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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „VERDENĖ“
NUOTOLINIO UGDYMO TVARKA
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 12 d.
posėdžio protokolu Nr. 16-213/20(2.6.2.1.-CIV), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d.
nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” perorganizuojamas ugdymo
procesas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr.V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo
sąlygų“ pakeitimo, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1177 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių
savivaldybių teritorijose paskelbimo“ pakeitimo“.
Šalyje paskelbto karantino metu visų dalykų mokytojai dirba nuotoliniu būdu.
Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d.
įsakymu „Dėl savivaldybės valdomų įmonių darbo karantino metu“ sudaryta COVID-19 situacijų valdymo
grupė, mokytojai supažindinti su Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu Covid-19 atvejui priemonių ir
veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu Covid-19 atvejį ugdymo įstaigoje, planu, nuotolinio ugdymo
organizavimu ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis.
Mokytojai, vedantys individualius užsiėmimus, o taip pat ir grupinius užsiėmimus darbą organizuoja
pagal įprastą tvarkaraštį.
Nuotolinis ugdymo procesas organizuojamas naudojantis internetiniu ryšiu per įrenginiuose įdiegtas
internetinio socialinio komunikavimo programas: Viber, Facebook, Messenger, Skype, Zoom, el. paštą ir
kt.
Užsiėmimo metu mokytojai pateikia temą, įvairiomis priemonėmis mokomąją medžiagą ir užduotis.
Pasiruošimui naudojamos priemonės: interaktyvios knygos, reprodukcijos, interaktyvios spalvinimo ir
dėlionių knygos, muzikiniai žaidimai, muzikos terminų delionė, audio, video įrašai, nuorodos į įvairius
šaltinius.
Atliktos užduotys diferencijuojamos ir vertinamos nuotoliniu būdu, vyksta grįžtamasis ryšys. Studijų
vadovai gauna atliktų užduotėlių rezultatus (nuotraukas, video ir kt.), kuriuos viešina klubo svetainėje
http://www.klubasverdene.lt/ ir Facebook paskyroje.
Susisiekti su ugdytiniais ar jų tėvais įvairiais klausimais naudojamas el. paštas ir telefonas.
Mokytojai nuolat pildo Neformaliojo švietimo dienynus. Iškilę administraciniai klausimai aptariami
ir sprendžiami el. paštu, telefonu, posėdžių metu. Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito
tiesioginiam vadovui, pildo ataskaitas, kuriose nurodo darbo laiką, temas, grįžtamąjį ryšį, nuotolinio darbo
vietos adresą ir kontaktus.
Klubo administracija įsipareigoja su nuotoliniu ugdymu susijusią informaciją skelbti Klubo
internetinėje svetainėje http://www.klubasverdene.lt/ ir Facebook paskyroje.

