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Mieli mokinių tėvai, 

   

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus bus uždarytas iki balandžio 13 d., tad bus tęsiamas nuotolinis 

mokymas. 

 

Baigiasi antra nuotolinio mokymo savaitė ir daugeliui tėvų kyla klausimų, susijusių su mokymo proceso 

organizavimu.  

 

Todėl norime šiek tiek plačiau paaiškinti, kodėl pasirinkome būtent tokią strategiją ir metodiką. Mūsų 

sprendimai yra pagrįsti nuotolinio mokymo mokytojų-ekspertų patarimais bei patyrusių AEFE 

organizacijos specialistų parengtomis rekomendacijomis. 

 

Beje, visas AEFE agentūros tinklui priklausančias mokyklas ir mokyklas Prancūzijoje konsultuoja 

patyrę ekspertai ir jos taip pat vadovaujasi jų rekomendacijomis. 

 

Nuotolinio mokymo negalima prilyginti „mokyklai namuose“ su tiek pat pamokų, kiek vyksta 

mokytojui vedant pamokas mokykloje. Bet kokio amžiaus vaikams vienas seansas darbo prie 

kompiuterio negali būti ilgesnis nei 40 min. Tarp šių pamokų, transliuojamų tiesiogiai arba įrašytų iš 

anksto, turi būti numatytas laikas savarankiškiems darbams, kurie vėliau yra taisomi bendrai su visa 

klase arba individualiai. 

Šiek tiek išsamiau apie mūsų taikomą metodiką: 

  

College//Lycée   

Kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 iki 12.30 moksleiviai turi reguliarias, tiesiogiai 

vykstančias pamokas virtualioje erdvėje kartu su mokytoju ir klasės draugais (ne daugiau nei keturi 

užsiėmimai klasėse ar grupėse per dieną): dalyvavimas yra privalomas.  

Popiet teikiama pagalba ruošiant namų darbus ir atsakant į klausimus « zoom » sesijose. 

Nuo šiol, atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, kartą per savaitę bus organizuojami reguliarūs 

susitikimai su klasės auklėtoju, kurių metu bus aptariami sunkumai bei darbo krūvis. 

Nuo balandžio 3 d. moksleivių tėvai taip pat galės dalyvauti 30 min. truksiančiuose susitikimuose su 

klasės auklėtoju, kurių metu galės užduoti iškilusius klausimus. Susitikimai vyks kiekvieną penktadienį 

tarp 13.30 - 16.30.  

Ypatingai daug dėmesio skiriame užsienio kalboms ir ieškome tinkamiausių sprendimų, kaip juos 

organizuoti (darbas su visa klase, mažose grupėse ir papildomos konsultacijos).   

Tam tikras laikas yra skiriamas savarankiškam darbui: mokytojas užduotis atsiunčia į Pronote, 

priklausomai nuo poreikio, naudojamos kitos priemonės (drive, padlet, elektroninis paštas).   

 

Siekdami teikti kokybišką nuotolinį mokymą, mes taip pat bendradarbiaujame su švietimo ekspertais 

(pavyzdžiui, du kartus per mėnesį organizuojami skirtingų disciplinų mokytojų apmokymai su AEFE 

tinklo specialistais).  

 

Puikiai suprantame, kad šeimoms gali kilti sunkumų padedant vaikams mokytis (ypatingai turinčioms 

jaunesnio amžiaus vaikučių), todėl jau šios savaitės pabaigoje įdiegsime dvi naujoves, skirtas tėvams: 

1) Tiesioginius klasės mokytojo ir tėvų susitikimus Zoom platformoje, kurie vyks 

penktadieniais po pietų arba  kitą Jūsų klasei patogesnę dieną. Kvietimą dalyvauti susitikime 

Jums atsiųs mokytojas. 

Susitikimų metu galėsite su mokytoju aptarti tos savaitės pamokas bei užduotis kitus rūpinčius 

klausimus. Kai kuriuose susitikimuose, kiek leis galimybės, dalyvaus ir mokyklos vadovai. 

2) Microsoft Teams platformoje sukursime tėvų tarpusavio pagalbos grupes.  Šiose grupėse 

klasės tėvai galės padėti vieni kitiems (ypač tėvai, kalbantys prancūzų kalba) suprasti mokytojo 

atsiųstas užduotis ar naudotis skaitmeninėmis technologijomis... Tikimės, kad šios grupės taip 

pat padės stiprinti tėvų tarpusavio bendravimą. 

Paaiškinimus, kaip prisijungti prie tėvų tarpusavio pagalbos grupės, atsiųsime neužilgo.  

 



Taip pat norime priminti, kad su mokyklos administracija visada galite susisiekti telefonu, įprastomis 

darbo valandomis: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 iki 16.30. 

 

Šilo g. pastatas  (ikipradinė ir pradinė mokykla): (+370) 655 53348 

Antakalnio g. pastatas (pagrindinė ir vidurinė mokykla): (+370) 685 79969 

   

Norime patikinti Jus, mieli mokinių tėvai, kad visa mokyklos komanda intensyviai dirba, kad užtikrintų 

mokymo kokybę.   

 

Rūpinkitės savo artimaisiais ir savimi. 
 

Nuoširdžiai 

Mokyklos vadovų komanda  



Dear Sir, dear Madam, dear parents,   

  

The second week of distance learning ends and some families wonder about the procedures 

that have been put in place.  

We would like to better inform you about our work choices, which have been made by 

consulting expert trainers in e-learning and with the AEFE teaching teams who are specialists 

in this subject.  

All the schools belonging to the AEFE network of French lycées abroad and also the schools 

in France follow these recommendations and are regularly accompanied by experienced 

pedagogical consultants.  

E-learning cannot be understood as a "home school" with the same number of hours with 

pupils as in class. The number of hours of focusing in front of a screen, by themselves, 

regardless of the age of your child cannot exceed short sessions of 40 minutes. These “zoom” 

sessions or video capsules should alternate with working independently, which then brings 

joint or individual corrections and markings.  

This is the choice that was made this week. Here is the detail below:  

    

    

 In Middle and high school    

The students work live with their teachers and classmate, using the application Zoom, every 

morning of the week between 8:30 am and 12:30 pm (A maximum of four sessions in full 

classes or groups) Attendance is mandatory   

From now on, an hour for Study Hall will be systematically offered once a week with the 

head teacher to respond to the students’ worries and adapt the workload thanks to 

students’ feedback. From April 3rd, parents will also be able to participate in a meeting 

organized on a 30-minute window every Friday between 1:30 p.m. and 4:30 p.m. by the main 

teacher to ask questions and keep in touch.  

A particular effort is put on Foreign Languages as the timetables are refined (lessons with 

the whole class, lessons in small group course and tutoring)  

Aside from these moments with the teachers, the student is alone in front of his work and the 

exchanges are made through the Pronote platform, with a complement from other supports 

(drive, padlet, mail ...), according to the needs and specificities of the subjects.  

  

The teaching teams work with education experts to provide excellence in distance education 

(Meetings by disciplinary field with AEFE Trainers twice a month for example).  

  

   

 In addition, the LIFV educational team is aware of the difficulty that families can encounter 

in helping their child's learning (especially for the youngest). From this end of the week, two 

systems will be put in place to better support you:  

1- Videoconference Zoom between the head teacher and the parents who need it: Friday, 

between 13:30 and 16:30. (or other day decided by the teacher in consultation with you).  

You will be able to ask all the questions you want about the way the week progresses and its 

organization and discuss all the topics you want. The management team will regularly try to 

be present at some of these meetings, if possible.  

A schedule will be sent to inform you of the hours of this parent/teacher meeting on Zoom.  

2-Creation of a help group between parents, through the Microsoft Teams platform.  

The objective is to create exchanges between parents so that you have quick answers between 

French speakers and who can help in understanding the instructions to non-French speakers, 

or those who have a better grasp of the computer tools ... This initiative is also there 

to strengthen our community, to create links, so that all parents are helped in this new form of 

schooling.  



An explanatory letter on the organization of this platform between parents will be sent to you 

as soon as possible.  

    

Finally, we remind you that the LIFV Administration can be reached, as usual, every day 

from 8:30 am to 4:30 pm at the usual numbers.  

   

Rest assured, dear parents, that the entire educational team is mobilized to ensure the 

upholding and quality of our educational services.  

  

Take care of yourself and your loved ones.  

  

Best regards,   

The Management Team  

   
 


