
               

Patarimai ir mintys skirtos 
MOKINIŲ TĖVAMS  

Mieli tėveliai, 
 

 Jūs esate  pavyzdys. Vaikai reaguos į jūsų reakciją  
ir ją stebės. Jie mokosi iš jūsų pavyzdžio. 
 

 Galvokite, kaip jūs kalbate apie COVID-19. Jūsų kalbos apie COVID-19 gali  
padidinti ar sumažinti jūsų vaiko baimę. Jei tiesa, priminkite savo vaikui, kad jūsų šeima  
yra sveika, o jūs ketinate padaryti viską, kas jums priklauso, kad mylimieji būtų saugūs. 
 

 Dėmesys savo šeimai.  Džiaukitės turėdami daugiau laiko praleisti su šeima. Padarykite tai 
kuo linksmiau. Darykite šeimos projektus. Tvarkykite daiktus, kurkite šedevrus. Dainuokite, 
juokitės, išeikite į gamtą.  
 

 Sukurkite ir palaikykite kasdienę rutiną. Tvarkingas tvarkaraštis suteikia kontrolės, 
nuspėjamumo, ramybės ir geros savijautos jausmą. Tai taip pat padeda vaikams ir kitiems 
šeimos nariams atsižvelgti į kitų poreikį tyliai ar nepertraukiamai leisti laiką, kai jie gali 
praktiškai susisiekti su draugais. 
 

 Nurodykite projektus, kurie galėtų padėti kitiems. Tai gali būti: laiškų rašymas kaimynams ar 
kitiems, kurie gali būti įstrigę vieni namuose, arba sveikatos priežiūros 
darbuotojams; siunčiant teigiamas žinutes per socialinę žiniasklaidą; arba mėgstamos vaikų 
knygos skaitymas socialinės žiniasklaidos platformoje, kad jaunesni vaikai galėtų tai išgirsti. 
 

 Atsakykite į vaikų klausimus. Atsakykite į jų klausimus teisingai, tačiau nesiūlykite 
nereikalingų detalių ar faktų. Nevenkite jiems suteikti informacijos, kurią ekspertai nurodo 
kaip lemiamą jūsų vaikų gerovei. Dažnai vaikai ir jaunimas nekalba apie savo rūpesčius, nes 
yra sumišę ar nenori jaudintis dėl artimųjų. Jaunesnio amžiaus vaikai gali užduoti daugiau 
klausimų, ar jie iš tikrųjų yra saugūs ir kas nutiks, jei COVID-19 pasklistų jų rajone. Jiems gali 
prireikti pagalbos, atskiriančios tikrovę nuo gandų ir fantazijos. Su vyresniaisiais klausimus 
galima aptarti išsamiau. Nurodykite jiems tinkamus COVID-19 faktų šaltinius. Pateikite 
teisingą, tikslią ir faktinę informaciją apie dabartinę COVID-19 būklę. Įtraukite juos į 
sprendimų dėl šeimos planų priėmimo, planavimo ir pagalbos namuose tvarkymo darbus. 
 

 Nepamirškite  praktikuoti tinkamą higieną. 
 

 Ugdykite kontrolės jausmą. Nurodymai, ką jūsų vaikas / vaikai gali padaryti užkirsdami kelią 
infekcijai, suteikia jiems didesnį kontrolės jausmą, kuris sumažina nerimą. 
 

 Stiprinkite imuninę sistemą. Skatinkite vaiką valgyti subalansuotą maistą, pakankamai 
miegoti ir reguliariai mankštintis; tai padės jiems sukurti tvirtą imuninę sistemą kovai su liga. 
 



 
Patarimai nuotoliniam 

MOKYMUISI: 
 

Priemonės. Priemonėmis mokykla mokinius  
aprūpins, kai tik galės. Jeigu šeimoje yra ne vienas  
mokyklinio amžiaus vaikas ir neturite kelių kompiuterių,  
nedelsdami kreipkitės į mokyklą. 
 
Dienotvarkė. Kartu su vaiku nustatykite reguliarų dienos režimą, kurio jis privalo laikytis, kaip 
kad ir eidamas į mokyklą. Pasirūpinkite, kad vaikas laiku atsikeltų, pavalgytų, laiku eitų miegoti, 
pasportuotų, kasdien pajudėtų. Jei įmanoma, mokymuisi parinkite ramią, šviesią patalpą, 
kurioje įrengtas saugus elektros tinklas, o internetas veikia be trikdžių.  
 
Palaikymas. Palaikykite savo vaikų, ypač jaunesnių, motyvaciją mokytis, nes jiems gali trūkti 
mokytojo vadovavimo. Paklauskite vaiko, kaip jam sekasi, ką uždavė mokytojai, ko jis išmoko, 
kaip buvo įvertintas. Jei reikia, pasiūlykite pagalbą. Paprašykite savo vaiko išmokyti jus naujų 
dalykų. Padėkite susidaryti dienos mokymosi planą. 
 
Bendravimas su vaiku. Šiuo metu su vaiku geriau bendrauti daugiau: padrąsinkite, priminkite, 
kad patirti sunkumų mokantis ir atliekant paskirtas užduotis yra normalu. Taip pat normalu ir 
tai, kad mokymosi tempas bent iš pradžių bus lėtesnis, galbūt ne viską pasiseks atlikti laiku.  
 
Bendravimas su mokytoju. Kaip ir iki šiol, tėvai galės sekti vaiko pažangą el. dienyne, taip pat 
susisiekti su mokytojais telefonu, elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio komunikavimo 
priemonėmis.  
 

Švietimo pagalba. Jeigu reikės, vaizdo konferencijomis, telefonu, el. paštu konsultuos 
socialiniai pedagogai, psichologė. 

 
 

Papildoma informacija: virtualus seminaras “Nuotolinis mokymas(is). Kaip išgyventi tėvams?” 

https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

