
G e r b i a m i   Tėve l i a i !  

 Nuo 2020 m. kovo 30 d. prasideda mokinių mokymas(is) nuotoliniu būdu. Vaikams nereikės 

eiti į mokyklą, mokymas(is) vyks namuose. 

 Kartu su savo vaikais namuose paruoškite tinkamą mokymosi erdvę, kuri kuo mažiau 

blaškytų vaiką. Joje turėtų būti stalas, kėdė, kompiuteris, popieriniai vadovėliai, pratybos, 

matomas laikrodis ir kitos priemonės, kurių gali prireikti mokymosi metu vienoje vietoje. 

Labai svarbu, kad mokymasis nevyktų gulint lovoje ir žiūrint televiziją. 

 Nuotolinio mokymosi organizatorius yra dalyko mokytojas. Tačiau tai nereiškia, kad  

mokytojas yra nuolat „prisijungęs“ prie virtualios sistemos. Didelę nuotolinio mokymosi 

dalį sudaro mokinio atliekamos mokytojo skirtos savarankiško darbo užduotys. Mokytojas 

gali skirti ir ilgalaikes kūrybinio, praktinio pobūdžio užduotis. 

 Kiekvieną darbo dieną Jūsų vaikas turės jungtis prie „TAMO“ dienyno, kuriame mokytojai 

pateiks užduotis.  

 Gautas užduotis mokiniai turės atlikti ir atsiskaityti mokytojui sutartu  būdu ir terminais. 

 Kai kurios pamokos vyks tiesiogiai, todėl svarbu, kad mokinys jose dalyvautų. Tiesioginių 

pamokų tvarkaraštis bus skelbiamas „TAMO“ dienyne skyriuje „Atsiskaitomieji darbai“. 

 Prieš pradedant nuotolinio mokymosi procesą labai svarbu vaikams paaiškinti, kad 

bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, toks kaip ir realioje aplinkoje. O 

mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be 

mokytojo sutikimo. 

 Labai prašome kiek įmanoma daugiau bendradarbiauti su mokytojais: pasiteiraukite, gal 

reikia kokios nors Jūsų pagalbos įveikiant jiems ir Jūsų vaikams keliamus iššūkius. 

Mokytojai taip pat pradeda kitokio mokymo etapą, todėl supraskite ir palaikykite juos. 

 Labai svarbi kiekvieno mūsų gyvenime – dienotvarkė. Suplanuokite dienotvarkę taip, kad 

pirmoje dienos pusėje galėtumėte padėti vaikui mokytis, vėliau – kartu papietauti ir pailsėti.  

 Pasiūlykite vaikams laisvalaikiu perskaityti knygą ir būtinai aptarkite. Pasiūlykite idėjų, ką 

vaikams veikti namuose. Pvz., pasiklausyti muzikos įrašų, parengti iliustraciją, peržiūrėti 

mokomąjį filmą, nupiešti, parašyti trumpą esė ir t. t. 

 Skatinkite vaikus mokytis bendradarbiaujant per komunikacijos programėles su klasės 

draugais. 

 Aptarkite dienos planus, lūkesčius, susitarimus, taisykles. Vakare raskite laiko kartu su vaiku 

įvertinti atliktus darbus. 

 Rekomenduojame nuotolinio mokymosi metu pernelyg neapsunkinti vaikų papildomais 

edukaciniais darbais ir užduotimis. 

 Jei kyla klausimų, problemų, kreipkitės pagalbos į vaiko dalykų mokytojus, klasės auklėtoją, 

socialines pedagoges, specialiąją pedagogę, gimnazijos vadovus. 

Linkime visiems puikios sveikatos, raginame niekur neskubėti, pabūti su šeimos nariais ir 

išnaudoti visas virtualias galimybes: lankytis virtualiuose muziejuose, klausytis koncertų, 

žiūrėti šeimoms skirtus filmus. 

Tikimės nuoširdaus bendradarbiavimo ir tolerancijos. Tik bendros visų pastangos ir 

susiklausymas, taisyklių laikymasis padės įveikti iššūkius ir visiems greičiau grįžti į 

įprastą ir patogesnį gyvenimo bei mokymosi ritmą. 

Gimnazijos administracija              


