.lt/  
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