
 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS 

• Tėvelių prašome prieš prasidedant virtualiam mokymuisi būtinai su vaikais iš anksto parodyti 

programas Eduka Dienynas bei Eduka Klasė, pabandyti kartu prisijungti, ją panaršyti. Tokiu 

būdu, pirmą rytą vaikams nekyla papildomo streso. 

• Drauge su vaikais pasiruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris. Aplinka 

turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka labiau blaško, tuo vaikas greičiau 

pavargsta. 

• Jei tik yra galimybė, mokymuisi duokite vaikui naudotis kompiuterį (ar kitą išmanųjį įrenginį, 

su kuo didesniu ekranu).  

• Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime. Kuo jaunesnis vaikas – tuo 

svarbiau turėti aiškią dienotvarkę. Aiškiai sudėliokite dienos darbus: pirmoje dienos pusėje 

dirbame ir mokomės, vėliau pietaujame ir ilsimės.  

• Atminkite, kad mokytojai naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis patiria didelį stresą ir 

jiems reikia supratimo ir palaikymo – tai yra labai svarbu geram startui. 

• Kas 30 – 50 minučių (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite mokinį nuo ekrano ir 

darykite pertraukėles. Galite paprašyti vaiko kažką jums padėti. Atminkite, kad fizinis 

atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai. 

• Pasidalinkite erdvėmis, kur vaikas mokysis, o jūs dirbsite.  

• Susikurkite savo taisykles, pavyzdžiui – jei vaikui pertrauka, bet mama ar tėtis kalba telefonu – 

pažaisti vaikas lieka savo kambaryje. 

• Pamokos kultūra - virtualios pamokos metu tėvelių telefoniniai pokalbiai turėtų netrukdyti. 

Tėveliai taip pat turėtų gerbti besimokančiuosius ir pamokos metu nevaikščioti, nenešti vaikams 

maisto. 

• Virtualios erdvės kultūra – 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. 

• Kiekvieną vakarą galite peržiūrėti ir aptarti kitos dienos veiklas, joms pasiruošti – ant stalo 

susidėti reikiamus vadovėlius bei priemones. Ugdymosi proceso metu turėdamas viską po ranka 

vaikas mažiau blaškysis. 

• Norint kuo sklandžiau mokytis virtualioje mokykloje nauju dar kol kas mokymosi būdu, labai 

gerai iš vakaro ar prieš veiklas susipažinti su veiklų tvarkaraščiu ir užduotimis, kurias reikės 

atlikti per veiklas kartu su klasės draugais ir savarankiškai. 


