
ATMINTINĖ - PRAŠYMAS TĖVAMS 

 

1. Nuotolinis mokymas(is) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis 

mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o 

bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis 

ir komunikacinėmis technologijomis. Nuotolinis mokymas(is) – tai nėra bendravimas 

su mokytoju, kuris nuolatos prisijungęs prie sistemos. Nuotolinis mokymas(is) 

susideda ir iš savarankiško mokinio darbo bei savarankiškų užduočių.  

2. Atminkite, kad susidariusi situacija visiems: tiek jums, tiek vaikams, 

tiek mokytojams, - yra nauja, emociškai sunki ir sudėtinga bei reikalaujanti daug 

pastangų, kada visą ugdymo procesą tenka kurti iš naujo. Nelyginkite mokytojo su 

kitais, nelyginkite mokyklos su mokykla. Mokytojai visi visur labai stengiasi. 

3. Tokio pobūdžio darbas ir mokymasis visiems yra naujas dalykas, kurio 

metu gali kilti įvairių nesklandumų, tad būkime vieni kitiems pakantūs ir  supratingi. 

4. Supraskite, kad vaikų žinios yra ne tik mokytojų rankose. Reikalingos 

bus didelės pačių vaikų pastangos, didžiulis noras mokytis, kaip ir tėvų pagalba.  

5. Mokytojas nėra atsakingas už kiekvieno vaiko elgesį, motyvaciją. 

Tėvai ir mokytojai šiuo atveju yra bendradarbiai. Bet atsakomybė gula ant tėvų pečių. 

6. Sukurkite dienotvarkę savo vaikams, didesniesiems padėkite susikurti 

patiems. Visi turi mokėti ilsėtis ir saugoti savo sveikatą bei tinkamai pasirūpinti 

artimaisiais. Laikytis dienotvarkės labai svarbu visiems. Rekomenduotina pirmoje 

dienos pusėje dirbti ir mokytis, vėliau – pavalgyti, pailsėti. Vakaras būtų skirtas 

pramogoms ir žaidimams. 

7. Pasirūpinkite, kad vaikams būtų paruošta tinkama mokytis vieta bei 

aplinka: stalas, kėdė, kompiuteris. Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti, kad vaikas ne 

taip greitai pavargtų, todėl darbo metu ant vaiko stalo turėtų būti tik mokymuisi 

reikalingos priemonės. 

8. Labai svarbu tinkamas darbo ritmas. Kas 30 – 50 min. (priklausomai 

nuo vaiko amžiaus) atitraukite mokinį nuo ekrano ir darykite pertraukėles. Galite 

paprašyti vaiko kažką padėti jums padaryti. Fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai 

protinei veiklai.  



9. Virtualios pamokos metu telefonai turėtų būti išjungti (nebent mokinys 

telefonu yra prisijungęs prie virtualios mokymosi aplinkos). Tėveliai taip pat turėtų 

gerbti pamokos laiką ir mokytojus bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, nenešti 

vaikams maisto. 

10. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(si) procesą labai svarbu vaikams 

paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turėtų būti mandagus, neįžeidžiantis 

(toks, kaip ir realioje aplinkoje), o mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris 

negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo.  

11. Tikėtina, kad karantino metu dauguma mokytojų sulauks daug 

klausimų, laiškų ir skambučių iš mokinių, jų tėvų. Labai prašome gerbti privatų 

mokytojų gyvenimą. Mokytojai nurodys, iki kada jie yra pasiekiami ir kokiu metu 

juos galima trukdyti (juk jie visi ves pamokas), kaip su jais susisiekti patogiausia. 

12. Atminkite, kad mokytojai lygiai taip pat, kaip ir kitų profesijų 

atstovai, neprivalo būti tobuli, neprivalo rūpintis tik mokykla ir tik mokiniais; 

mokytojai taip pat žmonės, turintys savas šeimas, senus tėvus, kuriais šiomis 

sąlygomis taip pat būtina pasirūpinti.  

13. Klaidų bus, tai neišvengiama, nereikia norėti visko idealiai iš karto, 

tuo labiau, kad vienam idealu yra viena, kitam - kita. Pirmiausia, klaidas turime 

įvardinti, susisteminti ir tik tada jas taisyti. 

14. Dabar svarbiausia - taktika/taisyklės, kurių visi be išimties 

PRIVALOME laikytis, nes pradedame gyventi pasikeitusioje realybėje. 

15. TAISYKLĖ: kritikuoti galima, bet tik pateikiant alternatyvų racionalų 

pasiūlymą. 

 

Pagarbiai 

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos vadovai 


