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NUOTOLINIS MOKYMASIS 

REKOMENDACIJOS  TĖVAMS 

• Nuotolinis mokymas(sis) – tai nuoseklus savarankiškas mokymas(is), naudojantis informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis ir konsultuojant mokytojui, bet tai nėra mokytojas, kuris nuolatos 

prisijungęs prie sistemos. Todėl, kad nuotolinis mokymas(is) vyktų sklandžiai, reikia taip pat ir tėvelių 

pastangų ir pagalbos. 

• Pasirūpinkite, kad jūsų vaikas turėtų pastovią patogią ir mokymuisi nuteikiančią aplinką su 

reikalingomis priemonėmis, kompiuterį (arba planšetę) ir interneto ryšį. 

• Priminkite vaikui, kad vakare jis turi pasiruošti kitai dienai reikalingas mokymo(si) priemones 

(vadovėlius, pratybų sąsiuvinius ir kt.). 

• Sudarykite vaikui aiškią dienos dienotvarkę: pirma dienos pusė - mokymasis, vėliau – pietūs ir poilsis, 

vakare –  žaidimai ir pramogos, ir kontroliuokite jos laikymąsi. 

• Stebėkite, ar vaikas laikosi mokyklos nuotolinio mokymosi darbotvarkės:  

 8.00–9.00 val.  –  individualus savarankiškas darbas; 

 9.00–12.00 val. – darbas su klasės vadovu asinchroniniu ir sinchroniniu būdu (pagal poreikį ir 

galimybes); 

 12.00–13.00 val. – konsultacinė valanda su dalykų mokytojais;  

 13.00–15.00 val. – pagalbos specialistų, būrelių vadovų konsultacijos (pagal darbo laiką).  

Pamokos trukmė ne ilgesnė, kaip nurodyta klasės pamokų tvarkaraštyje!  

• Priminkite vaikui, kad jis kiekvieną rytą turi prisijungti prie klasės bendruomenės susitarimu sutartos 

VMA (virtualios mokymosi aplinkos), perskaityti mokytojo/mokytojų įrašus, žinutes ir kt. informaciją 

ir mokytis bei atlikti mokytojo skirtas užduotis pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.  

• Kas 35–45 min. (priklausomai nuo amžiaus) atitraukite vaiką nuo kompiuterio ekrano ir darykite 

pertraukėles. Fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai. 

• Pamokos kultūra – virtualios pamokos metu telefonai turi būti išjungti. Tėveliai taip pat turėtų gerbti 

pamokos laiką ir mokytojus bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, nenešti vaikams maisto. 

• Virtualios erdvės kultūra – priminkite vaikams, kad bendravimas virtualioje aplinkoje turi būti 

mandagus ir neįžeidžiantis (toks kaip ir realioje aplinkoje). 

• Mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kurio įrašinėti ir platinti be mokytojo sutikimo griežtai 

draudžiama. 

• Vaikui susirgus, informuokite klasės vadovą/mokytoją pranešimu el. dienyne.  



• Tėveliai taip pat turėtų suprasti, kad pasiruošti nuotoliniam mokymuisi, reikia daugiau laiko nei 

įprastam ugdymo procesui, ir gerbdami mokytojų laiką, konsultuotis su mokytoju tik mokytojo 

nurodytu laiku.  

Nuotolinis mokymasis – didelis iššūkis ne tik mokytojams ir mokiniams, bet ir tėveliams,  

todėl bendraukime ir bendradarbiaukime pozityviai, gerbkime ir palaikykime vieni kitus  – nes 

tai labai svarbu kiekvieno vaiko sėkmingam mokymuisi! 

 


