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TAURAGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – Darželis) Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis 
„Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“ ir yra skirtas, esant 
koronaviruso grėsmei, laikinai organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. 
Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu mokymo sutartys nekeičiamos. 
Nuotolinis ugdymas – vaikų ugdymo proceso organizavimas namuose, kai mokytojai ir tėvai 
tarpusavyje tariasi, konsultuojasi ir organizuoja vaikų veiklas panaudodami informacines ir 
komunikacines technologijas. 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 
5. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Darželis: 
5.1. Įsivertina pedagogų pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu; 
5.2. Paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuos 

mokytojus technologijų naudojimo klausimais;  
5.3. paskelbia www.tauragesazuoliukas.lt kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir tėvai 

galėtų kreiptis į administratorių dėl techninės pagalbos. 
6. Darželis naudos šias nuotolinio ugdymo aplinkas: 
6.1. Elektroninis dienynas „Mūsų darželis.“ 
6.2. Elektroninis paštas. 
6.3. Grupės Facebook uždara paskyra. 
6.4. Tinklalapį  www.tauragesazuoliukas.lt 
6.5. Skype 
6.6. Messenger 
6.7. Online 
6.8. Youtube 
6.7. Kitas mokytojų pasirinktas nuotolinio ugdymo aplinkas ir ryšio priemones. 
7. Mokytojai su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) susitaria dėl bendravimo ir 

bendradarbiavimo elektroninėmis priemonėmis formų, dėl ugdymo užduočių pateikimo būdo ir 
laiko, grįžtamojo ryšio palaikymo. 

8. Komunikuojant nuotoliniu būdu užtikrinama asmens duomenų apsauga. 



9. Ugdymas vykdomas pagal mokytojų parengtus ilgalaikius ir trumpalaikius grupių 
ugdomosios veiklos planus. 

10. Mokytojai, pagalbos specialistai organizuoja ugdymą specialiųjų poreikių vaikams.  
 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 
11. Mokytojai skiria ugdymosi užduotis, pateikia reikiamą medžiagą, informaciją, nuorodas, 

tariasi, konsultuojasi su tėvais, gauna grįžtamąjį ryšį. 
12. Mokytojai kiekvieną pirmadienį, iki 10.00, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ įrašo 

savaitės plano temą, įkelia ugdymo(si) medžiagą. Įrašų periodiškumas gali būti ir dažnesnis. 
13. Pagal susitarimą, atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą ar kitą 

programą, kad mokytojai matytų rezultatus. 
14. Rekomenduojama organizuoti iš anksto sutarus su tėvais konferencinius skambučius tam 

tikra tema visos grupės vaikučiams (Skype, Messenger, Viber). 
15. Logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, pasitelkdamas tėvams 

prieinamas vaizdo programas, teikia vaikui individualias konsultacijas. 
16. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz. uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalintis patirtimi. 
17. Mokytojai seka Darželio, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikiamą informaciją dėl 

darbo organizavimo ugdant vaikus nuotoliniu būdu. 
18. Mokytojai nuolat domisi, ieško metodinės medžiagos nuotoliniam ugdymui 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis ir kt.). 
 

IV SKYRIUS 
REKOMENDUOJAMAS SKAITMENINIS TURINYS. 

 
19. Gražiausios audio pasakos ir kiti skaitiniai vaikams: „Skaitymo metai“, „Pasakų 

kampelis“, „Rubinaitis“. 
20. Sveikatos kompetencijos ugdymas: „Kaip taisyklingai plauti rankas?“, „Sveikatukai: 

pažadas sveikatai“, „Vaikiškos dainelės: higiena“. 
21. Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai: „Pažinkime vaikystę: biblioteka“, „Pažinkime 

vaikystę: 16 eksperimentų ikimokyklinukams“. 
22. Idėjos kūrybiškumo ugdymo veikloms, o vakaro žaidimams puikiai tiks šešėlių teatras, 

kurį tėveliai gali pasigaminti kartu su vaikais 
23. Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, žaidimų ir kitokio turinio informacijos lietuvių ir 

anglų kalbomis. 
24. Žaidimas kalbai mokyti. 
25. Edukaciniai žaidimai. 
26. Patarimai vaikų tėvams ir mokytojams.  
27. IKT programėlės įvairiems dalykams bei veikloms - https://www.iklase.lt/programeles/… 
28. Nemokamos anglų kalbos pamokėlės: https://www.lingohut.com/…/mokykit%C4%97s-

angl%C5%B3-kalbos… 
29. Nemokama edukacinė medžiaga vaikams - https://mokytojoturinys.lt/… 



30. Nemokami nuotoliniai mokymai - https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-
mokymai 

31. Įdomioji Lietuvos istorija. Vaizdo įrašai - https://istorijatau.lt/…/223-idomioji-lietuvos-
istorija-val… 

32. Vaizdo pamokos - http://vaizdopamokos.lt/… 
33. Nemokamos anglų kalbos pamokos - https://100balu.lt/… 
34. Skaitmeninės mokymo priemonės - https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/… 
35. Eduka mokyklinis turinys - https://klase.eduka.lt/auth 
36. Aktyvių mokytojų blogai - http://main.lt/mokytoju-blogai/… 
37. Skaitmeninės mokymosi priemonės - 

https://www.kompetencija.eu/…/t…/mokytojams/mokymo-medziaga/  
38. Meninis ugdymas - http://smp2014me.ugdome.lt/ 
39. Mokymosi priemonės vaikams - http://www.svietimonaujienos.lt/mokymasis-virtualioje-

erd…/… 
40. Mokomosios IKT programėlės - https://www.iklase.lt/programeles/… 
41. Suskaitmenintų kultūros ir meno vertybių ištekliai - https://vilniausgalerija.lt/…/vartotoju-

laukia-didziuliai…/… 
42. Pasivaikščiojimas po pasaulį - https://www.laimesdieta.lt/…/pasivaiksciokite-po-pasauli-

…/… 
43. Nemokamas muziejų lankymas -  https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-

lankymas-ne…/… 
44. https://drive.google.com/…/1Gp4uUWn_WRf8LTMd4mC84iMfJ…/view… 
45. Įdomiosios pamokos tiesiogiai- https://www.lrt.lt/…/del-koronaviruso-namie-likusiems-

vaika… 
46. Virtualios knygos - https://www.vcb.lt/ka-skaityti-kai-nedirba-bibliotekos/… 
47. Skaitmeninės knygos - https://vyturys.lt/kodas/corona… 
48. Audio knygos - https://soundcloud.com/vyturys-382449132/sets… 
49. Vilniaus žemėlapis -  https://neakivaizdinisvilnius.lt/studij…/nuspalvink-vilniu/…  
50. LRT radijo įrašai - https://www.lrt.lt/…/skaityti-galima-ir-ausimis-lrt-rekomen…  
51. Muziejus  vaikams - https://welovelithuania.com/nemokamas-muzieju-lankymas-nei…/ 
52. Veiklos su vaikais- https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-…/… 

 
 


