
Rekomendacijos tėvams 

Nuo kovo 30 d., pasibaigus mokinių atostogoms, gimnazijoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. 

Kadangi tai neįprasta ir visiems nauja situacija, ypatingai reikalingas visų mūsų – mokinių, tėvų, 

mokytojų – bendravimas ir  bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas ir palaikymas. 

Priemonės. Tikimės, jog Jūsų vaikas turi reikalingas priemones – kompiuterį arba išmanųjį telefoną, 

interneto ryšį. Jei įmanoma, mokymuisi parinkite ramią, šviesią patalpą, kurioje įrengtas saugus 

elektros tinklas, o internetas veikia be trikdžių.  

Dienotvarkė. Kartu su vaiku nustatykite reguliarų dienos režimą, kurio jis privalo laikytis, kaip kad 

ir eidamas į mokyklą. Pasirūpinkite, kad vaikas laiku atsikeltų, pavalgytų, laiku eitų miegoti, 

pasportuotų, kasdien pajudėtų.  

Mokymosi aplinka. Gimnazijoje naudojamos mokymosi ir komunikavimo aplinkos yra Microsoft 

Office 365 (pagrindinis įrankis – Teams) ir TAMO sistema. Mokomąją medžiagą ir užduotis mokiniai 

matys prisijungę prie Tamo sistemos. 

Tvarkaraštis. Nuotolinis mokymas vyksta pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, įprastu laiku. 

Pamokos. Pamoka vyksta realiu laiku, tačiau mokinio ir mokytojo sinchroninis bendravimas gali 

trukti trumpai, kol mokytojas interaktyviai paaiškina užduotis. Tai priklauso nuo pamokos 

scenarijaus, skiriamų užduočių, pamokos tikslų. Toliau mokiniai mokosi savarankiškai. Nuotoliniu 

būdu vedamos visų dalykų, taip pat ir kūno kultūros, technologinio ugdymo, muzikos ir kt. pamokos 

bei neformaliojo švietimo užsiėmimai. 

Vertinimas. Kiekvienas mokytojas iš anksto informuoja mokinius apie atsiskaitomuosius darbus, 

atlikimo terminus, pasiekimų vertinimą.  

Motyvacija. Palaikykite savo vaikų motyvaciją mokytis: padrąsinkite, priminkite, kad patirti 

sunkumų mokantis ir atliekant paskirtas užduotis yra normalu. 

Bendravimas su mokytoju. Kaip ir iki šiol, galėsite sekti vaiko pažangą el. dienyne, taip pat 

susisiekti su mokytojais telefonu, elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis. 

Vaikui susirgus nedelsdami informuokite apie tai klasės auklėtoją ir mokytojus.   

Švietimo pagalba. Jei Jūsų vaikas patiria mokymosi, emocinių ar psichologinių sunkumų, turite 

galimybę kreiptis į gimnazijos socialinę pedagogę (gintare.savukynaite@vanagogimnazija.lt, tel. 

8 675 37638) ir/ar psichologę (aiste.glinskiene@vanagogimnazija.lt, tel. 8 688 40007). 

Bendravimo virtualioje erdvėje kultūra. Pasikalbėkite su vaiku apie bendravimo virtualioje 

erdvėje kultūrą. Nuotolinio mokymosi dalyviai privalo laikytis etikos principų (mandagumo, 

pagarbos, atsakomybės), saugumo reikalavimų ir neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems 

asmenims.  

N. B. Mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kurį griežtai draudžiama įrašinėti ir platinti be 

mokytojo raštiško sutikimo. 
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