
 
 

Rekomendacijos tėvams: 
namų mokymas(-is) 

1. Kartu su vaikas sukurkite saugią mokymo aplinką: stalas ir kėdė turi atitikti vaiko ūgį, taip  

išlaikant taisyklingą laikyseną. 

2. Susikurkite ramią aplinką, kuri neblaškys dėmesio. Dėmesį atitraukti gali garsiniai, 

vaizdiniai veiksniai arba objektai. Sumažinus šias rizikas vaikai ilgiau išliks dėmesingi, 

produktyviai dirbs, ne taip greitai pavargs. 

3. Pasirūpinti įranga. Rekomenduojama, kad vaizdinio įrenginio ekranas būtų kuo didesnis (pvz.: 

kompiuteris). Patariame išjungti telefonus ir kitų programėlių, kurios gali blaškyti dėmesį, 

pranešimus 

4. Labai svarbu laikytis darbo ir poilsio režimo. Aiškiai susidėliokite dienos planą. Geriausia 

būtų išlaikyti kasdieninį darbo dienos režimą t.y. pirmoje dienos pusėje atlikti svarbias 

užduotis, kas 30 – 40 min. darant 5—10 min. pertraukas. Vėliau pietūs ir poilsis. Vakarinė 

dalis skirta pramogoms, žaidimams, poilsiui. 

5. Labai svarbus bendradarbiavimas. Šiuo metu didelė atsakomybė mokant vaikus atiteks ir 

tėvams, tik nuo jūsų tarpusavio susitarimų priklausys vaiko mokymosi rezultatai dirbant 

nuotoliniu būdu. Nebijokite klausti, tartis su mokytojais, padėkite jiems, o jie visomis 

išgalėmis padės jums. Palaikykime vieni kitus! 

6. Supratingumas. Visi šeimos nariai turi būti informuoti apie pasikeitusį dienos darbo režimą. 

Mokymo(si) metu stengtis netrukdyti, nevaikščioti, nenešti vaikams maisto ar kitaip 

neblaškyti. 

7. Duomenų apsaugos reikalavimai galioja ir mokymo(-si) virtualiu būdu metu. Todėl įrašinėti 

vaizdo/garso medžiagą be mokytojo sutikimo griežtai draudžiama. 

8. Po ugdymo proceso tėvai neturėtų papildomai skirti vaikams edukacinio turinio, susijusio su 

pamokų ruoša. Mokinys gali pats pasirinkti ar nori papildomai atlikti užduotis. 

9. Pasidžiaukite darbo pasekimais. Vakare suplanuokite nuveikti ką nors smagaus ir įkvepiančio. 

Išsikepkite pyragą ar pažiūrėkite filmą. Išnaudokite virtualias galimybes—lankytis muziejuose, 

klausytis koncertų, mėgautis teatru. 

10. Išlikite ramūs. Visiems svarbiausia yra išlaikyti sveiką protą ir santykius. Nepamirškite, kad ši 

krizė baigsis. Ir tada visi grįšime į mums įprastą gyvenimo ritmą, žvelgsime vienas kitam į akis. 

Elkimės taip, kad netektų jų nuleisti. Būkite kantrūs. Normalu, kad apims visokios mintys. 

Dalinkitės. Kreipkitės pagalbos. Netylėkite.  

 

Būkime vieni kitiems atrama, palaikymu ir stiprybės šaltiniu! 
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