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PASIRENGIMO NUOTOLINIAM UGDYMUI VEIKSMU PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data Veikla Atsakingas 

1. 16-27 

dienomis 

El.dienyne „Mūsų darželis“ pildyti savaitės 

veiklas, iki 10 val. ryto žymėti vaikų 

lankomumą, pildyti savaitės veiklas 

„Trumpalaikės veiklos planavimas“ ir  vaikams 

užduotis namuose pagal tos savaitės temą. 

 

A. Venckūnienė, 

A. Dabašinskienė, 

A. Zajančkaukienė, 

J. Bikienė, 

G. Gručkovskienė, 

G. J. Kordušienė, 

G. Labutienė, 

R. Kungienė, 

V. Sutkaitienė. 

2. 16-27 

dienomis 

Pedagoginio personalo darbų koordinavimas.  A. Sutkienė 

3. 17-20 

dienomis 

Tėvų apklausa „Ugdymo(si) nuotoliniu būdu ir 

techninės galimybės“. Duomenų analizė ir 

rekomendacijų pateikimas pedagogams. 

A. Sutkienė 

4. 17-27 

dienomis 

Savišvieta per platformą pedagogas.lt skiltyje 

„Ugdome nuotoliniu būdu“. Išklausyti 

vebinarus: „Nuotolinis mokymas. Kaip 

pasirengti ir kokias priemones pasitelkti 

įpagalbą?“, „Video konferencijų įrankiai ir 

mokymosi platformos nuotoliniam mokymui.“ 

Savarankiškai studijuoti kitą pedagogui 

naudingą metodinę medžiagą skirtą nuotoliniam 

ugdymui organizuoti.   

Visi pedagogai 

5.  16-20 

dienomis 

Individualių kontaktų užmezgimas su SUP vaikų 

tėvais tolimesniam individualiam darbui su vaiku 

per  Skype, Messenger, Viber ar kitas virtualias 

programas.  

J. Peikauskienė, 

A. Sutkienė, 

V. Puzinova 

6.  20-27 

dienomis 

Savipagalbos grupės subūrimas ir veikla 

virtualioje aplinkoje per Messenger programą 

„Tirkiliškių nuotolinis ugdymas“. 

N. Šeštokienė 

7. 24-27 

dienomis 

Pedagogų (pagalbos vaikui specialistų, įstaigos 

administracijos, meno pedagogų) subūrimas per 

grupių facebook uždaras grupes tolimesniam 

nuotoliniam ugdymui. Kontaktų užmezgimas. 

Grupių pedagogai 

8. 25 d. Tėvų apklausos „Ugdymo(si) nuotoliniu būdu ir 

techninės galimybės“ duomenų ir 

rekomendacijų pateikimas.   

A. Sutkienė 

9. 26 d. Individualių užsiėmimų su SUP vaikais darbo 

grafiko pateikimas. 

J. Peikauskienė, 

A. Sutkienė, 

V. Puzinova 



10. 26 d. Individualių veiklų grupėse „Ugdumo(si) 

nuotoliniu būdu“ grafikų ir veiklos formų 

pateikimas. 

Grupių pedagogai 

11.  26 d. Meninio ugdymo pedagogų veiklų grafikų 

pateikimas. 

G. Meilutienė, 

G. Tallat-Kelpšaiė, 

A. Sakalauskienė 

12. 26-27 Ugdymo modelio ir plano nuotoliniu būdu 

rengimas. 

N. Šeštokienė, 

A. Sutkienė 

13. 27 d. Informacijos apie tolimesnį nuotolinį ugdymą 

paskelbimas įstaigos interneto svetainėje  

adresu: 
https://www.tirkiliskiudarzelis.lt/nuotolinis-

mokymas/  ir el. dienyne „Mūsų darželis“  

panešimų skiltyje tėvams. 

A. Sutkienė 
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