PATARIMAI 5-8 KL. TĖVAMS, KAI VAIKAI MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU

1. Nuotolinis mokymas(is), kaip ir įprastinis mokymasis, vyksta kiekvieną mokymosi dieną pagal
sudarytą pamokų tvarkaraštį. Atsižvelgdami į šeimos galimybes, prisijungimą prie virtualios
mokymosi aplinkos galite koreguoti, bet ugdymas(is) privalo vykti kasdien.
2. Nuotolinis mokymas(is) – nėra mokytojas, kuris nuolatos prisijungęs prie sistemos.
Nuotolinis mokymas(is) susideda ir iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo.
Mokytojo pagalbos ir paaiškinimų galite prašyti kiekvieną darbo dieną pagal pamokų
tvarkaraštį 8.15 val. iki 15.00 val. virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA), TAMO dienyne ar
naudoti kitus bendravimo būdus prieš tai suderinus su mokytoju.
3. Lankomumas bus žymimas kaip įprasta. Jeigu jūsų vaikas susirgo ar dėl kitų svarbių priežasčių
negali mokytis nuotoliniu būdu, vadovaukitės įprastine mokinių lankomumo tvarka ir iki 10 val.
informuokite savo auklėtoją parašydami žinutę į elektroninį TAMO dienyną.
4. Darbo vieta. 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.
Būtų gerai, kad kasdien šalia savęs vaikas turėtų šiuos duomenis:
Tavo
vardas

EMA pratybos

prisijungimo

Tavo slaptažodis

www.emapamokos.lt

https://dienynas.tamo.lt/prisijungimas/login
https://www.eduka.lt/prisijungimas/
https://login.microsoftonline.com/

5. IKT naudojimo grafikas. Su visais šeimos nariais aptarkite ir nusistatykite namuose turimų
IKT naudojimo grafiką (jei turite tik vieną kompiuterį), sutarkite laiką, kada padėsite vaikams
išsispausdinti užduočių lapus, nuskenuoti (nufotografuoti) ir įkelti į virtualią mokymosi aplinką
atliktas užduotis.
6. Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime. Aiškiai susidėliokite dienos
tvarką: pirmoje dienos pusėje dirbame ir mokomės, vėliau pietaujame ir ilsimės. Vakaras skirtas
bendravimui, pramogoms. Ypač atsakingai kontroliuokite vaiko laiką, praleistą prie kompiuterio:
10-12 metų vaikams – 2 valandos per dieną. Vyresniems pagal poreikį.

7. Bendradarbiavimo kultūra - 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, laikanti numatytų tvarkų ir
taisyklių), o mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas
be mokytojo sutikimo.
8. Pamokos kultūra – virtualios pamokos metu telefonai turėtų būti išjungti (jei nenaudojami kaip
mokymosi priemonė). Tėveliai taip pat turėtų gerbti pamokos laiką ir mokytojus bei stengtis
netrukdyti, neaikčioti, nenešti vaikams maisto.

9. Pagalba – specialistai, biblioteka, mokytojo padėjėjai visada pasiruošę padėti Jums ir Jūsų
vaikams. Kontaktus ir bendravimo laiką galite rasti Tamo dienyne arba progimnazijos
internetinėje svetainėje.
 Būkite kantrūs ir pakančiai priimkite naują mokymo(si) būdą. Ne tik jūs ir jūsų vaikai, bet ir
mokytojai, naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis patiria didelį stresą ir visiems
reikia supratimo ir palaikymo – tai yra labai svarbu geram startui.
 Manome, kad šis nelengvas laikotarpis sutelks mus bendrai naujai veiklai, atvers naujas
tobulėjimo galimybes. Todėl labai rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes:
lankytis virtualiuose muziejuose, skaityti, klausytis koncertų ar audio knygų, žiūrėti
dokumentinius ir programinius vaidybinius filmus, įdomiąsias televizijos pamokėles ir kt.

Gerbiami Tėveliai, šiomis dienomis viešoji (virtuli) erdvė (eteris, soc. tinklai, komunikacijos
priemonės ir kt.) pilna įvairiausių patarimų, taisyklių, nurodymų siūlančių elgesio modelius,
bandančių reglamentuoti veiklas, komunikaciją. Tačiau tik Jūs patys šeimoje, geriausiai žinote
situaciją, todėl ir geriausiai galite susitvarkyti ir nuspręsti, kuriomis rekomendacijomis
pasinaudoti. Supraskite ir įvertinkite mūsų didelį norą, jums padėti.
Sėkmės Jums ir Mums šiame išbandyme.
Pagarbiai,
Progimnazijos direktorė
Lydija Merfeldienė

