PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“
direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. V-36

Priemonės
pavadinimas
1. Pasirengimas
nuotoliniam
mokymui

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠVYTURĖLIS“
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS
Veikla
Atsakingi
1.1. Parengtos ugdymo nuotoliniu būdu tvarkos taisykles;

Data

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
1.2. Nuotoliniu būdu supažindinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo, Direktorius,
meninio ugdymo mokytojus, logopedus su lopšelio-darželio „Švyturėlis“ direktoriaus
nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašu;
pavaduotojas
ugdymui

2020-03-23

1.3. Visi mokytojai turi kompiuterius, interneto prieigas namuose, yra prijungti prie Direktorius,
www.musudarzelis.lt sistemos, visų ugdytinių tėvai turi prisijungimus direktoriaus
www.musudarzelis.lt sistemos;
pavaduotojas
ugdymui,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai
1.4. Visi mokytojai geba dirbti kompiuteriu, turi kompiuterinio raštingumo žinių;
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

2020-03-23

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

1.5. Informuoti tėvai (globėjai), apie ugdymą nuotoliniu būdu: internetinėje svetainėje,
www.musudarzelis.lt sistemoje, el. paštu, sms žinutėmis;

1.6. Paskirti skaitmeninių technologijų administratoriai (IKT koordinatorius), kuris
konsultuos mokytojus technologijų naudojimo klausimais;
1.7. Susitarti kokia aplinka bus naudojama mokytojų tarpusavio komunikavimui,
organizavimui, patirties pasidalijimui ir kitais klausimais;

1.8. Surinkti informaciją, ar visų ugdytinių šeimos turės prieigą prie pasirinktų
programinių ar skaitmeninių įrangų (ar turės kompiuterius, internetinį ryšį)

meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojai

2020-03-24/25

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos
2020-03-24/27

2020-03-24/27

2.Nuotolinė
ugdymo(si)
aplinka, taisyklės

1.9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, neformaliojo, meninio Ikimokyklinio,
ugdymo mokytojų, logopedų parengtas kiekvienos savaitės teminis nuotolinio priešmokyklinio,
ugdymo veiklos planas
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai
2.1. Susitarimas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu platformos, Direktorius,
nuotolinės komunikavimo aplinkos su bendruomene būdai:
direktoriaus
2.1.1. elektroninis dienynas www.musudarzelis.lt
pavaduotojas
2.1.2. elektroninis paštas, uždaros „Messenger“, „Facebook“ grupės (pagal poreikį); ugdymui,
2.1.3. pedagogai susitaria dėl bendravimo su ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais, ikimokyklinio,
rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz. skambučiai, laiškai priešmokyklinio,
ir kt.), laiko ir kt.
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai
2.2. Nuotoliniam ugdymui taikyti mišrų (sinchroninis ir asinchroninis) ugdymo būdą;
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

3.Nuotolinio
ugdymo(si)
organizavimas

2.3. Nuotolinio ugdymo(si) organizavimo atsiskaitymas:
2.3.1. savaitinės veiklos planavimas elektroninio dienyno www.musudarzelis.lt
sistemoje pildant refleksiją;
2.3.2. bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais IKT technologijų pagalba;
2.3.3. kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu (išklausyti seminarai, stebėtos
kolegų veiklos, dalyvauta konferencijose, savišvieta – savarankiškai
studijuota pedagoginė - dalykinė literatūra ir kt.) pateikiami pažymėjimai,
aprašai;
2.3.4. projektų, pranešimų, metodiniu rekomendacijų, pasisakymų, lankstinukų,
veiklos aprašų ir kt. rengimas, pristatymas metodinėse grupėse karantinui
pasibaigus;
3.1. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
3.1.1. organizuoja, koordinuoja nuotolinio ugdymo(si) procesą;
3.1.2. suteikia mokytojams reikalingą informaciją ir rekomendacijas dėl nuotolinio
ugdymo proceso organizavimo;
3.1.3. kiekvieną pirmadienį nuotoliniu būdu aptaria savaitės planus, kiekvieną
penktadienį reflektuoja, aptaria kas pavyko, ką galėtų patobulinti, kad
nuotolinis ugdymo procesas vyktų kuo sklandžiau;
3.1.4. prižiūri ir administruoja virtualią ugdymosi aplinką elektroninio dienyno
www.musudarzelis.lt sistemą;
3.1.5. inicijuoja mokytojus dalintis informacija, patirtimi, telefoninių skambučių,
elektroninių laiškų, elektroninio dienyno www.musudarzelis.lt pagalba;

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nuo 2020-03-30
iki karantino
pabaigos

3.2. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo, meninio ugdymo mokytojai,
logopedai:
3.2.1. remiantis turima ugdytinių patirtimi, mokėjimais ir įgūdžiais, pateikia tėvams
ugdymo planą, veiklų planavimą ir rekomendacijas, laikantis paprastumo,
nuoseklumo, pastovumo, integralumo principų;
3.2.2. sudaro ir pasiūlo tėvams (globėjams) vaiko dienotvarkę, remiantis vaikų
pagrindiniais poreikiais: valgymas, veikla, bendravimas, poilsis;
3.2.3. IKT erdvėje pateikia tėvams teminį savaitinį veiklos planą, kuris atspindi
įprastus veiklos planus vaikams, jį pateikia kaip rekomendaciją, paliekant
vietos tėvų (globėjų) iniciatyvai, pasiūlymams, grįžtamajam ryšiui ir kt.;
3.2.4. pateikia, skiria tėvams (globėjams) elektroninio dienyno www.musudarzelis.lt
sistemoje rekomenduojamas mokymosi užduotis: mokomuosius didaktinius,

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai

Nuo 2020-03-30
iki karantino
pabaigos

4. Naudojami
skaitmeniniai
ištekliai ir kita
pagalba

kūrybinius, judrius, ramius žaidimus, grožinės literatūros kūrinius, rankos
lavinimo pratybas, kūrybinius dailės darbelius, karpymo, lipdymo, dainelių
dainavimo, fizinio, sveikos gyvensenos ugdymo, sakytinės ir rašytinės kalbos
ugdymo, skaičiavimo ir matavimo, aplinkos pažinimo, pažintinės veiklos,
meninės raiškos, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ir kt. rekomendacijas;
3.2.5. nurodomi konkretūs didaktinių, mokomųjų žaidimų aprašymai, patarimai kaip
žaisti, kokias priemones naudoti, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose;
3.2.6. pagal galimybes rengia 10-15min. audio ar video įrašus, pvz. pasakas,
mankšteles, eilėraščius, daineles, skaičiuotes ir juos įkelia į IKT erdves (vieną
kartą per savaitę);
3.2.7. su grupės kolege ir vaikais organizuoja nuotolinį bendravimą, kurio metu
vyktų pokalbis, diskusija, viktorina, užduotėlės, matytų filmukų, spektakliukų
aptarimas ar pan. (vieną kartą per savaitę);
3.2.8. tėvų pagalba organizuoja vaikui asmeninį pasikalbėjimą telefonu ar kita IKT
prieiga su mokytoja, mokytojos padėjėja (vieną kartą per savaitę);
3.2.9. aktyvina tėvus įsitraukti idėjų generavimą, bei drąsiai kuriant atgalinį ryšį
pvz. keliant veiklos nuotraukas, aprašant vaikų kasdieninę veiklą, teikiant
mokytojams papildomas nuorodos, pasiūlymai ir kt.;
3.2.10. susitaria su tėvais dėl vaikų pasekimų vertinimo (kokiu būdu gaus grįžtamąjį
ryšį apie atliktas užduotėles, veiklas) ir kt.;
4.1.Veiklos užimtumui su vaikais:
4.1.1. uzduociudezute.lt , mokytojoturinys.lt , skaitmeninės garso, vaizdo knygos;
4.1.2. ugdomųjų žaidimų bazė: https://www.breakoutedu.com/funathome
4.1.3. žaidimai ir užsiėmimai karantino metu: https://pusemuses.lt/zaidimai-iruzsiemimai-karantinometu/
4.1.4. ugdomųjų žaidimų bazė: https://www.breakoutedu.com/funathome
4.1.5. skaitmeninis tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų,
žemėlapių, garso įrašų lobynas: https://www.epaveldas.lt/home
4.1.6. Lietuvos dailės muziejaus internetinės spalvinimo knygelės:
https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu
4.1.7. virtuali biblioteka el. knygų skaitymui:
https://www.ibiblioteka.lt/libisportal/#
4.1.8. tinklaidžių vaikams ir apie vaikus klausymas. Pvz. „Mamos be dramos”:
https://www.youtube.com/channel/UCtqFBxnen9UuPWWxgRT2sZw

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
meninio,
neformaliojo
ugdymo
mokytojai,
logopedai

Nuo 2020-03-30
iki
karantino
pabaigos

4.1.9. Gamtamoksliniai testai vaikams: http://www.gamtukai.lt/
4.1.10. Virtualūs žymiausių pasaulio muziejų turai:
https://www.departures.com/art-culture/museums-with-virtualtours?
4.1.11. Lietuvos nacionalinės filharmonijos skaitmeninė salė:
https://nationalphilharmonic.tv/koncertai/
4.1.12. specialus LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas „Įdomiosios
pamokos tiesiogiai“ – darbo dienomis nuo 13 val. per LRT TELEVIZIJĄ.
4.1.13. „Kino pavasaris” namuose:
https://kinopavasaris.lt/lt/naujienos/jubiliejinis-kino-pavasaris-ivykskeliasi-i-namu-kinoekranus?
4.1.14. Lietuvos muziejų edukacija:
http://www.muziejuedukacija.lt/lt/virtualios_pamokos?fbclid=IwAR3G7K
bqlCKQZJdG1nMjdmrMTtz
4.1.15. Lietuvos dokumentinio kino archyvas:
http://www.e-kinas.lt/titulinis
4.1.16. suskaitmeninti ir restauruoti dokumentiniai filmai ir videomeno darbai,
saugoti VHS formatu: http://www.sinemateka.lt/
4.1.17. Lietuvos muziejų eksponatai, kuriuos verta pamatyti:
http://parodos.emuziejai.lt/
4.1.18. „Nepatogaus kino klasė” filmai: https://nepatogauskinoklase.lt/
4.1.19. 78 lietuviškos audio knygos nemokamai:
https://www.audioknygos.lt/78-lietuviskos-audio-knygosvisiskainemokamai/?
4.1.20. iki metų galo nemokama platforma mokytojams:
https://www.discoveryeducation.com/coronavirus-response/
4.1.21. skaitmeninis tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų,
žemėlapių, garso įrašų lobynas: https://www.epaveldas.lt/home
4.1.22. Lietuvos muziejų eksponatai, kuriuos verta pamatyti:
http://parodos.emuziejai.lt/
4.1.23. virtuali biblioteka el. knygų skaitymui:
https://www.ibiblioteka.lt/libisportal/#pages/standart/document/search/sear
ch.jsf?locale=lt_LT

4.1.24. skaitmeninės „Vyturio” archyvo knygos:
https://vyturys.lt/kodas/corona?fbclid=IwAR2WhcMC2BG_5gDi0q_O8th3IaC4QwJqHVX1wIlfqdlaEY1huQNY0JNyw
4.1.25. audio „Vyturio” archyvo knygos:
© 2020 Vaikystės sodas ir Karalienės Mortos
mokykla12https://soundcloud.com/vyturys382449132/sets?fbclid=IwAR3i7w4M86Au4t6DlADdxM210ZZX4g5Q5Q
0XckznEqi_XEhswE4Zn_VDMhw
Įstaiga pasilieka teisę keisti, papildyti ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planą.
Nuotolinio mokymo(si) turinys, atnaujinimas atsižvelgiant į individualius poreikius.
Bendravimas, konsultavimas vykdomas atsižvelgiant į individualius poreikius.

