
PRIENŲ RAJONO PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

ATMINTINĖ IR REKOMENDACIJOS DĖL NUOTOLINIO MOKYMOSI 

Pradžia - 2020 m. lapkričio mėn. 3 d. 

Mokiniai: 

● mokymosi medžiagą pasiekia naudojantis virtualia mokymosi aplinka Moodle (https://pakuonis.vma.lm.lt/); 

● pagal tvarkaraštį jungiasi prie virtualiose mokymo(si) aplinkose vykstančių pamokų ir konsultacijų; 

● bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais ir mokytojais; 

● pagal galimybes dalyvauja virtualiame mokyklos bendruomenės gyvenime; 

● laiku atlieka mokytojo pateiktas užduotis ir atsiskaito už jas; 

● savivaldžiai mokosi: planuoja, įsivertina savo pažangą ir jos siekia, esant poreikiui savo iniciatyva 

konsultuojasi su mokytoju; 

● virtualiose pamokose laikosi tokios pačios drausmės ir mandagaus elgesio taisyklių, kaip ir mokykloje.  

Mokinių dienos rutina: 

➔ Prisijungimas prie Moodle aplinkos https://pakuonis.vma.lm.lt/. 

➔ Pagal tvarkaraštį jungtis prie virtualiose mokymo(si) aplinkose vykstančių pamokų ir konsultacijų; 

➔ Atsidaryti ir susirasti užduotis; 

➔ Atidžiai perskaityti mokytojų užduotis; 

➔ Atlikti pateiktas užduotis; 

➔ Esant techniniams nesklandumams konsultuotis su klasės vadovu arba mokyklos administracija; 

➔ Jeigu kyla neaiškumų dėl užduočių, galima konsultuotis su dalyko mokytoju. 

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai): 

● užtikrina savo vaikui/ams tinkamas mokymosi sąlygas ir parengia mokymosi vietą; 

● mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos pasirinktos virtualios mokymosi aplinkos ar 

skaitmeninės įrangos, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame 

mokyme(si), tą pačią dieną informuoja klasės vadovą; 

● susitartu nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui 

specialistais, administracija mokinių ugdymo(si) klausimais. 

 

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

+370 319 43392 – raštinė, mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt  

+370 319 43392 – socialinė pedagogė Renata Bingelienė, bingeliene.r@gmail.com 

+370 618 29728 – psichologas Vilius Grigaliūnas, viliuswork@gmail.com 

+370 611 58125 – specialioji pedagogė - logopedė Sigita Valčiukienė, s.valciukiene@gmail.com 

+370 646 47269 – informacinių technologijų specialistas Gražvydas Grigonis,  grazvydas81@gmail.com 

+370 612 70841 – direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Gudauskienė, pavaduotoja@pakuonis.prienai.lm.lt 

+370 687 86391 – direktorė Audronė Vaicekauskienė, direktorius@pakuonis.prienai.lm.lt 

 

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