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PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 

m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-38 

  

DĖL  UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU IKIMOKYKLINIO  IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PAKOPOSE 

ĮVADAS          

Svarbu  susitarti   ir priimti bendrus susitarimus, kaip organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu 

būdu. Todėl būtinais veiksniais išlieka: 

1. mokytojų kūrybiški sprendimai, pritaikant ugdymo turinį nuotoliniu būdu (virtualios 

platformos, mokomieji, komunikavimo  įrankiai, edukaciniai sprendimai natūralioje aplinkoje ir kita) 

taip, kad kiekvienas vaikas galėtų kaupti asmeninę patirtį. 

2. Vaikų tėvams ir mokytojui aiški grįžtamojo ryšio sistema dėl ugdymo turinio organizavimo 

ir vykdymo (kada, ką  ir kaip siūlyti, organizuoti, naudoti).   

3. Komunikacija dažniau, nei įprasta: vadovai-mokytojai-vaikų tėvai. 

4. Mokymasis reflektuoti ir prisitaikyti, nes XXI amžiuje svarbus adaptabilumas. 

5. Emocinės ir fizinės sveikatos tinkamas balansas.      

Nuotolinis mokymas tai nėra tik mokymasis prie kompiuterio. Tai  fizinis aktyvumas, 

kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, kasdieniniai įgūdžiai. Bendras mokytojų, šeimos siekis – įdomiai, 

smagiai ir prasmingai organizuoti veiklas namuose.      

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas yra organizuojamas ir vykdomas, 

vadovaujantis  ikimokyklinio ugdymo programa „Po ąžuolėliu“, Priešmokyklinio ugdymo    bendrąja 

programa. 

 

UGDYMO TURINIO GAIRĖS 

 

Susitarimai dėl ugdymo turinio vykdymo: 

6. 15 – 20 min. yra skiriama teminiai  video ir kitai mokomąjai pateikčiai. Prie kompiuterio 

planuojama veikla neturi viršyti 30 minučių. Teminiai video   įkeliamį  į vaikų tėvų el. paštus.  Bendru 

susitarimu  aktuali mokomoji medžiaga gali būti patalpinta  tinklalapyje www.rokiskioazuoliukas.lt..  

7. Talkinant vaikų tėvams, organizuojami konferenciniai skambučiai  vaikams (Zoom -  

konferencinė aplinka, messenger ir kita pagal individualius pasirinkimus). 

8. Vaidmeniniai žaidimai. Paskatinti tėvus ir vaikus  organizuoti ir žaisti bendrus žaidimus. 

9. Knygų skaitymo valandėlės.  

10. Fizinį aktyvumą skatinančios veiklos. Jas pateikia kūno kultūros mokytojos Justė 

Gasparavičiūtė ir Rasa Jasinevičienė.  

11. Meninis ugdymas (dailė, muzika). Šios srities ugdymosi idėjas pateikia kiekvienai grupei 

1 kartą per savaitę mokytojai Žilvinas Vaičiūnas ir Aurelija Trasykė.  

12. STEAM  video medžiagas rengia ir vykdo grįžtamojo ryšio veiklas mokytoja Toma 

Pikūnienė. 

13. Teikiant mokomąsias užduotis mokytojai nurodo, kaip užduotys bus vertinamos,  pateikia 

aiškias užduoties  atlikimo ir vertinimo  instrukcijas tėvams, vaikams. 

14. Užtikrinti, kad užduotys būtų prasmingos, skatinančios vaikų brandos personalinę ūgtį. 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/
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15.  Spec. poreikių vaikams mokymosi medžiaga ir užduotys pateikiamos pagal jų gebėjimus, 

suderinus jas su vaikų tėvais.  Logopedo/spec. pedagogo  pagalba teikiama pagal atskirą tvarkaraštį. 

Minėtas dokumentas derinamas su ugdymo grupės, kurioje vaikas mokosi, mokytojais, vaikų tėvais.   

16. Parengti ir išsiųsti tėvams instrukcijas, kaip jie galėtų padėti vaikams ugdytis 

savarankiškai. 

17. Kartą per savaitę atlikti tėvų apklausą dėl vykdytų veiklų ir vaikų savijautos. 

18. Pateikti trumpalaikį ugdomosios veiklos planą tėvams.  

19. Sukurti vaikams dienos ritmą ir pateikti informaciją vaiko tėvams. 

20. Mokytojai kaupia parengtų edukacinių failų saugyklas el. laikmenose. 

 

PLANAVIMAS/GRĮŽTAMASIS RYŠYS 

 

21. Ugdomosios veiklos planas rengiamas savaitei, el. dienyne – ,,Mūsų darželis“. Priemonių 

skiltyje nurodamos virtualios platformos, įrankiai, skaitmeninės priemonės  (1 priedas). Planas 

parengiamas kiekvienos savaitės penktadienį.  

22.  Refleksijai – sukurti el. ryšio paštai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopų 

mokytojams.  

23. Grįžtamojo ryšio informacija apie kiekvieną vaiko atliktą užduotį pateikiama platformoje  

,,Mūsų darželis“/Vaiko pasiekimai.  

24. Visus vaiko atliktus darbus tėvai atsiunčia į  grupės el. paštą. 

25. Vaikų, vaikų tėvų konsultavimas vykdomas, vadovaujantis nuotolinio ugdymosi 

tvarkaraštyje numatytu laiku,  bei kitu susitartu su vaiko šeima laiku. Jeigu vaikai nedalyvavo vaizdo 

konferencijoje ji išsiunčiama  į tėvų el. paštus. 

 

NUOTOLINIO UGDYMO TVARKARŠTIS 

 

26. Nuotolinio ugdymo pradžia –  2020 m. kovo 30 d.. 

27. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesas vykdomas pagal ugdomųjų veiklų 

tvarkaraštį,  su minėtu dokumentu supažindinami vaikų tėvai.   

 

STEBĖSENA IR PAGALBA 

 

28. Ugdymo turinio stebėsena  nuotoliniu būdu vykdoma: analizuojami duomenys, kurie yra 

pateikiami platformoje „Mūsų darželis“, tėvų apklausos platformoje – Apklausos.lt., video 

konferencijos mokytojams, kurių metų vykdoma individuali refleksija dėl vykdytų veiklų (sėkmės ir 

probleminės sritys). Savaitės eigoje formuojami stebėsenos protokolai ir jie pateikiami refleksijai 

mokytojams.  

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS 

 

29. Sukurkite vaiko mokymosi erdvę namuose.  

30. Kartu su vaiku parenkite vaiko dienotvarkę jam  suprantamais ženklais: pvz. klausyti 

užduotis, savarankiškai atlikti užduotis, skaityti knygas, parengti iliustracijas.  

31. Dalyvaukite  bendradarbiavimo veiklose, kurias siūlo mokytojai, teikite  pasiūlymus.   

32. Skatinkite vaiko bendravimą su grupės draugais per bendras komunikacines  veiklas,  kartu 

džiaukitės vieni kitų atradimais. 

33. Palaikykite vaiko motyvaciją, raskite laiko vaiko atliktų darbų refleksijai.  

34. Dalyvaukite mokyklos vadovų vykdomose apklausose, dėl vykdomo nuotolinio ugdymo 

kokybės.   

 

____________________________________________________________________ 
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