
Išsiųsta: 2020 m. kovo 27 d. 
 
Gerbiami 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:  
  

1. Ikipradinės mokyklos klasėse 

Mokytojas į tinklaraštį įkelia dienos arba visos savaitės pamokų tvarkaraštį bei iš anksto 
paruoštus pamokų įrašus, kad būtų palaikomas ryšys su mokytoju. Mokytojas vaikams 
paaiškina tos savaitės projektą (temą) ir numatytas veiklas. 
Netrukus vaikai turės galimybę tiesiogiai bendrauti su mokytojais ir kitais klasės draugais per 
Zoom programą. Mokytojai taip pat ruošia užduotis, kurios bus tiesiogiai atliekamos ir 
automatiškai taisomos internete, bei užduotis, skirtas atlikti savarankiškai (konstravimo, 
matematikos ir pan.)  
 

2. Pradinės klasėse 
Mokytojai klasės tinklaraštyje, esančiame Padlet programoje, kiekvieną dieną įkelia užduotis 
arba jas atsiunčia tėvams elektroniniu paštu (diktantus, skaitymo, rašymo, matematikos 
užduotis, žodžius, kuriuos reikia išmokti, eilėraščius, internete atliekamas užduotis, video 
įrašus...). Atliktas užduotis vaikai siunčia mokytojui, o šis ištaisytas užduotis kitos dienos ryte 
persiunčia vaikams. 
Pradinių klasių mokytojai taip pat naudoja Zoom programą, kurioje vyksta bendros ir 
individualios pamokos, taip siekiant palaikyti ryšį su prancūzų kalba ir bendrumo jausmą. 
 
Šiuo metu visi ikipradinės ir pradinės mokyklos mokytojai dalyvauja mokymuose, kuriuos veda 
Prancūzijos nacionalinės švietimo sistemos nuotolinio mokymo ekspertas siekiant įdiegti 
skaitmeninę platformą ONE. Su laiku visoms klasėms virtualios pamokos bus organizuojamos 
ONE platformoje. 
 
Tiesioginės kalbų pamokos pradinukams Zoom programoje: 

 Anglų kalba: tiesioginės kalbų pamokos visoms klasėms; 

 Lietuvių kalba: mokiniai dirba Eduka.lt platformoje, o nuo kovo 26 d. pradėtos 
ir tiesioginės pamokos Zoom programoje. 



 
Mes 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 


