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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELENĖ“ 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo 

Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, 

susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ (toliau lopšelis-

darželis) ugdymą karantino laikotarpiu organizuoja nuotoliniu būdu.  
2. Tvarkos aprašas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu yra skirtas 

padėti lopšelio-darželio bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso organizavimą 
nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.  

3. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu lopšelis-darželis gali ugdyti vaikus 
nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas įstaigos nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant 
ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 
 

II SKYRIUS 

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 
 

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, lopšelis-darželis:  
4.1. Įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, pedagogų kompetenciją, ugdytinių amžių ir jų aplinkos socialinę 
ekonominę padėtį.  

4.2. Lopšelis-darželis naudos šias nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrins ne tik 
skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 
proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:  

 Elektroninis paštas;

 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelenė“ svetainė;
 Facebook;

 Kitos ryšio priemonės;

 Kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje yra pasirinktinai sukurta dar papildoma 

elektroninė prieiga prie („Viber“, „Facebook-Messenger“, „Skype“, „WhatsApp“), kurios dėka 

pedagogai, vaikai ir tėvai galės bendrauti bei bendradarbiauti nuotoliniu būdu. 

 Apie pasirinktą grupės prieigą kiekvieną iš tėvų informuos pedagogai. Naujas temas, 

užduotis, filmuotą medžiagą pedagogai pateiks elektroniniu būdu. Atliktų užduočių nuotraukas 
tėvai galės įkeltį į savo turimos grupės elektroninę platformą. 

4.3. Ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp pedagogų ir ugdytinių užtikrinti 

pasirenkamas: a) asinchroninis ryšys – pedagogai ir ugdytiniai gali dalyvauti ugdyme aktyviai 

įsitraukdami  skirtingu laiku  su tėvų pagalba (SMS, elektroninis paštas, svetainė ir  pan.). 

b) sinchroninis ryšys – pedagogai ir ugdytiniai gali dalyvauti ugdyme bendradarbiaudami su tėvų 

pagalba, bet būtinai tuo pačiu laiku (telefonija, vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.); 
4.4. Įstaiga įvertina, ar visi ugdytiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos ugdymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo 



būdų. Lopšelio-darželio ugdytiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko 
aprūpinti nuotoliniam ugdymuisi reikalingomis priemonėmis, ieškos reikalingų priemonių ir būdų 
problemai išspręsti. 

4.5. Paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT specialistas), kuris 

konsultuotų pedagogus technologijų naudojimo klausimais; 
4.6. Paskelbia lopšelio-darželio interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur 

pedagogai ir ugdytinių tėvai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl 
techninės pagalbos. 

4.7. Pedagoginiai pasitarimai lopšelyje-darželyje bus rengiami nuotoliniu būdu per 
,,Hangout“ ir įstaigos elektroninį paštą. 

4.8. Lopšelis-darželis užtikrins asmens duomenų apsaugą pagal reikalavimus. 
4.9. Nuotolinio darbo organizavimas: 

 Pedagogų darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką;

 Pedagogai *užsiima savišvieta – per portalą  pedagogas.lt. suplanuoja savo 

kompetencijų tobulinimą – 1 seminaras į savaitę (pateikia el.pažymėjimą iki karantino pabaigos.)

*rengia metodines priemones – 1 priemonė į savaitę (savo nuožiūra) – pateikti su 

aprašymu ir nuotrauka iki karantino pabaigos; 

*planuoja būsimas ugdomąsias veiklas – teikia tėvams ugdomosios veiklos patarimus 

grupių el.paštu; 

*skaito naujausią metodinę literatūrą – pagal asmeninį pasirinkimą ( literatūrą įrašyti į 

nekontaktines valandas); 

*domisi šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis (trumpai aprašyti 

ataskaitoje); 

*ruošia būsimų švenčių, renginių scenarijus;  

*rengia individualias ir diferencijuotas užduotis vaikams ir kt. per grupės el.paštą, 

facebook ir kitas ugdymo platformas; 

*veiklų sąrašas gali būti platesnis, atsižvelgiant į pedagogų ugdymo(si) planus. 

4.10. Pedagogai tokiu pačiu būdu organizuoja nuotolinį ugdymą(si) ugdytiniams, 

ugdomiems namuose ir/ar turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius. 

5. Paskelbia lopšelio-darželio interneto svetainėje švietimo pagalbos specialistų 

kontaktinę informaciją. 

6. Ugdytinių tėvai (globėjai) visa ugdymosi medžiagą galės matyti įstaigos tinklapyje 
(www.pelene.vilnius.lm.lt ). 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS 

 

7. Pedagogai ir ugdytiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio ugdymosi 

aplinkos iš namų.  
8. Ugdymo medžiaga gali būti popierinė, tačiau užduotys turėtų būti pateiktos 

skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, (pvz., „Padlet“, „Google“ dokumentai, „Skype“, 
„Messenger“, „Viber“ programas ir kt.). (priedas 1) 

9. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konsultacijas, vedant veiklas nuotoliniu būdu, 
įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.  

10. Pedagogai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų 

kviečiami dalintis patirtimi, kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių (IKT specialistas). 
11. Pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti lopšelio-darželio darbuotojai 

dirbantys nuotoliniu būdu privalo laikytis nustatyto darbo grafiko laiko ir negali tuo metu lankytis 
atvirose ar uždarose kitose erdvėse nei nurodyta jo prašyme. 

12. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 
teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės 
švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos 
mokytojams. 

IV SKYRIUS  
REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA 

http://www.pelene.vilnius.lm.lt/


 

13. Organizuojant nuotolinį ugdymą, lopšelis-darželis įvertina jau taikomas 
informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas.  

14. Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti esamu visoms 
mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: 

14.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška; 

14.2. 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;  
14.3 projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ medžiaga 

(http://www.vedlys.smm.lt/) ;   
15. Nuorodos ir kita metodinė medžiaga  nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus 

nuolat atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis) .  
16. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių 

siūlomu skaitmeniniu turiniu. 
17. Rekomenduojama susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes 

bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra 
mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti  
adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-
isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni .  

18. Siūloma kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti 
patirtimi ir parengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų 
kambarių naudotojų vadovus ir pan. 
 

___________________________________ 
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1 priedas 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PELENĖ“ NUOTOLINIO DARBO ĮRANKIAI 

 

Nuotolinį ugdymą(si) galima organizuoti įvairiais būdais. Virtuali mokymosi aplinka (VMA) 

 

„Viber“ – tai interneto pokalbių programos „Skype“ atitikmuo išmaniajame telefone. 
Programėlė, kuri leidžia naudotojams greitai ir patogiai dalintis informacija. Šios programėlės 
leidžia siųsti tiek žinučių, kiek tik norite. Galima siųsti ne tik žinutes, bet ir nuotraukas, vaizdo 
bei garso įrašus. 

 

„Facebook Messenger" - tai išmaniesiems įrenginiams ir kompiuteriams žinučių apsikeitimo 

programėlė. „Facebook Messenger“, veikia kaip savarankiška duomenų apsikeitimo platforma. 
Ši programėlė leidžia vartotojams paprastai ir saugiai siųsti žinutes, skambinti, dalintis 

nuotraukomis, vaizdo bei garso įrašais. 

 

„Skype“ - susitikimo transliacija yra Internetinė „Skype“ verslui ir Office 365 funkcija, leidžianti 

planuoti, kurti ir transliuoti susitikimus arba įvykius į internetinę auditoriją iki "10 000" dalyvių. 
„Skype“ susitikimo transliacija portalas – tai vieta, kurioje galite suplanuoti tokio dydžio 

susitikimą. 

 

„WhatsApp“ - teksto, nuotraukų, vaizdo įrašų, dokumentų ir vietos bei balso skambučių 
siuntimas ir gavimas. Mūsų žinutės ir skambučiai yra apsaugoti visapusiu šifravimu, o tai reiškia, 
kad jokia trečioji šalis, įskaitant ir „WhatsApp“, negali jų skaityti ir klausytis. 

 

„Moodle“ – geriausias sprendimas Lietuvos mokykloms, kadangi KTU kartu su LITNET 
suteikia nemokamą galimybę naudotis šia virtualia mokymosi aplinka. 

 

,,Facebook“ (angl. face 'veidas', book 'knyga'; pažodžiui Facebook – „veidaknygė“) – socialinis 
tinklas. Bendruomenėje gali būti kuriami fotoalbumai, vidinės grupės (pagal interesus, pomėgius 

ir kt. kriterijus), keičiamasi žiniomis tarp grupės narių ir bendraujama kitomis formomis. 

 

,,Google Classroom“ - leidžia mokykloms ir mokytojams kurti virtualias klases, skirtas dalintis 
mokymo medžiaga ir bendrauti saugioje aplinkoje su klasės nariais. 

 

„Zoom“ - pats geriausias įrankis mokykloms – vaizdo konferencijoms. Nemokamoje versijoje 
kiekvienas mokytojas gali transliuoti vaizdo pamoką iki 40 minučių trukmės, o joje dalyvauti 

gali iki 100 mokinių. Mokytojas ir mokiniai gali demonstruoti savo kompiuterio ar išmanaus 

įrenginio ekrano vaizdą, parengtą skaidrių pristatymą ar bet kurį kitą dokumentą. Yra ir pokalbių 
langelis, kuriame galima užduoti mokiniams klausimus raštu. 

 

,,Hangout“ Google play - bendraukite naudodami „Hangout“. Rašykite draugams pranešimus, 

pradėkite nemokamus vaizdo arba balso skambučius ir junkitės prie pokalbių su vienu draugu 

arba su jų grupe. 

 
_____________ 

https://classroom.google.com/u/0/h

