
Patarimai tėveliams. “Kaip padėti vaikams susikaupti, mokantis nuotoliniu 

būdu?” 

 
 Nuotolinis mokymas – iššūkis visai šeimai. Namų aplinkoje dažnam vaikui sunku susikaupti 

mokytis, kai aplink mėgiami žaislai, už durų ar šalia žaidžia mažesnis brolis ar sesė. 

Patarimais dalinasi psichoterapeutė dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė, ji primena, kad 

nuotolinio mokymosi kokybė priklauso nuo suaugusių – mokytojų ir tėvų. 

 Ką  gali tėveliai? 

 Labai svarbu namuose sukurti tinkamas mokymosi erdves, kad vaikui būtų privatu ir 

saugu , t.y. niekas netrukdytų ir nesiklausytų, o interneto ryšys netrūkinėtų. 

 Kitas svarbus dalykas – dienotvarkė. Jos buvimas suteikia vaikui saugumą ir struktūrą. 

“Tik planuodami dienotvarkę nepamirškime, kad ji turi „dirbti“ mums, o ne mes jai. Žiūrėkime į 

viską kūrybiškai ir lanksčiai. Duokime vaikui „darbo laiką“, „poilsio laiką“ ir neužmirškime fizinio 

aktyvumo. Jei gyvenate name, būtinai kartu su vaiku nors pusvalandžiui išeikite į lauką. Jei neturite 

tokios galimybės (pavyzdžiui, gyvenate mieste daugiabutyje) ir tai daryti nesaugu – skirkite 

„dūkimo“ laiką namuose“, – patarė pašnekovė. 

 

 Pertraukėlių metu psichologė siūlo su vaikais pažaisti dėmesio sutelkimo pratimus. Štai 

keletas jų: 

– Tylos žaidimai (Tylos karalius, Tylos varpelis). Jų metu bendru sutarimu kurį laiką niekas 

nekalba. Aplinka, kurioje žaidžiama taip pat neturi būti triukšminga. 

– Šeimos vakaro ratas. Jo metu visi šeimos nariai aptaria dieną. Kai vienas kalba, kiti įdėmiai 

klausosi ar bent jau mokosi išklausyti nepertraukdami kitų. 

– Kvėpavimo pratimai. Juos galima žaisti bet kuriuo metu, kai pastebime, kad vaikas 

nebesusikaupia mokslams. Pvz.: visi eina kaip drambliai ir lėtai per straublius kvėpuoja. 

–  Stebėjimo, dėmesio koncentracimo pratimai. Pvz.: prieikite prie lango ir pastebėkite, kas 

matosi tolyje; žaiskite žaidimą „Kas pasikeitė, kai buvai užsimerkęs?“ (pasikeitimai gali būti 

bet kur: kambaryje, žmogaus veide, ant stalo, lauke); išvardinkite visus matomus raudonus 

daiktus ir pan. 

 

 Padedant vaikams mokytis, prireiks ne tik tėvų pagalbos, bet ir kantrybės. 

 Tėvai neturėtų pamiršti, kad skirtingo amžiaus vaikai turi skirtingas dėmesio sukaupimo bei 

technologijų valdymo galimybes. Jei vyresniems reikės tik saugios ir patogios erdvės bei 

kompiuterio, planšetės ar telefono su interneto ryšiu, tai mažesniems greičiausiai prireiks daugiau 

tėvų pagalbos atliekant, paaiškinant užduotis. Galiausiai – ir padedant susikaupti mokslams. 

“Vis dėlto pati svarbiausia sąlyga – tėvų ramybė. Mes visi gyvename šiuo metu nerimo ir pokyčių 

laike. Tikėtina, kad daugelio suaugusiųjų galvoje sukasi daug nerimo minčių: kaip nesusirgti, kaip 

išlaikyti finansus, kaip dirbti namie, kaip susitvarkyti su keliais vaikais ir jų mokslais ir t.t.? Visas 

šias užduotis padaryti tobulai neįmanoma. Todėl, jei jaučiate, kad kyla vidinė įtampa, noras rėkti ar 

kažką mesti – atsisėskite ramiai ir paimkite šiltos arbatos puodelį. Visos pasaulio užduotys palauks. 

Jūsų vaikams reikia jūsų ramybės ir šilumos“, – priminė psichoterapeutė. 

 

 

 


