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Tikslas: Įvertinti lopšelio – darţelio „Šarkelė“ esamą situaciją – pasirengimą nuotoliniam mokymui 

ir parengti priemonių planą – susitarimą dėl ugdymo nuotoliniu būdu taisyklių. 

I.Situacijos analizė 

Įstaigos pasirengimo ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu vertinimas: 

Technologinės galimybės, turimos 

skaitmeninės priemonės 

Pedagogų kompetencija 

1.Sukurta ir efektyviai veikia el. dienyno 

„Mūsų darţelis“ sistema. 

2.Visi pedagogai turi namuose kompiuterius, o 

neturintys gali neštis į namus darţelio 

kompiuterius. 

3. Tėvai turi prieigas prie el. dienyno ir gali 

matyti bendrus planus, susirašinėti su 

pedagogais, specialistais. 

4. Darţelio svetainėje bus pateiktos uţduotys 

vaikams. Tėvams taip pat sudarytos sąlygos 

matyti visą pateiktą informaciją. 

1. 100 proc. Pedagogų naudoja el. Dienyną 

„Mūsų darţelis“. 

2. Pedagogai, namuose prisijungę prie el 

dienyno „Mūsų darţelis“ gali:  

* Įvesti kasdien vaikų nelankomumo rodmenis; 

* Suplanuoti ugdymo procesą savaitei ir visą 

informaciją pateikti tėvams; 

* Susirašinėti su tėvais, teikti jiems 

informaciją, geranoriškai juos palaikyti. 

3. Visi pedagogai geba parengti ugdomąsias 

uţduotis technologijų pagalba ir pateikti 

informaciją elektroninėje erdvėje, todėl 

apsvarstytas nuolatinis pedagogų 

bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam. 

4. Panaudoti  pedagogių, labiau paţengusių 

kompiuterinių technologijų srityje potencialą ir 

aktyviai bendradarbiaujant parengti ugdomąją 

medţiagą ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amţiaus vaikų ugdymui nuotoliniu būdu. 

5. Visi pedagogai yra susipaţinę  su asmeniškai 

joms skirtomis uţduotimis. 

 

II.PASIRENGIMAS UGDYMO ORGANIZAVIMUI 

1. Sumokytojaisirpagalbosmokiniuispecialistaisaptartiklausimai: 

* kokiais būdais ir formomis bus galimybė dirbti nuotoliniu būdu; 

* koks bus ugdymo turinys ir priemonės; 

* uţduočių mokytojams pateikimas. 

 

 



 

III. UGDYMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS 

Priemonės Atsakingiasmenys 

1. Aptartaspedagogųaprūpinimoklausimas. 

Jeipedagogainamuoseneturikompiuterių, 

galipasiimtigrupėskompiuterįirsaugiaidirbtinamuose. 

Direktorė 

Pavaduotojaugdymui 

2. Laikytisdarbonuotoliniubūdutaisyklių, 

kuriosapibrėţtosvaikųdarţelio “Šarkelė” 

ugdymonuotoliniubūdutvarkosapraše, 

sukuriuosupaţindintimokytojaiirpagalbosmokiniuispecialistai. 

Direktorė 

Pavaduotojaugdymui 

3. Iki 2020-03-27 d. parengtiirsukauptiskaitmeninęmedţiagą, ţaidimus, 

uţduotispriešmokyklinioirikimokyklinioamţiausvaikamsirpateiktilo

pšelio-darţelio “Šarkelė” internetinėjesvetainėsarkele.ltprieskyrelio 

“Nuotolinisugdymas”. 

Direktorėspavaduotoj

augdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

4. Iki 2020-03-25 d. informuotivaikųtėvus (globėjus), kaip bus 

organizuojamasugdymasnuotoliniubūdu. 

Direktorėspavaduotoj

augdymui,  

5. 2020-03-27 d. atverti visas prieigas el. dienyne “Mūsųdarţelis” 

tėvams, kadjiegalėtųdirbtinamuosesuvaikaispagalmokytojųparengtus 

planus. 

Direktorėspavaduotoj

augdymui,  

6. Mokytojaigalisukurtiaplinką (galibūtiuţdara Facebook grupė), 

kuriojebūtųkviečiamadalintispatirtimiarskelbiamamedţiagavaikųugd

ymui. 

Mokytojai 

7. Mokytojaiirtėvaiturilaikytisetikosirbendradarbiautitikugdymoklausi

maistaip pat laikytiskonfidencialumoprincipų. 

Mokytojai 

8. Mokytojaiirspecialistaiturisusitartisušeimadėlgrįţtamojoryšio, t.y. 

gautiištėvųvaizdo ark t. medţiagąapievaikougdymorezultatus (pvz. 

vaikodarbeliųnuotraukas ark t.). 

Mokytojai 

9. Mokytojaiprivalorengtisavaitės planus aiškiai, suprantamustėvams. 

Savaitėsplaną (temą) parengtiikipenktadienio, 

kadsavaitėspradţiojetėvaijaumatytų dienyne. 

Mokytojai 

10. Uţtikrintipedagogųtarpusaviobendradarbiavimą: 

pasidalinimaspatirtimi, uţduotimis, kontaktuotisukolegomis, 

pavaduotojaugdymui. 

Direktorėspavaduotoj

augdymui, 

11. Dalyvautimokymuosenuotoliniubūdu. Mokytojai 

12. Kauptivisąmedţiagąirruoštisataskaitosuţsavonuotoliniodarborezultat

uspristatymui. 

Mokytojai 

13. Atliktiuţduotis, 

kuriosyraasmeniškaipaskirtosmokytojamsirpagalbosmokiniuispecial

istamsirpatvirtintosdirektoriausįsakymais. 

Mokytojai 

 

 

Direktorės pavadduotoja ugdymui Aldona Šaulienė 


