
 

 

 

Rekomendacijos tėvams nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu 

Nuotolinis mokymasis - tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai mokinius ir mokytoją 

skiria atstumas, o bendravimas ir mokymosi medžiagos pateikimas vyksta informacinėmis ir 

komunikacinėmis technologijomis (IKT).  

Pagal mokymosi laiką nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis.  

Nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą, 

vadinamas sinchroniniu.  

Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujama naudojantis 

informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu.  

Mišrusis mokymas - jo metu derinami abu metodai. 
 

1. Kartu su savo vaiku(ais) įdėmiai išstudijuokite nuotolinio mokymo tiesioginių prisijungimų 

(sinchroninio mokymosi) tvarkaraštį. 

2. Kitos užduotys bus pateiktos ir bendravimas su mokytoju (asinchroninis mokymasis) vyks pagal 

senąjį tvarkaraštį per el. dienyną Tamo, el. žinutėmis ar kitais, su mokytoju sutartais būdais. 

3. Nuolat sekite informaciją Tamo ir mokyklos svetainėje, nes tiesioginių prisijungimų (sinchroninio 

mokymosi) tvarkaraštis dėl objektyvių priežasčių gali būti koreguojamas. 

4. Nuotolinis mokymas(is) – nėra mokytojas, kuris nuolatos prisijungęs prie sistemos. Nuotolinis 

mokymas(is) didžiąja dalimi susideda iš savarankiškai atliekamų užduočių. 

5. Drauge su vaiku(ais) pasiruoškite tinkamą mokymuisi aplinką, kuri kuo mažiau blaškytų dėmesį ir 

nevargintų. 

6. Dienotvarkė – labai svarbus veiksnys sėkmingam mokymuisi. Padėkite vaikui(ams) aiškiai susidėlioti 

dienotvarkę. Pirmoje dienos pusėje mokomės. Vakaras skirtas pramogoms ir poilsiui. Susidubliavus 

tiesioginio prisijungimo laikui, iškart praneškite klasės auklėtojui. 

7. Padėkite mokytojams. Reaguokite į jų prašymą bendradarbiauti. Prisiminkite, kad mokytojas, 

naudodamasis naująja mokymo sistema, pirmosiomis dienomis galimai patiria stresą ir jam reikia jūsų 

supratimo ir palaikymo. 

8. Kas 30 - 50 min. (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite vaiką nuo ekrano ir darykite 

pertraukėles. Fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai. 

9. Virtualios pamokos metu reikėtų visiems šeimos nariams gerbti pamokos laiką bei stengtis netrukdyti, 

nevaikščioti, neatitraukti vaiko dėmesio ir pan. 

10. Priminkite vaikams apie virtualios erdvės kultūrą, paaiškinkite, kad, bendraudami virtualioje erdvėje, 

turi būti mandagūs ir demonstruoti pagarbą sau ir kitiems. Be mokytojo sutikimo pamokos negalima 

įrašinėti ir, juo labiau, platinti, nes tai  - mokytojo autorinis kūrinys. 

11. Šis nelengvas laikotarpis tuo pačiu atveria puikias prasmingo buvimo kartu su savo vaiku(ais) 

galimybes. Išnaudokite jas ir kartu su savo vaikais virtualiai lankykitės muziejuose, klausykitės 

koncertų, žiūrėkite edukacines laidas.  
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