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REKOMENDACIJOS TĖVAMS 
  

●  Mokytojams ir mokiniams nuotolinis (organizuojamas asinchronine ir mišria mokymo(-si) forma) 
mokymasis yra iššūkis. Visi mokomės dirbti su naujomis programomis. Pradžia gali būti sunki. 

●  Mokiniui labai svarbu laikytis dienotvarkės. Nuotolinio mokymosi tvarkaraštis intensyvus, tačiau 
kartu  leidžia lanksčiai mokiniui planuoti savo laiką ir, esant poreikiui, daryti pertraukėles. Tinkamai 
suplanuotas mokymasis turėtų pasibaigti 15 val. Vakaras - skirtas bendravimui ir poilsiui. 

●  Skatinkite vaiką mokytis kiekvieną dieną, neatidėlioti, laikytis plano, tą galite padaryti savo 
pavyzdžiu. Kartais tenka kompiuteriu naudotis keliems vaikams, tuomet tikslinga sudaryti 
tvarkaraštį. 

●  Nuotolinis mokymasis susideda iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo. Turime 
suprasti, jog vaikams reikės pagalbos iš jūsų ir mokytojo. Mokytojas  ne visuomet bus prisijungęs 
prie sistemos. Tačiau jei jam mokinys parašys, jis būtinai su mokiniu susisieks Messenger pagalba, 
el. paštu ar kitose sutartose aplinkose. 

●  Mokiniai mokomąją medžiagą ir užduotis matys prisijungę prie el. dienyno „Mano dienynas“. 
Esant sistemos sutrikimui, medžiaga bus siunčiama į el. paštus.  

●  Mokytojo sukurta ir pateikta medžiaga yra mokytojo autorinis kūrinys. Mokiniai, tėvai (globėjai) 
neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų 
įrašų), neįrašinėja ir neviešina vaizdo konferencijų. 

●  Užtikrinkime mokymuisi tinkamą ir mokinio dėmesį neblaškančią aplinką: stalas, kėdė ir 
kompiuteris. Planšetė ir mobilus telefonas iš dalies gali pakeisti kompiuterį. Visos numatytos 
programos veiks ir su šiais įrenginiais. Jei reikalinga pagalba užtikrinant mokymosi aplinką 
mokiniui, kreipkitės į skaitmeninių technologijų administratorę Liną Vitkuvienę (el. p.  
lina.vitkuviene@gmail.com), kuri  su jumis susisieks.  

●  Kilus klausimams, pagalbos kreipkitės į klasės auklėtoją arba pagalbos vaikui specialistus, 
administraciją nurodytais kontaktais Centro tinklapyje. 

●  Pasikalbėkite su vaiku apie bendravimo virtualioje erdvėje kultūrą. Bendravimas tiek su 
mokytoju, tiek ir su kitais mokiniais turi būti mandagus ir neįžeidžiantis. 

●  Ramybę ir emocinę pusiausvyrą vaikams padeda išlaikyti įprastas gyvenimo ritmas: vaikams 
svarbu laikytis įprasto dienos režimo ir elgesio taisyklių, turėti galimybes žaisti, atsipalaiduoti, 
užsiimti mėgstamomis veiklomis. 

●  Jei Jūsų vaikas patiria emocinių ar psichologinių sunkumų, primename, kad turite galimybę 
kreiptis į Centro psichologes Tomą Malvicę (el.p. toma.malvice@gmail.com),  Daivą Stumbrienę 
(el. p. daiva353@gmail.com ), socialinę pedagogę Aušrą  Jancevičienę (el. p. 
ausra.globyte@gmail.com, mob. tel. 8-670 95278), slaugos specialistę Adelę Dobrochotovienę        
( el.p.  ada.dobrochotoviene@gmail.com) ir esant poreikiui bus susisiekta. Psichologų ir socialinio 
pedagogo konsultacijų grafikai paskelbti e-dienyne. 

  

Bendraukime ir bendradarbiaukime! 
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