
Rekomendacijos Varėnos „Ryto“ progimnazijos  tėvams ir mokiniams 

Susidūrėme su sunkiu išbandymu. Susiklosčiusi situacija šalyje, kuriam  laikui pakeis mūsų 

įpročius ir darbo ritmą. Per trumpą laiką, susitelkę turime išmokti gyventi, dirbti ir mokytis kitaip. 

Tikime, kad  susivieniję priimsime šį iššūkį, būsime pakantūs vieni kitiems. Mokytis niekada 

nevėlu, mes tai darysime kartu. 

 Visi mokomės dirbti su naujomis programomis. Pradžia gali būti sunki. Tarpusavio 

supratimas ir vieni kitų palaikymas yra labai svarbu geram startui. 

 Labai svarbu laikytis dienotvarkės ir tvarkaraščio. Mokymasis ir konsultacijos turi pasibaigti 

iki 16.00  Vakaras visiems  yra skirtas bendravimui su artimaisiais ir poilsiui. 

 Nuotolinis mokymasis susideda iš savarankiškų užduočių bei savarankiško darbo. 

 Mokytojas ne visuomet bus prisijungęs prie sistemos. Tačiau jei jam parašysite laišką į 

TAMO, jis būtinai susisieks. 

 Mokomąją medžiagą mokiniai gaus per TAMO sistemą, ten ras ir mokytojų įkeltas 

nuorodas. 

 Mokytojo pamoka- autorinis kūrinys, kuris gali būti įrašomas ir skleidžiamas tik su 

mokytojo sutikimu. 

 Jei yra galimybė, mokymuisi naudokite kompiuterį, jei ne, telefone ar planšetiniame 

kompiuteryje veiks visos numatytos galimybės. 

  Jeigu neturite nuotolinio mokymosi užduočių, informuokite klasės vadovą arba pagrindinio 

ugdymo skyriaus vedėją Jolantą Sabaitienę 868265701, jolanta.sabaitiene@gmail.com 

užduotis mokytojai išsiūs paštu. 

 Jei kas neveikia- nestresuokime. Jei kils neaiškumų susisiekite su progimnazijos IT 

koordinatore Jolanta Beinaravičiene 861391988, jolanta.bnr@gmail.com) 

 Užtikrinkite mokymuisi tinkamą ir mokinio dėmesį neblaškančią aplinką: stalas, kėdė, 

kompiuteris, tinkamas apšvietimas. 

 Pasikalbėkite su vaiku apie bendravimo virtualioje erdvėje kultūrą, saugų internetą. 

 Atlikdami paskirtas užduotis, vadovaukitės mokytojų nurodytais atsiskaitymo terminais, 

laiku pateikite užduotis, konsultuokitės. 

 Jeigu patiriate emocinių ar psichologinių sunkumų, turite socialinių problemų ir nežinote 

kaip pasielgti, primename, kad visada turite galimybę kreiptis į progimnazijos psichologę 

Simoną ( simona.barysienė@gmail.com), socialinį pedagogą Vidą 867413942 (kuruoja 1-4 

klases) ir Vaidilę 862320219 (kuruoja 5-8 klases). 

 Papildomai mokinius ir jų tėvelius nuotoliniu būdu konsultuos logopedė Vida 869814205 ir 

specialioji pedagogė Aušra 861260205 

 

Tikimės konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo☺ 
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