
VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS 
TARNYBA 

 

 

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronaviruso ir ruošiantis ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu 

siūlome rekomendacijas, kaip dirbti nuotoliniu būdu su vaikais/mokiniais, turinčiais specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

 

Bendros rekomendacijos. 
 

1. Išsiaiškinkite mokinių galimybes naudotis kompiuterinėmis technologijomis. 

2. Pasikalbėkite su tėvais (globėjais, rūpintojais), kad jie užtikrintų mokymui(si) tinkamą aplinką 

(stalas, kėdė, kompiuteris, tuo metu mokymui(si) reikalingos priemonės). Aplinka turėtų kuo 

mažiau blaškyti mokinį. 

3. Pasiteiraukite tėvų (globėjų, rūpintojų), ar jiems suprantamos ugdymo(si) namuose sąlygos. 

Nurodykite kontaktus, kuriais galėtų tėvai gauti reikalingas konsultacijas. 

4. Pateikite informaciją tėvams, kokias naudosite vaizdo programas nuotoliniam ugdymui, kokiu laiku 

prisijungsite, informuokite apie nuotolinio ugdymo trukmę.    

5. Priimkite bendrus susitarimus su vaikais/mokiniais, kaip tinkamai elgtis virtualioje aplinkoje. 

6. Organizuokite nuotolinį ugdymą pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį. 

7. Kas 30-50 min. (priklausomai nuo mokinio amžiaus) rekomenduokite tėvams, kad vaikai/mokiniai 

darytų pertraukėles. 

8. Numatykite konkretų laiką, kada galima mokiniui konsultuotis su pedagogu, švietimo pagalbos 

specialistu (esant galimybei, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams konsultacijas teikite 

dažniau).  

Nuotoliniam ugdymui naudojamos aplinkos (pagal ugdymo 
įstaigos priimtus bendrus susitarimus). 

1. Elektroninis paštas. 

2. Pokalbiai (Skype, Hangout, Messenger ir kt.). 

3. El. dienynai („Mano dienynas“, „Tavo mokykla“, „Eduka“ ir kt.). 

4. Virtualios mokymo(si) aplinkos (Moodle, Zoom, Eduka klasė, Google Clasroom ir kt.). 
 

Ugdymui skirtos rekomendacijos. 
1. Skiriant užduotis atsižvelkite į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus. Pedagogai turėtų 

bendrauti tarpusavyje, kad mokiniai nebūtų apkrauti užduočių gausa, konsultuotis su ugdymo 

įstaigų švietimo pagalbos specialistais dėl ugdymo turinio pateikimo. 



2. Mokinys turi gebėti savarankiškai pasinaudoti Jūsų nurodytomis, siųstomis 

priemonėmis/užduotimis, nuorodomis. 

3. Mokomoji medžiaga turėtų būti konkreti, trumpa, struktūruota, aiški, nuosekli. 

4. Patikslinkite, ar mokinys suprato instrukciją. 

5. Atsižvelgiant į mokinių amžių, sutrikimo pobūdį, pagal galimybes, mokomąją medžiagą 

papildykite vaizdinėmis priemonėmis (pvz. filmuota video medžiaga, paruoštos skaidrės 

PowerPoint programa), neperkraukite mokomosios medžiagos tekstu. 

6. Stenkitės, su siauresne darbų apimtimi, visus mokinius įtraukti į bendras organizuojamas 

projektines veiklas, kad jie jaustųsi visaverčiai ugdymosi dalyviai. 

7. Pateikite mokiniams reikalingą atraminę medžiagą (užduočių pavyzdžiai, taisyklių, formulių 

lentelės ir kt.), kuria galėtų naudotis atliekant užduotis. 

8. Skiriant savarankiškas užduotis (pvz., informacijos paieška internete) nurodykite paieškos 

nuorodas (kelsite mokymosi motyvaciją). 

9. Numatytais būdais (pvz. el. paštu, Skype, el. dienyne ir kt.) teikite mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) konstruktyvų grįžtamąjį ryšį (kuo dažniau naudokite teigiamus pastiprinimus 

(konkrečiai įvardinkite, kokią veiklą, užduotį atliko gerai), pabrėžkite mokinio pasiekimus. 

Švietimo pagalbos specialistams skirtos rekomendacijos. 

1. Teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymo poreikių vaikams/mokiniams pagal ugdymo įstaigos   

priimtus susitarimus dėl nuotolinio ugdymo organizavimo. 

2. Konsultuoti pedagogus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų/mokinių ugdymo, užduočių 

pritaikymo, teikti konsultacijas/informaciją vaikų/mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). 

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys. 

1. https://www.ikimokyklinis.lt/  

2. http://www.ziburelis.lt/ 

3. http://kristianaweebly.weebly.com/ 

4. https://vilniauslogopedai.wixsite.com/ 

5. lietuviu1-4.mkp.emokykla.lt  

6. https://nijolespec.jimdofree.com/skaitmenin%C4%97s-mokymo-priemon%C4%97s/ 

7. https://www.nsa.smm.lt/ 

8. https://www.smm.lt/ 

9. https://sodas.ugdome.lt/ 
 

Sprendžiant individualius atvejus, susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių ugdymu, galima konsultuotis su Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos 

specialistėmis el. paštu pdaiva13@gmail.com, g.girdauskaite@gmail.com, 

audramjl@gmail.com (su psichologu konsultuotis bus galima nuo balandžio 6 d.)  arba 

naudodami Zoom, Hangout programas.  

Mokinių (vaikų), patiriančių ugdymosi sunkumus, vertinimas vyks pasibaigus 

karantino laikotarpiui. 

 

Rekomendacijas parengė Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistės 
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