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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

1.Mokykla atsižvelgdamas į ugdytinių amžių skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, 

bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir asinchroniniu 

bendrauja ir naudoja vaikų tėvų elektroninius ir socialinius kontaktus, kurių pagalba pateikiamos 

užduotys vaikams, bei vykdoma komunikacija. 

2. Pasirenkama nuotolinio ugdymo aplinka – elektroninio dienyno duomenų pagrindu  

sistema ,,Mūsų darželis“ (www.musudarzelis.lt); ,, Facebook“ uždara grupė ar kt. aplinka. 

3. Mokymosi užduotys skiriamos ugdytiniams e. dienyno „Mūsų darželis“, Facebook 

ir kt. IKT priemonėmis. Užduočių paketas skiriamas visai savaitei su metodiniais 

paaiškinimais tėvams.  

4. Vykdomas ugdomojo proceso grįžtamasis ryšys -vaikų tėvai atliktas užduotis siunčia e. 

Dienynas „Mūsų darželis“ priemonėmis  ar mokytojui nurodytu elektroniniu adresu, talpina uždaroje 

„Facebook“ grupėje. 

5. Mokytojai dirbdami nuotoliniu būdu ir ryšio priemonėmis bendradarbiaudami su 

kolegomis. 

6. Mokytojai ugdymo procesą planuoja, vaikų pasiekimus fiksuoja e. Dienynas „Mūsų 

darželis“ priemonėmis. 

7. Ugdytiniams turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo užduotis pateikia 

logopedai bei mokytojai. 

8 . Bendravimo su vaikais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) naudojama el. dienyno 

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

9. Tiesioginius pokalbius virtualioje aplinkoje su ugdytiniai rekomenduojama organizuoti 

ne anksčiau nei 9:00 val.  ir ne vėliau nei 18:00 val. ( mokytojai individualiai suderina su tėvais 

virtualaus bendravimo laiką). Naudojama ,,Zoom“ platforma. 

10. Mokymo medžiaga gali būti pasirinktina (pvz., mokinių turimi pratybų sąsiuviniai, 

knygelės), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, (pvz., 

„Padlet“, „Google“ dokumentai ir kt.). 

11. Mokytojai įrašo vaizdo veiklas, ir patalpina uždaroje „Facebook“ grupėje (ne mažiau nei 

dvi vaizdo veiklos per savaitę), veiklos trukmė nereglamentuojama ikimokyklinio amžiaus grupės 

vaikams. 

12. Ugdymo programos įgyvendinti, Mokykla naudoja esamu visoms mokykloms laisvai 

prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

12.1.  E mokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška; 

13.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos 

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje 

mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams; 
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12.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

medžiaga (http://www.vedlys.smm.lt/); 

13. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pateikiama Nacionalinės 

švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). 

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

15.Kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Khan Academy (https://www.khanacademy.org/), 

„European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliais, leidžiančiais mokykloms rasti ugdymo turinį iš 

daugelio skirtingų šalių ir teikėjų (http://lreforschools.eun.org/web/guest, 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/ index.htm ir kt.) 

16. Pertvarko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programas veiklų tvarkaraštį, 

pritaikydama jį ugdymo paslaugas organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios priešmokyklinio 

ugdymo grupės veiklų tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamą 

laiką. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė per – iki 1 val. Ugdymo nuotoliniu būdu veiklų 

tvarkaraštį pagal priešmokyklinio ugdymo programą integruoja į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planą ir jį skelbia ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos svetainėje arba el. dienyne. 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE NUMATOMAS VEIKLOS TVARKARAŠTIS: 

   Sinchroninis ugdymas: 

 Pirmadienis – Pažinimo kompetencija     -                       9.00-10.00 val. 

                        Meninės kompetencijos ugdymas   –          11.00- 12.00 val.  

  Antradienis – Komunikavimo kompetencijos ugdymas – 9.00 – 10.00 val. 

                        Meninės kompetencijos ugdymas ( meninio ugdymo mokytojas) - 11.00 – 12. 00 val. 

   Trečiadienis  - Sveikatos kompetencijos ugdymas – 9.00- 10.00 val. 

                         Meninės kompetencijos ugdymas ( meninio ugdymo mokytoja) - 11.00 – 12. 00 val. 

 Ketvirtadienis – Socialinės kompetencijos ugdymas                        – 9.00- 10. 00 val.  

                         Sveikatos kompetencijos ugdymas ( kūno kultūra)  – 11.00 - 12.00 val  

Penktadienis -  Komunikavimo kompetencijos ugdymas                  – 9.00 – 10.00 val. 

                        Sveikatos kompetencijos ugdymas ( kūno kultūra)  – 11.00 - 12.00 val.       

                                          _______________________________________ 

 

 

http://www.europeanschoolnet.org/

