
Lietuvoje paskelbus karantiną  ir sustabdžius ugdymo procesą darželiuose, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojams bei tėveliams rekomenduojame šiuo laikotarpio 

ugdymo procesą  organizuoti namuose. Nuo 2020 m. kovo 16 d. – 27 d. Kauno lopšelyje – 

darželyje „Daigelis“ parengtas priemonių - susitarimų planas ir susitarta dėl ugdomosios 

veiklos organizavimo nuotoliniu būdu. 

Priemonių - susitarimų planas 

Nr. Priemonė - susitarimas Numatomas 

laikotarpis 

Organizavimo ir vykdymo eiga 

1. El. dienyne ,,Mūsų 

darželis“ sukurta 

planavimo forma 

,,Tėvams/globėjams – 

nuotolinio ugdymo 

gairės, užduotys ir 

rekomendacijos“ 

Pasirengimo 

laikotarpis kovo 23 d. 

– kovo 27 d. 

Vykdymo kovo 30 d. 

– iki karantino 

paskelbimo pabaigos 

Mokytojai kartu su specialistais parengia savaitinį 

tikslingą planą, skirta tėvams/globėjams ugdyti 

vaikus namuose  nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į 

lopšelio – darželio ,,Daigelis“ ikimokyklinio 

ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą, individualius vaikų gebėjimus, 

amžių, vaikų vertinimo pasiekimų aprašą ir 

galimybes užduotis  atlikti tėvams su vaikais 

namuose.  

2. Numatytos pedagogų 

konsultacijos ir pagalba 

tėvams, dėl nuotolinio 

ugdymo. 

Vykdymo kovo 23 d. 

– iki karantino 

paskelbimo pabaigos 

Paskelbiamas konsultacijų laikas darbo dienomis 

nuo 9.00 – 13.00. Mokytojai tėvus konsultuoja 

abiems pusėms susitartomis komunikacijos 

priemonėmis. 

3. Periodiškai parengiamos, 

kaupiamos ir 

pateikiamos  

skaitmeninės užduotys 

vaikams atlikti kartu su 

šeima namuose. 

Nurodomi šaltiniai. 

Vykdymo kovo 23 d. 

– iki karantino 

paskelbimo pabaigos 

Kiekvienos grupės užduotys siūlomos, 

rekomenduojamos tėvams/globėjams grupių 

facebook paskyrose, el. dienyne ,,Mūsų darželis“, 

internetinėje svetainėje. Ugdymo namuose 

rezultatai ir pasiekimai (nuotraukos, video įrašai 

atliktų užduočių pavyzdžiai, piešiniai kaupiami, 

sisteminama medžiaga USB Dalinamės grupės ir 

darželio facebook paskyroje, įstaigos internetinėje 

svetainėje (atlikta užduotis, trumpas aprašas, 

nuotraukos, piešiniai ir pan.) Vaikų mintys, tėvų 

apmąstymai, kaip sekėsi, mokytojų refleksija, kaip 

pavyko nuotolinis darbas ir kt.) – pildoma el. 

dienyne ,,Mūsų darželis“ planavimo formoje  

,,Tėvams/globėjams – nuotolinio ugdymo gairės, 

užduotys ir rekomendacijos“ 

4. Logopedės parengtos 

individualios pratybos, 

užduotys vaikams 

namuose. 

Pasirengimo 

laikotarpis kovo 23 d. 

– kovo 27 d. 

Vykdymo kovo 30 d. 

– iki karantino 

paskelbimo pabaigos 

Teikiama švietimo pagalbą vaikams,  suderinta su 

tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams 

prieinamas priemones (vaizdines, video) logopedas 

teiktų individualias, rekomendacijas, užduotis, 

konsultacijas vaikui.  Logopedas fiksuoja, kaip 

sekasi pratimus atlikti vaikui,  pasitelkiant ir tėvų 

pagalbą atliekant sunkesnius pratimus. 

5. Tikslingi nuotoliniai 

mokymai ir seminarai 

mokytojams pedagogas 

lt. 

Vykdymo laikotarpis 

kovo 16 d. iki 

karantino paskelbimo 

pabaigos 

Kryptingas kvalifikacijos kėlimas nuotoliniu būdu. 

Išklausyti 4-5 seminarai; pažymėjimai apie 

išklausytus mokymus 



6.  Virtualūs pedagogų 

pasitarimai ,,Zoom“ 

programa 

Vykdymo kovo 23 d. 

– iki karantino 

paskelbimo pabaigos, 

pagal poreikį. 

Pedagogų ir administracijos pasitarimai, pagal 

poreikį, sprendžiant problemas 

7. Parengta pedagogų 

nuotolinio ugdymo 

ataskaitos forma. 

Pasirengimo 

laikotarpis kovo 23 d. 

– kovo 27 d. 

Vykdymo kovo 30 d. 

– iki karantino 

paskelbimo pabaigos 

Pedagogai parengia savaitinę darbo ataskaitą ir 

atsiskaito direktorės pavaduotojai ugdymui. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui parengia 

nuotolinio darbo veiksmingumo analizę ir atsiskaito 

direktorei. 

 

 


