
SVARBI INFORMACIJA 
UGDYMO PROCESAS KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO VAIKŲ DARŽELYJE 

 

NUO KOVO 30 D. VYKS NUOTOLINIU BŪDU 

 

SU JUMIS BENDRAUSIME ŠIOMIS PRIEMONĖMIS: 

• Pagrindine priemone el. dienynu „Mūsų darželis“ (KIEKVIENĄ DIENĄ junkitės ir sekite informaciją). 

• Facebook, messenger grupėse (Sekite informaciją, GRĮŽTAMASIS RYŠYS: bendraujame ir siunčiate 

nuotraukas, video, mintis su atliktomis kūrybinėmis užduotėlėmis). 

• El. paštu, telefonu, Zoom (pagal poreikį) 

 

KAD NUOTOLINIS UGDYMAS BŪTŲ EFEKTYVUS, 

MOKYTOJOS: 

• Kiekvieną pirmadienį el. dienyne ,,Mūsų darželis“ ir kitais sutartais būdais pateikia informaciją apie 

savaitės temą, keliamus uždavinius, numatomas savaitės veiklas, papildomą informaciją ir nuorodas. 

• Kiekvieną dieną el. dienyne ,,Mūsų darželis“ ir kitais sutartais būdais siunčia tėvams informaciją apie 

dienos veiklą, nuorodas, kūrybines užduotis ir veiklas, konsultuoja vaiko ugdymo klausimais – telefonu, 

el. paštu ar vaizdo skambučiu. 

• Tėvams nuolat pagal poreikį pasiūlys naudingos internetinės nuorodos pagal savaitės temas. 

 

TĖVAI: 

• Padeda vaikams naudotis virtualiomis mokymosi aplinkomis, sudaro sąlygas prisijungimui prie jų iš 

namų. Jei tokios galimybės nėra – informuoja grupės mokytoją. 

• Kiekvieną dieną tikrina el. dienyną „Mūsų darželis“, Facebook, messenger programėles ir el. paštą. 

• Pagal susitarimą su mokytoju kartu su vaiku atlieka paskirtas dienos kūrybines užduotėles, skirtas 

veiklas. 

• Dienos refleksijai tėveliai pateikia nuotraukas, laiškus, mintis, video įrašus kiekvieną dieną arba pagal 

susitarimą su mokytoju apie atliktas kūrybines veiklas ir užduotėles. 

• Kaupia vaikų atliktas užduotis, kurias bus galima aptarti po karantino. 

• Vaikai ir tėveliai skatinami laikytis dienos režimo, derinti veiklos ir žaidimų laiką, pasivaikčiojimus 

lauke, sistemingai ugdyti vaikų savarankiškumą ir kasdienius įgūdžius. 

• Užtikrina koronaviruso prevencijos priemonių vykdymą, laikosi rekomendacijų. 

 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos administracijos, pagalbos mokiniui specialistų komandos (psichologė, 

spec. pedagogė, logopedė) kontaktai ir konsultacijų grafikas: 

Direktorė Vilma Ugintienė tel. +370 614 03349, el. p. endriejavm@gmail.com, Mūsų darželis dienyne;  

Pavaduotoja ugdymui Birutė Darkintienė, konsultuos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tėvelius tel. +370 

614 33692; el.p. birutadar@gmail.com , Mūsų Darželis dienyne.  

Logopedė ir specialioji pedagogė Edita Janušauskienė, teiks užduotis ir rekomendacijas darbui namuose darželio 

vaikams (tėvams), mokiniams, juos konsultuos ir teiks pagalbą (laikas suderinamas individualiai) tel. +370 683 42987, el. 

p. edita.janusauskiene1984@gmail.com, Mūsų darželis dienyne.  

Psichologė Agnė Antanaitytė konsultuos tėvus Antradienis, trečiadienis ir penktadienis 12.00-16.00 val., tel.+370 

658 72438, el. p. anta.agne335@gmail.com, Mūsų darželis dienyne. 

 

 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS 

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/V1-38-Nuotolinio-darbo-TA_2.pdf 

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/wp-content/uploads/V1-38-Nuotolinio-darbo-TA_2.pdf

