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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ UGDYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lopšelio-darželio ,,Sigutė“ (toliau-Darželis) ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) yra skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų, pedagogams pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki 

bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu Darželis ugdo mokinius nepriklausomai 

nuo to, ar šis būdas yra įteisintas Darželio nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą 

nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

II SKYRIUS 

 UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

 

 3. Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai informuoja tėvus 

apie nuotolinio ugdymo organizavimą elektroninio dienyno „Mūsų darželis“, Facebook ir 

kitomis informacinėmis priemonėmis. 

4. Darželio pasirinkta nuotolinio ugdymo aplinka – elektroninio dienyno duomenų 

pagrindu  sistema ,,Mūsų darželis“ (www.musudarzelis.lt); 

4.1. Ugdymo(si) užduotys skiriamos ugdytiniams e. dienyno „Mūsų darželis“ ir kitomis 

informacinėmis priemonėmis. Užduočių paketas skiriamas dalimis ar visai savaitei su 

metodiniais paaiškinimais tėvams. Tėvai atspausdina pateiktą užduotį, nesant galimybės jos 

atspausdinti ją nukopijuoja apvedžiodami užduoties kontūrus. 

4.2. Vaikų tėvai atliktas užduotis nufotografuoja ir išsiunčia pedagogui į e. dienyno 

„Mūsų darželis“ sistemą ar pateikia atliktus darbus kitomis informacinėmis priemonėmis 

(elektroniniu paštu, talpina uždaroje „Facebook“ grupėje). 



4.3. Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai, dirbdami 

nuotoliniu būdu ir ryšio priemonėmis bendradarbiaudami su kolegomis:  

4.3.1. Iki 2020 kovo 27 d. sukuria (ar naudojasi jau esančiomis) uždaras „Facebook“ 

grupes, kuriose papildomai talpinama ugdymo (si) medžiaga ugdytiniams, ir pakviečia grupės 

tėvus prisijungti. Ugdytinių užduočių vertinimas pateikiamas tėvams asmeninėmis žinutėmis.  

4.3.2. Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai ugdymo procesą 

planuoja, vaikų pasiekimus fiksuoja e. dienyno „Mūsų darželis“ priemonėmis. 

4.3.3. Ugdytiniams turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo užduotis 

pateikia logopedai bei ugdytojai. 

4.3.4. Bendravimui su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) naudojama el. dienyno 

priemonės „Mūsų darželis“ el. laiškai E-paštas: paneveziosigute@gmail.com 

4.3.5. Tiesioginius pokalbius virtualioje aplinkoje su ugdytiniais rekomenduojama 

organizuoti ne anksčiau nei 9:00 val. ir ne vėliau nei 18:00 val. (auklėtojai , priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai individualiai suderina su tėvais virtualaus bendravimo 

laiką).  

5. Šis Aprašas patvirtintas Darželio  direktoriaus įsakymu iki  2020 m. kovo 25 d. 

išsiunčiamas ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) e. dienynas „Mūsų darželis“ 

priemonėmis. 

5.1. Tėvų perskaityta informacija prilyginama pasirašytinam susipažinimui su šiuo 

aprašu. 

 

III SKYRIUS 

ALTERNATYVUS NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS  

 

6. Auklėtojai , priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai bei ugdytiniai gali 

prisijungti prie nuotolinių mokymosi aplinkų iš namų.  

7. Ugdymo (si) medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., ugdytinių turimi pratybų 

sąsiuviniai, knygelės), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su 

nuorodomis, (pvz., „Padlet“, „Google“, ir kt.). 

8. Auklėtojai , priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai įrašo vaizdo veiklas 

ir patalpina uždaroje „Facebook“ grupėje (ne mažiau nei dvi vaizdo veiklos per savaitę), veiklos 

trukmė nereglamentuojama ar bendrauja naudodamiesi efektyviais įrankiais (pvz., Zoom, 

Kahoot! ) nuotoliniam darbui. 

8.1. Auklėtojai , priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai nuolat talpina 

nuorodas uždaroje „Facebook“ grupėje nuorodas į kitus edukacinius tinklalapius.  

mailto:paneveziosigute@gmail.com


8.2. Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai sukuria Darželio 

aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai ir kiti pedagogai  dalinasi užduotimis, užduočių nuorodomis bei dalinasi gerąja 

patirtimi. 

9. Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti pedagogai įpareigojami sekti 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją „Dėl darbo 

organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu“ ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą 

informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams, mokyklos 

vadovų parengtais įsakymais ir aprašais. 

 

IV SKYRIUS 

 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

 

10. Ugdymo programai įgyvendinti, Darželis naudoja visoms ikimokyklinio ugdymo 

institucijoms laisvai prieinamu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

10.1. Elektroniniais programų įrankiais: Zoom, Kahoot ir kt. 

10.2. Gražiausios audio pasakos ir kiti skaitiniai vaikams: „Skaitymo metai“, „Pasakų 

kampelis“, „Rubinaitis“; 

10.3.Sveikatos kompetencijos ugdymas: „Kaip taisyklingai plauti 

rankas?“, „Sveikatukai: pažadas sveikatai“, „Vaikiškos dainelės: higiena“ 

10.4.Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai: „Pažinkime vaikystę: 

biblioteka“, „Pažinkime vaikystę: 16 eksperimentų ikimokyklinukams“ 

10.5. Idėjos kūrybiškumo ugdymo veikloms: šešėlių teatras; 

10.6. Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio informacijos 

lietuvių ir anglų kalbomis; 

10.7. Žaidimas kalbai mokyti; 

10.8. Edukaciniai žaidimai; 

10.9.Elektronine mokymosi aplinka - EMA elektroninės pratybos 

(www.emapamokos.lt); 

10.10. Internetinės svetainės: www.gamtukai.lt, www.gamtosreindzeris.lt, www. 

sengirė.lt  

10.11. Naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu. 

11.  Darželis gali: 

11.1. Susisiekti su kitais Lietuvos darželiais ar mokyklomis ir aptarti galimybes 

bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e
http://vaikams.skaitymometai.lt/
http://pasakukampelis.eu/
http://pasakukampelis.eu/
http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?1520263172
http://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8
http://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
http://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw,%20https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU&list=RDmneqjGfXAgg&index=4
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/11?sub_items=10015
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/11?sub_items=10015
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
http://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71
http://www.lrt.lt/vaikams
http://www.lrt.lt/vaikams
http://gudrutisdutis.lt/lt
http://www.emapamokos.lt/
http://www.gamtosreindzeris.lt/


11.2. Kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti 

patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo 

paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan. 

 

____________________________________________________________ 


