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NUOTOLINIS 
UGDYMAS/MOKYMAS

- tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis 

mokymas(is), kai besimokančiuosius ir 

mokytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o 

bendravimas ir bendradarbiavimas, 

mokymosi medžiaga pateikiama 

informacinėmis ir komunikacinėmis 

technologijomis (IKT)... (www.sms.lt)

Ugdytinis

Pedagogas

Tėvai/globėjai



... SUAUGUSIŲJŲ VAIDMUO IKIMOKYKLINIAME IR 
PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME

Ikimokykliniame amžiuje vyksta mokymasis ir išmokimas, 

tačiau vadovaujantis tam tikrų taisyklių, dėsningumo, pateiktų 

verbaline forma, išmokimą, suaugusiųjų elgesio mėgdžiojimo, 

kopijavimo ir imitavimo būdu, manipuliuojant, tyrinėjant, 

žaidžiant.

Mėgdžiodamas vaikas mokosi kalbėti, atlikti įvairius tikslingus 

judesius, veiksmus, higieninių įgūdžių, bendrauti ir 

mandagumo. 

Teorinės žinios vaikui – neprieinamos, nesuprantamos.

Nuotoliniame ugdyme – veiklas rengia pedagogas, 

orentuotos ugdytiniams, o pateikia ir kontroliuoja 

tėvai/globėjai.



Kas yra  adaptacija? 

Šis laikotarpis, kai buvo vykdomas nuotolinis ugdymas, kiekvienam iš mūsų (pedagogams, 

tėvams ir vaikams) buvo nauja patirtis ir išėjimas iš komforto zonos. 

Tai nauji iššūkiai, naujos pamokos, kurias turėjome išmokti galvodami ne tik apie save, bet 

ir apie kitus. 

adaptãcija (lot. adaptatio — pritaikymas, priderinimas...

Žmogaus prisitaikymas prie kintančių gyvenimo sąlygų.

Atsižvelgiant į tai, kad gyvenime atsiranda nuolatiniai 

pokyčiai, prie kurių turi prisitaikyti asmuo, nes adaptacija 

vyksta ne nuo vienos dienos į kitą, pirmiausia reikia įveikti 

pereinamąjį laikotarpį, kad būtų galima priprasti prie naujo 

gyvenimo ar pokyčių. 



SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI,
SOCIALIZACIJA

– tai gebėjimas prisitaikyti 

visuomenėje ir elgtis pozityviai. 

Gebėjimas veiksmingai 

susidoroti su kasdieniniais 

gyvenimo poreikiais ir 

problemomis. 

Jų ugdymas prasideda jau 

vaikystėje. 

Švietimo įstatymas ugdymą apibrėžia 

taip: ugdymas – mokymas, lavinimas, 

įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų 

formavimas. (1991 06 25 NR. I-1489 LR ŠVIETIMO 

ĮSTATYMAS.) 



PRAKTINĖS PATIRTYS...

Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ pedagogai ir kiti įstaigos 

specialistai, nuo pirmos karantino dienos galvojo apie savo 

ugdytinius, kaip juos užimti, kad nebūtų nutraukiamas 

ugdymo procesas, nenutrūktų ryšys su vaiku. 

Per šį laikotarpį teko daug išbandymų, kilo daugybė 

klausimų, o atsakymų į juos ieškojome patys. 

„Ar sugebėsiu kokybiškai dirbti nuotoliniu būdu? Ar pavyks 

įtraukti tėvus, kad į ugdymą žiūrėtų atsakingai ir padėtų 

savo vaikui? Ar procesas vyks sklandžiai? Ar patraukliai, 

suprantamai pateiksiu užduotis vaikams? Ar gerai įvaldžiau 

vieną ar kitą programėlę? ...“



TAISYTINA VEIKLA...



GĮŽTAMASIS RYŠYS...



 Vienintelis

„Laba diena, siunčiu A... susipažinimą su Lipute, kaip tik šiuo metu 

kalbame apie vertybes ir labai daug apie emocijas, tad labai 

naudinga bei pamokanti istorija. Be jokios abejonės skaitant kai nėra 

knygelės susikoncentruoti visgi jam sunku, gal ne taip įdomu, bet 

stengemės:)

Taip pat skaidrės apie emocijas padėjo įsitikinti, kad elgemės 

teisingai, dabar toks sunkus metas mums visiems ir tos emocijos 

pasireiškia su kaupu, tad mokomės kalbėti, leidžiam išsirėkti su 

sąlyga, kad nebesakys “nemyliu tavęs”,bei pasakydam ir 

suprasdami kodėl tu supykai, kas dėl to kaltas, galbūt patys tai 

išprovokavome, vienok labai naudingos skaidrės, ačiū, likime būti 

sveiki!:) linkėjimai nuo A...!“



SPRENDIMAI... 

 Tėvų švietimas - ypatingai svarbus ir 

efektingas, nes tokiu būdu tėvai tampa 

lygiaverčiais vaikų ugdymo(si) 

partneriais.

 Įtraukti tėvus į ugdymo procesą -

supažindinant su ugdymo programa, su 

būdais ir metodais, kurie padės 

lavinti/ugdyti vaikų gebėjimus ir 

įgūdžius. 



„VILKO SOCIALIZACIJA“
Vaikų socializacijos ugdymas, 

taikant naratyvines meditacines istorijas 



Sekama pasaka iki tos vietos kur vilkas praryja senelę





GRĮŽTAMASIS RYŠYS





KOLEGIŲ PATIRTYS:

„Nuotolinis ugdymas buvo didelis 

iššūkis ne tik  man, bet ugdytiniams, 

bei jų tėvams.  Reikėjo daug darbo ir 

laiko  kuriant skaitmenines 

ugdymo(si) priemones. 

Nuotolinio ugdymo sėkmė priklausė 

nuo tėvų sąmoningumo ir  noro 

bendradarbiauti. Deja tokių buvo  

nedaug.“

Lentvario lopšelio - darželio ,,Šilas“ 

Socialinė pedagogė metodininkė 

Rita Vadoklienė

„Su priešmokyklinukais dalyvaujame programoje „Zipio 

draugai“, kurioje vaikai mokosi spręsti problemas, 

susirasti draugų bei padėti kitiems. Kurdama užduotis 

naudojau informaciją, kuri yra paruošta ir pateikta „Zipio 

draugai“ medžiagoje. Tačiau, kad vaikams užduotėlės  

būtų  prieinamesnės ir įdomesnės, pati ieškojau 

papildomos medžiagos ir kūriau užduotis. Užduotims 

pateikti naudojame padletą. Grįžtamojo ryšio visai 

negavau. Dažnai tėveliai klausė ar būtinai reikia jas 

atlikti, nes daug užduočių paruošia auklėtoja ir mano 

užduočių nespėja atlikti.

Darželyje yra ugdomi 6 vaikai su spec. poreikiais. 

Sugalvoti ir pateikti jiems užduotis užima labai daug 

laiko, jos turi būti paruoštos pagal kiekvieno vaiko 

poreikį. Atgalinio ryšio taip pat nebuvo, tėvai sakė , kad 

sunku vaikams susikaupti ir jie nesidomi.“

Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,PASAKA”

Socialinė pedagogė Renata Rusakovienė



REZULTATYVUS/SĖKMINGAS 
UGDYMAS

 Tėvų/globėjų įtraukimas 
(įsitaukimas) į ugdymo procesą 

 Kryptingas ir kolegalus pedagogų ir 
pagalbos specialistų komandinis 
darbas 

 Gerosios patirties sklaida 



rasapavilioniene@gmail.com

Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 
socialinė pedagogė metodininkė 

Rasa Pavilionienė


