PATVIRTINTA
Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio
centro direktorės 2020 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. V-4- 10
VARĖNOS R. LIŠKIAVOS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro (toliau – Centras) Ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Rekomendacijomis
dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372).
2. Aprašas reglamentuoja ugdymo bei užimtumo proceso organizavimą Centro
ugdytiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei vaikų
dienos centro lankytojams.
II. PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU
BŪDU
3.Ugdymą nuotoliniu būdu vykdo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja bei vaikų dienos
centro vaikų užimtumo organizatorė. Abi pedagogės turi technines galimybes nuotolinį ugdymą
vykdyti iš namų (turi kompiuterius, internetą, išmaniuosius telefonus). Pedagogės turi pakankamai
žinių ir kompetencijų nuotoliniam ugdymui organizuoti.
4. Su Centro ugdytiniais bei jų šeimų nariais bendraujama bei bendradarbiaujama
el.pašto, socialinio tinklo facebook.com, Messenger programos pagalba, nes šias galimybes turi
visi ugdytiniai.
5. Centro IKT koordinatorius – vaikų dienos centro užimtumo organizatorė Jūratė
Barišauskaitė (tel.:862959867, el.p.: jjuratelee@gmail.com).
III . NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS
6. Darbas su 3- 12 metų vaikais:
6.1. Sukuriama tėvų grupė facebook.com paskyroje, kur du kartus per savaitę keliami
pasiūlymai ir veiklos, skatinančios atskirų kompetencijų ugdymą: žaidimai ir darbeliai, lavinantys

smulkiąją motoriką, mokomieji video filmukai, įdomios pamokėlės, skiriamos rašymo ir skaičiavimo
užduotėlės.
6.2.Tėvų prašoma trumpai parašyti, kaip vaikui sekėsi daryti užduotėles, kokie įspūdžiai
po filmuko ir pan. Tėvai skatinami padėti vaikams atlikti įvairias užduotis.
7. Darbas su vyresniais nei 12 metų vaikais:
7.1. Facebook.com paskyroje sukuriama grupė, kurioje yra vyresni dienos centro
lankytojai ar jų broliai ir seserys (jeigu vaikas neturi paskyros) .
7.2. Į grupę keliamos užduotys, video medžiaga ir kita naudinga informacija, skirta
bendrųjų kompetencijų bei kitų įgūdžių lavinimui ir ugdymui.
7.3. Grupėje vaikai skatinami bendrautui, diskutuoti, dalintis informacija. Prašoma
trumpai aprašyti, kaip sekėsi atlikti užduotis patiko/nepatiko ir kodėl.
7.4. Vaikams suteikiama galimybė vaizdo ar tik garso skambučiu paskambinti vaikų
dienos centro užimtumo organizatorei ir pasikonsultuoti dėl atliekmų darbų, teikiama pagalba
mokantis, pagal kompetenciją konsultuojama kitais klausimais.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Nuotolinį ugdymą organizuojančių pedagogių kontaktai paskelbti internetiniame
įstaigos puslapyje adresu: https://www.liskiavosdaugiafunkcis.lt/
9. Už Centro nuotolinio ugdymo įgyvendinimą karantino metu atsakinga direktorė Vita
Barišauskienė – tel.:861826235, el.p.: liskiavos.mokykla@varena.lt, barisauskiene.vita@gmail.com.
10.

Aprašas

skelbiamas

Centro

interneto

svetainėje

https://www.liskiavosdaugiafunkcis.lt/. Apie nuotolinio ugdymo būdus ir formas ugdytinių tėvai
informuojami telefono skambučiu, messenger žinute.
______________________________

