Šiaulių logopedinės mokyklos
Ikimokyklinio ugdymo skyrius
Dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Gerbiami Tėveliai, Seneliai, Globėjai, Rūpintojai,

Kovo 13 d. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso ir sustabdžius ugdymo procesą
darželiuose, Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos sprendimu, vaikų pavasario (Velykų)
atostogos buvo perkeltos į kovo 16-27 d. Visoms švietimo įstaigoms nurodyta pasiruošti
vykdyti nuotolinį mokymą nuo kovo 30 d.
Kol vaikai atostogavo namuose su tėveliais, mokyklos ir darželio administracija, mokytojos
ir

logopedės

intensyviai

ruošėsi

nuotoliniam

mokymui:

mokėsi

ir

konsultavosi

internetiniuose seminaruose, kūrė individualias ir diferencijuotas užduotis vaikams, rinko
skaitmeninę ugdomąją medžiagą, rašė planus.
Pasibaigus mokinių atostogoms, nuo kovo 30 d. pradedame ikimokyklinukų ir
priešmokyklinukų mokymą nuotoliniu būdu.
Kokie iššūkiai mūsų laukia ir ką turėtume žinoti apie nuotolinį mokymą:



Naujausia informacija apie mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklą bus
skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje http://logopedinem.lt/



Bendrausime telefonu, elektroniniu paštu, Messenger, elektroniniame dienyne
www.musudarzelis.lt, uždarose Facebook grupėse.



Vaikams ir jų tėveliams bus sudaryta galimybė nuotoliniu būdu gyvai bendrauti su
mokytojomis ir logopedėmis (video konsultacijos 2-3 k. per savaitę po 10-15 min,
pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį) ir gauti reikalingą pagalbą. Apie konsultacijų
laiką ir būdus kiekvieną informuosime individualiai.



Mokytojos nuotoliniu būdu konsultacijas organizuos pirmadieniais ir trečiadieniais
nuo 9.00 val. iki 11.00 val. pagal iš anksto su tėvais suderintą grafiką.
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Logopedės nuotoliniu būdu konsultacijas organizuos antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9.00 val. iki 11.00 val. pagal iš anksto su tėvais suderintą grafiką.



Esant poreikiui, su tėvų pagalba mokytojos ir logopedės gali organizuoti
konferencinius skambučius visos grupės ar pavieniams vaikams savo konsultacinių
valandų metu.



Kiekvieną pirmadienį grupės mokytoja per elektroninį dienyną www.musudarzelis.lt
elektroniniu paštu ir per Messenger programėlę atsiųs ateinančios savaitės
mokymo planą ir savaitės užduotėlių rinkinį (su instrukcijomis ir rekomendacijomis).



Savaitės užduočių sąrašą sudarys kalbos lavinimo, skaitymo, rašymo, skaičiavimo,
gamtos stebėjimo, meninės, kūrybinės, fizinės, konstravimo ir kt. veiklos.



Taip pat bus pateiktos rekomenduojamų veiklų ir naudingų nuorodų sąrašas, kuris
padės turiningai organizuoti vaiko laisvalaikį.



Mokymui(si) nuotoliniu būdu gali būti naudojami įvairūs internetiniai šaltiniai,
elektroninės knygos, garso ir vaizdo įrašai, užduočių paketai, virtualūs bandymai,
vaikų turimi pratybų sąsiuviniai, individualių užduočių lapai, knygos ir kt.



Nuotolinio mokymo užduočių apimtis gali būti siauresnė nei dirbant įprastu būdu. Jų
atlikimui skiriama daugiau laiko nei dirbant įprastu būdu.



Su tėvų pagalba kiekvieną dieną vaikai atliks grupės mokytojų ir švietimo pagalbos
specialistų parengtas savaitės užduotis įvairiose aplinkose (virtualioje, namų
aplinkoje, esant galimybei – gryname ore). Atkreipkite dėmesį į darželinuko
dienotvarkę.



Vaikams, padedant tėveliams, savaitės eigoje siūloma atlikti bent 5 užduotis
(pasirinktinai).



Vaikų veiklos rezultatai tėvų gali būti fiksuojami video ar nuotraukų formatu ir/ar
kaupiant darbelius aplanke (namuose). Pasibaigus karantinui, darbelių užduotys su
vaikais bus aptartos grupėje.



Kiekvieną penktadienį tėvų prašome elektroniniu paštu atsiųsti grupės mokytojoms
per savaitę atliktų užduočių nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus, dalinsis veiklos
rezultatais uždaroje „Facebook” grupėje.



Grupės mokytojos apibendrintą informaciją apie vaikų savaitinės veiklos rezultatus
įkels į elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ (skyrius „Vaiko veiklos”). Savaitės
apmąstymais ir refleksija dalinsimės elektroniniu paštu ir uždarose Facebook
grupėse.
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Kartą per savaitę tėvams pasiūlysime sudalyvauti elektroninio dienyno apklausoje
apie nuotolinį mokymą. Taip sužinosime jūsų nuomonę ir palaipsniui visi kartu
tobulėsime.



Siūlome iš anksto apgalvoti ir suplanuoti savo vaiko dienotvarkę.

Galbūt kai kurie dalykai iš karto nepavyks, bet būkime pakantūs, mokykimės ir
tobulėkime, bendradarbiaukime ir padėkime vieni kitiems. Visiems mums reikės kuo
greičiau apsiprasti su pasikeitusiomis sąlygomis ir prisitaikyti prie ekstremalios situacijos
šalyje. Linkiu karantino apribotą kasdienybę paversti turininga, džiugia ir praturtinančia.
Svarbiausia, būkime sveiki.
Skyriaus vedėja Živilė Nakčiūnienė
El. paštas z.nakciuniene@gmail.com
Tel. 8 685 77 319
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