Ugdymas Vilniuje karantino metu: ką
svarbu žinoti?
Vyriausybei nuo rytojaus, lapkričio 7 d. paskelbus karantiną visoje šalyje, sostinės
savivaldybė imasi veiksmų, kaip užtikrinti saugų efektyvų mokymą(si) – pasitarus su
švietimo įstaigų vadovais, nuspręsta, kad sostinėje nuo pirmadienio 5-12 klasių
mokiniai mokysis tik nuotoliniu būdu.
Tuo tarpu mažiausieji, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programas, taip pat besimokantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo
ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Tačiau
čia palikta ir alternatyvi galimybė: jei tėvai išreiškia norą patys karantino metu ugdyti
vaiką – jie tai taip pat gali daryti, informavę savo klasės auklėtoją. Kai kurie mokytojai
jau dabar savo iniciatyva tokiems vaikams skiria papildomo laiko ir patikrina, kaip
vaikui sekasi mokytis namuose, skiria užduotis nuotoliniu būdu ir patikrina rezultatus.
„Sprendimas ir toliau vykdyti ugdymą mažiausiems arba specialių poreikių turintiems
vilniečiams yra gerai apgalvotas ir priimtas atsižvelgiant į visų interesus. Tokių vaikų
tėvai yra darbingo amžiaus, kai kuriems ne visada yra užtikrinama galimybė dirbti
nuotoliniu būdu, todėl stengiamės, kad tiek jiems būtų sudarytos visos sąlygos dirbti,
tiek vaikai gautų prižiūrą ir ugdymą, kurio yra verti. Tačiau pasitarę su mokyklomis,
prašome jų atsižvelgti ir į pavienius, individualius tėvų prašymus ugdyti vaikus namie
karantino metu – tėvams įsipareigojus užtikrinti visas sąlygas pradinukų ar
darželinukų ugdymui namuose, tereikia informuoti savo auklėtoją, o mokyklos suteiks
tam visas galimybes pagal individualius atvejus“, – komentavo mero pavaduotojas
Vytautas Mitalas.
Kokį būdą pasirinkti 5-12 klasių mokymui privačiose mokyklose – nuotolinį arba
derinant nuotolinį su kasdieniu būdu – nevyriausybinės, savivaldybei nepavaldžios
įstaigos gali rinktis pačios.
Karantino metu neformalusis vaikų švietimas daugiausia vyks nuotoliniu būdu arba,
jei tai neįmanoma, bus stabdomas.
Neformaliojo vaikų švietimo programos galės vykti įprastai tose mokyklose, kuriose
neformalusis švietimas yra tos mokyklos ugdymo plano arba visos dienos mokyklos
veiklos dalis, t. y. vyks tose pačiose klasėse. Neformaliojo vaikų švietimo programos
taip pat vyks įprastai, jeigu užsiėmimai bus organizuojami lauke, ką labai skatina
Vilniaus miesto savivaldybė – kuo daugiau laiko praleisti lauke.
Nuo pirmadienio taip pat ir toliau leidžiami ir individualūs mokymai, kai užsiėmimuose
dalyvauja mokytojas ir vienas mokinys. Kontaktiniu būdu galės vykti tos neformaliojo
vaikų švietimo programos, kurios vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne
didesne kaip 5 mokinių grupe, ir tik vienoje įstaigoje, patalpose užtikrinant 10 m2 plotą
vienam besimokančiajam – šios sąlygos galioja ir neformaliajam suaugusiųjų švietimui
ir neformaliajam profesiniam mokymui. Kitu atveju jis organizuojamas nuotoliniu būdu
arba bus stabdomas. Kontaktiniu būdu taip pat vyks švietimo pagalbos konsultacijas.
Sostinės savivaldybė primena, kad tiek darželiuose, tiek mokyklose, tiek vykdant
neformaliojo švietimo programas, teikiant švietimo pagalbos konsultacijas kontaktiniu
būdu, turi būti laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos
saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis sąlygų.

