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PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. 

įsakymu Nr. V1-34 

 

BĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centro) ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų 

dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“. 

2. Aprašas yra skirtas padėti Centro bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo proceso 

organizavimą nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

3. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, Mokymo sutartys nekeičiamos. 

 

 

II SKYRIUS  

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU 

 

4. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Centras: 

4.1. Įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, neformaliojo vaikų švietimo mokytojų (toliau NVŠ mokytojų) 

kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį. 

4.2. Nuotoliniam mokymui organizuoti savo nuožiūra pasirenka įvairias nuotolinio ugdymo 

programas ir priemones.  
 4.3. Centras įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu. NVŠ mokytojas ir mokinio tėvai 

(globėjai/rūpintojai) ieško reikalingų priemonių ir būdų nuotoliniam mokymui. 

4.4. Paskiria skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuotų NVŠ mokytojus 

ir mokinius technologijų naudojimo klausimais. Paskelbia Centro interneto svetainėje kontaktinę 

informaciją, kur NVŠ mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų 

administratorių dėl techninės pagalbos. 

4.5. Pasitarimus, konsultacijas Centro administracija organizuoja nuotoliniu būdu 

konferencinio pokalbio principu, el. paštu, telefonu. 

 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdomosios užduotys mokiniams pateikiamos, naudojantis techninėmis priemonėmis 

(kompiuteriai/mobilieji telefonai/internetas), virtualiomis mokymosi aplinkomis (Moodle, Zoom, 

Office 365, Classroom ir kt.), IKT priemonėmis, bendradarbiavimo erdvėmis (el. pašto sistemos, soc. 

tinklai, pokalbių programos Skype, Messenger, Viber ir kt.), esant galimybei, organizuojamos vaizdo 

konferencijos. 

6. Bendravimas bei bendradarbiavimas ugdymo proceso metu gali vykti realiuoju 

(sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: 
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6.1. vykstant sinchroniniam mokymui, visi mokiniai ir NVŠ mokytojas dalyvauja kurse per 

atstumą, tačiau tuo pat metu; 

6.2. asinchroninio mokymo metu mokinys ir NVŠ mokytojas dirba skirtingu laiku, 

bendraudami el. paštu bei kitomis panašiomis priemonėmis; 

6.3. mišrusis mokymas – jo metu kombinuojami abu metodai. 

 

7. Būrelių sinchroninės vaizdo pamokos, konsultacijos mokiniams organizuojamos pamokų 

tvarkaraščiuose numatytu laiku. 

8. Vykdant nuotolinį neformalųjį ugdymą Centro NVŠ mokytojai vadovaujasi šiomis 

taisyklėmis: 
8.1. ugdymo informacijos pateikimui NVŠ mokytojai gali naudoti įvairius skaitmeninius 

šaltinius, programas, platformas ir panašiai, apie tai informuodamas skyriaus vedėją; 

8.2. rengia elektronines pamokas, patalpina medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje; 

8.3. ugdomosios medžiagos ir užduočių mokiniams kiekis turi atitikti savaitinių užsiėmimų 

skaičių; 

8.4. NVŠ mokytojai stebi mokinių pasiekimus, prisijungimą virtualioje erdvėje bei teikia 

ataskaitas skyriaus vedėjui; 

8.5. NVŠ mokytojai, negavę mokinių atliktų darbų ir grįžtamojo ryšio, išsiaiškina 

nepateikimo priežastis; 

8.6. NVŠ mokytojai palaiko nuolatinius ryšius su grupės mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), bendrai sprendžia kylančias problemas; 

8.7. NVŠ mokytojai informuoja skyriaus vedėją apie mokinius, kurie nedalyvauja 

nuotoliniame ugdyme; 

8.8. NVŠ mokytojai atsako už tai, kad parenkama mokomoji medžiaga atitiktų mokinių 

amžių,  užduotys būtų aiškiai suprantamos mokiniams ir tėvams (globėjams/rūpintojams); 
8.9. neformaliojo ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti laisvai 

prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu ir įvairiais patikimais informacijos šaltiniais 

internete; 
8.10. NVŠ mokytojas tikrina, vertina, komentuoja vaikų darbus, gautus virtualioje aplinkoje; 

8.11. NVŠ mokytojams rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms 

teikti, pamokoms organizuoti ir kt. 

9. Vykdant nuotolinį neformalųjį ugdymą Centro mokiniai vadovaujasi šiomis 

taisyklėmis:  

9.1. naudojasi mokymosi medžiaga nuotoliniu būdu;  
9.2. atlikdami paskirtas užduotis, vadovaujasi NVŠ mokytojų nurodytais terminais ir pateikia 

atliktas užduotis; 

9.3. virtualiai bendrauja ir bendradarbiauja su NVŠ mokytojais;  

9.4. informuoja NVŠ mokytoją apie jam kylančias technines problemas; 

9.5. savarankiškas užduotis mokinys atlieka jam patogiu metu; 

9.6. moksleiviams yra draudžiama filmuoti ir fotografuoti NVŠ mokytojus per tiesiogines 

vaizdo pamokas ar atsiųstus mokiniams vaizdo įrašus ir skelbti bei platinti tokius įrašus. 

10. Vykdant nuotolinį neformalųjį ugdymą mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) vadovaujasi 

šiomis taisyklėmis: 

10.1. sudaro technines galimybes vaiko nuotoliniam ugdymui (kompiuteris arba išmanusis 

telefonas, internetas); 

10.2. konsultuojasi su NVŠ mokytojais dėl vaiko mokymosi abiem pusėms priimtinu būdu; 

10.3. vaikui susirgus, apie ligą praneša NVŠ mokytojui 3 darbo dienų laikotarpyje. 
11. Atvirų vaikų erdvių (toliau – AVE) veikla vykdoma socialinio tinklo Facebook AVE 

paskyrose:  

11.1. AVE veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą grafiką.  

11.2. Skelbiama informacija yra ugdomojo pobūdžio, saugi, patikrinta ir atrinkta. Skelbiama 

veikla siekiama formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti  kūrybiškai pažvelgti į esamą 
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situaciją, ieškoti priemonių neišeinant iš namų, ieškoti būdų antrą kartą panaudoti turimą daiktą, 

atrasti ar sukurti jam naują paskirtį, turiningai išnaudoti laisvą laiką. 

11.3. Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojai (toliau – NŠ renginių 

organizavimo mokytojai) atrinktą ir sukauptą informaciją apdoroja naudodamiesi įvairiomis 

informacijos kūrimo programomis (Paint, Paint3D, Canva, Instagram, CorelDraw, Photoshop, Gopro 

video maker, NCH Southware, Audacity, Imovie, Youcut ir kt.). 

11.4. NŠ renginių organizavimo mokytojai su AVE vaikais bendrauja ir bendradarbiauja 

telefonu, pokalbių programoje Messenger, virtualią  mokymosi aplinką Zoom. 

11.5. Vaikai atliktas užduotis, atsakymus talpina Facebook paskyrų komentarų skiltyje.  

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Aprašas yra privalomas visai Centro bendruomenei. 

12. NVŠ mokytojams, mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) susipažinti Aprašas 

skelbiamas Centro interneto svetainėje adresu www.kvlc.lt. 
13. Pasikeitus situacijai Aprašas gali būti atnaujintas. 

14. Organizuodami ugdymo procesą nuotoliniu būdu, NVŠ mokytojai laikosi 

konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

15. Centro elektroniniame tinklapyje www.kvlc.lt skelbiama informacija apie IKT 

specialisto  teikiamą techninę pagalbą NVŠ mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 
_______________________________ 

 

 

http://www.moksleiviuklubas.lt/
http://www.moksleiviuklubas.lt/
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