
Atmintinė apie nuotolinį mokymąsi, 
kuris prasidės nuo kovo 30 dienos  

Mieli mokiniai, 
1. Įsitikinkite, jog turite savo prisijungimą prie TAMO dienyno (www.tamo.lt) ir savo telefone arba kompiuteryje 

esate įsidiegę programėlę ZOOM (www.zoom.us). 
2. Kiekvieną darbo dieną 8:45-9:00 atsiverskite TAMO dienyną ir pasiimkite tos dienos pamokoms reikalingas 

užduotis. Pamokos vyks pagal pateiktas užduotis savarankiškai arba individualiai konsultuojantis su dalyko 
mokytoju. Atidžiai perskaitykite užduotis, jose bus nurodyta, kuriuo laiku turite prisijungti prie ZOOM programos 
(kiekvienas mokytojas pateiks nuorodą prisijungimui).  

3. Kiekvienoje užduotyje bus nurodyta, iki kada privalote ją atlikti ir atiduoti mokytojui. Jeigu susirgsite, ar dėl kitų 
priežasčių negalėsite mokytis, prašome informuoti klasės vadovą, nes Jūsų dalyvavimas nuotoliniame mokyme 
bus fiksuojamas. 

4. Jei nepavyksta pasiimti užduočių iš TAMO dienyno ar negalite prisijungti prie ZOOM programos, tą pačią dieną 
informuokite mokytoją ar klasės vadovą ir pasitikrinkite savo elektroninį paštą. 

5. Pamokos vyks pagal nuotolinio mokymosi grafiką, kuris pateikiamas mokyklos svetainėje ir atsiunčiamas per 
TAMO dienyną. 

6. Pamokų pradžia: 9:00, 10:00, 11:00 ir 12:00, konsultacijų pradžia: 14:00, 15:00. Jeigu 5-10 klasių tvarkaraštyje yra 
penkta pamoka, ji vyks pirmos konsultacijos metu (t.y. nuo 14:00). Pamokai skirtos 45 minutės, po to 
rekomenduojama 15 minučių pertrauka. 

7. Pietų pertrauka mokytojams ir mokiniams vyks 13:00-14:00. 
8. Mokinių dalyvavimas konsultacijose nėra privalomas. Šis laikas skirtas mokinių savarankiškam darbui ir 

konsultacijoms su bet kurį tą dieną pagal nuotolinio mokymo grafiką dirbančiu mokytoju. Norėdami gauti 
konsultaciją, parašykite žinutę mokytojui TAMO dienyne. Mokytojas Jums nurodys konsultacijos laiką ir būdą. Jei 
kitų neaiškumų ar problemų dėl konsultacijų, informuokite klasės vadovą. 

9. Prašome virtualioje aplinkoje elgtis saugiai, pagarbiai ir atsakingai. Filmuoti mokytoją ar mokinius be jų sutikimo 
yra draudžiama. 

Gerbiami tėveliai, 
Norėdami užtikrinti sėkmingą nuotolinį darbą, Jūsų prašome: 

1. Sudaryti savo vaikams tinkamas mokymosi sąlygas ir galimybes dalyvauti visose pagal nuotolinio mokymo(si) 
grafiką pamokose, konsultacijose bei laiku atlikti paskirtas užduotis; 

2. Mokiniui praradus galimybę prisijungti Tamo dienyno ar ZOOM programos, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, 
dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją; 

3. Esant poreikiui, nuotoliniu būdu bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui 
specialistais, administracija. 

Informacija ir konsultacijos bus teikiamos nuotoliniu būdu telefonais ar elektroniniais 
pašto adresais 

+370 319 60212 – raštinė, mokykla@revuona.prienai.lm.lt 

+370 600 10351 – socialinė pedagogė Simona Vaškelevičienė, burokaite.simona@gmail.com  

+370 604 13599 – socialinė pedagogė Auksė Grižaitė, sodyba.alsia@gmail.com 

+370 611 34661 – psichologė Violeta Bendinskienė, pitunija@gmail.com 

+370 610 30810 – informacinių technologijų specialistas Mindaugas Rukas, mindaugas.rukas@gmail.com 

+370 687 18433 – direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė, r.alaburdiene@gmail.com 

Tikimės konstruktyvaus bendravimo ir supratimo. Saugokite save, būkite sveiki. 
 

Mokyklos administracija 


