
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerb. Tėveliai ir mokiniai, 

 

Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas 

ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, taip pat neformaliojo švietimo įstaigose. Mokslo ir 

studijų institucijos gali organizuoti studijų procesą nuotoliniu būdu. 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ kviečia kartu mokytis dirbti savarankiškai, 

pasitelkus netradicines ugdymo formas, medžiagas bei komunikacijos būdus. Veiklos bus 

orientuotos į pažinimą, naujų formų, medžiagų ir patirčių atradimą bei maksimalų pasiruošimą 

tam laikui, kai jau dirbsime nenuotoliniu būdu. 

Siekdami papildyti ir praturtinti ugdymo turinį aktyviai bendradarbiausime su socialiniais 

partneriais: ruošime bendras pamokas, ugdytiniams pasiūlysime virtualius edukacijų 

pristatymus, parodas. 

Stengsimės, kad ugdymo procesas nenutrūktų ir kad būtų išlaikytas ugdymo ritmas Jūsų 

vaikų rutinoje. Kadangi pagrindinės ugdymo pamokos vyks prie kompiuterių ekranų, mes 

ugdytiniams rekomenduosime nuo jų atsitraukti ir būrelio vadovų užduotis atlikti taip, kaip jie 

įpratę: naudodami priemones (visas, kokias turi namuose), pažadindami savo kūrybiškumą, 

išlaikydami discipliną. 

NUOTOLINIS UGDYMO PROCESAS 



Papildomas motyvavimas: virtualių ugdytinių darbų parodų rengimas ir konkursai su 

prizais tik mūsų ugdytiniams. 

Gerbiami tėveliai ir ugdytiniai, prašome aktyviai bendrauti su savo būrelių vadovais ir 

klubo administracija: rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt; (8 5) 2457441. 

Sekti naujienas mūsų svetainėje http://www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt/ ir facebook 
 

paskyroje https://www.facebook.com/klubas.meteoras/?ref=bookmarks. 
 

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka 

Organizuojant nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (būrelio vadovai) bei 

gavėjai (ugdytiniai) turi turėti: 

 Interneto ryšį.

 Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį ar planšetę.

 Susikurtą el. paštą (pvz. google platformoje).

 
Nuotolinis ugdymo procesas bus organizuojamas naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose 

įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas –Viber, Whatsapp, 

Messenger, el. paštą, kur bus pateikta: 

 Užsiėmimo tema;

 Turinys: raštu, video medžiaga ir kt. informacinėmis priemonėmis pateikta mokomoji 

medžiaga ir užduotys, terminas. Juos pateiks būrelio/studijos vadovas el. paštu bei

      galėsite, kai kurias užduotis rasti ir klubo interneto svetainėje specialiai tam sukurtuose 

skyriuose, pagal būrelius (taip pat jums tinkama platforma susitarus su būrelio vadovu); 

 Užsiėmimo grįžtamasis ryšys. Būrelių vadovai lauks atliktų užduotėlių savo el. 

paštuose ar rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt (pateikimo forma – susitarimas su 

būrelio vadovu, tai gali būti nuotrauka, video ar prikabintas dokumentas).

Ištvermės ir sveikatos Jums visiems! 
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