10 REKOMENDACIJŲ TĖVAMS

1. Nuotolinis mokymas(sis) – nėra mokytojas, kuris nuolatos prisijungęs prie sistemos.
Nuotolinis mokymas(is) susideda ir iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo.
2. Drauge su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris. Aplinka
turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo daugiau aplinka blaško, tuo vaikas greičiau
pavargsta.
3. Jei tik yra galimybė, duokite vaikui naudotis kompiuterį (ar kitą išmanų įrenginį, su kuo
didesniu ekranu). Pastebėjome, kad šiandieniniai mokiniai nori savo darbus daryti su planšetiniais
kompiuteriais, kurie iš esmės nėra skirti darbui. Dirbdamas su planšetiniu kompiuteriu mokinys
dažniausiai būna sukniubęs ar gulintis.
4. Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime. Kuo jaunesnis vaikas tuo
svarbiau turėti aiškią dienotvarkę. Aiškiai susidėliokite dienos dienotvarkę: pirmoje dienos pusėje
dirbame ir mokomės, vėliau – pietaujame ir ilsimės. Vakaras skirtas pramogoms ir žaidimamas.
5. Padėkite mokytojams: pasiteiraukite, gal reikalinga kokia nors tėvelių pagalba. Atminkite,
kad mokytojai naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis patiria didelį stresą ir jiems reikia
supratimo ir palaikymo – tai yra labai svarbu geram startui.
6. Kas 30 – 50 minučių (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite mokinį nuo ekrano ir
darykite pertraukėles. Galite paprašyti vaiko kažką jums padėti, kažkur nueiti ar išvesti į lauką
šuniuką. Atminkite, kad fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai.
7. Pamokos kultūra – virtualios pamokos metu telefonai turėtų būti išjungti. Tėveliai taip pat
turėtų gerbti pamokos laiką ir mokytojus bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, nenešti vaikams
maisto.
8. 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.
9. Nuotolinio mokymo(si) metu tėveliai neturėtų užkrauti mokinio papildomais edukaciniais
darbais ar užduotimis, susijusiomis su pamoka. Tai yra galima tik tokiu atveju, jei mokinys nėra
pavargęs ir tikrai matote, kad tai yra būtina.
10. Manome, kad šis nelengvas laikotarpis, tai lyg visatos kreipimasis į žmones: sustokite,
pabūkite drauge. Todėl labai rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes – lankytis
muziejuose, klausytis koncertų ir žiūrėti dokumentinius filmus.
Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla

