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Virtualaus bendravimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) pamokose, konsultacijose ir klasių
valandėlėse taisyklės reglamentuoja mokinių ir mokytojų elgesį nuotolinio mokymo(si) metu:
1. Svarbiausia taisyklė nuotolinio mokymosi pamokose, konsultacijose, klasių valandėlėse –
pagarba vienas kitam. Mokiniai pakvietimą į nuotolinius vaizdo susitikimus gauna prieš dieną,
laiku prisijungia prie nuotolinių vaizdo pamokų, konsultacijų, klasės valandėlių, savavališkai
nenutraukia nuotolinio ryšio susitikimui nepasibaigus. Mokytojai vaizdo susitikimus planuoja
pagal pamokų tvarkaraštį.
2. Virtualioje pamokoje, konsultacijoje, klasės valandėlėje mokinys dalyvauja realiame laike,
realiu vaizdu (kad matytųsi veidas) savo ekrane pasivadinęs tikru savo vardu ir pavarde,
išjungtu mikrofonu (įsijungia mikrofoną tik mokytojui leidus).
3. Prieš vaizdo pamoką, konsultaciją, klasės valandėlę mokinys užtikrina savo tvarkingą ir
tinkamą išvaizdą (drabužiai, plaukai, darbo vieta), tinkančią oficialiam bendravimui. Kambaryje
neturėtų matytis dėmesį trikdančių dalykų. Išjungia pašalinius garso ir vaizdo įrenginius,
naudojasi tik ta priemone, kuri skirta mokymui(si) nuotoliniu būdu.
4. Klasės mokiniai vaizdo pamokos, konsultacijos, klasės valandėlės laukia „Laukimo kambaryje“
(anglų k. – „Waiting room“), iš kurio mokytojas į savo pamoką, konsultaciją, klasės valandėlę
įleidžia mokinius, atitinkančius taisyklių reikalavimus (žiūrėti 2 punktą). Įleistas mokinys į
pamoką, konsultaciją, klasės valandėlę užsiregistruoja komentarų rašymo laukelyje (anglų k. „Chat“) įrašydamas savo vardą ir pavardę, taip patvirtindamas savo dalyvavimą pamokoje,
konsultacijoje, klasės valandėlėje. Mokinys, neatitinkantis vaizdo pamokos, konsultacijos,
klasės valandėlės reikalavimo(-ų), gauna pastabą ir yra neįleidžiamas į pamoką, konsultaciją,
klasės valandėlę, kol nepasitaiso. Mokiniai vykdo mokytojų nurodymus, reaguoja į pastabas;
žymisi svarbiausią informaciją; kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais (mokytojų
nurodytu laiku). Mokinys pamokų, konsultacijų, klasės valandėlių metu negali užsiimti
pašaliniais, su ugdymo(si) turiniu nesusijusiais darbais, kita veikla (valgyti, gerti, kalbėtis su
kitais asmenimis, žaisti kompiuterinius žaidimus ar kitaip trukdyti nuotolinę pamoką,
konsultaciją, klasės valandėlę). Gerbia kitų ir savo teises jaustis saugiai elektroninėje erdvėje:
nuotolinėse vaizdo pamokose bendrauja mandagiai ir draugiškai.
5. Specialusis pedagogas gali dalyvauti pamokose, padėti SUP mokiniams atlikti užduotis dalyko
mokytojo specialiai tam sukurtuose kambariuose.
6. Už netinkamą ar piktybišką elgesį mokinys yra pašalinamas iš virtualios pamokos,
konsultacijos, klasės valandėlės. Vėliau apie tai mokytojas informuoja klasės vadovą, socialinį
pedagogą ir mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
7. Draudžiama vartoti trumpinius, necenzūrinius žodžius (keiktis ar kitaip nepagarbiai kalbėti),
tyčiotis ir įžeidinėti kitus asmenis. Mokiniai netoleruoja elektroninių patyčių. Nepalaiko jų
atsiradimo ar platinimo. Pastebėję patyčias, jas stabdo arba informuoja apie tai klasės auklėtoją,
mokyklos socialinę pedagogę. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro

susitarimo: pastebėję virtualioje mokymosi aplinkoje patyčias, netinkamą, nepagarbų mokinio
elgesį nedelsiant reaguoja, fiksuoja ir informuoja mokyklos administraciją, kuri elektroninėmis
priemonėmis pateikia informaciją www.epolicija.lt dėl viešosios tvarkos pažeidimo viešoje
erdvėje.
8. Draudžiama kelti į internetą nuotraukas, vaizdo įrašus be juose vaizduojamų žmonių sutikimo.
9. Mokiniui draudžiama perduoti savo prisijungimo prie elektroninio dienyno (ar kitų) paskyrų
slaptažodžius, mokytojų gautas nuorodas (ID) į vaizdo pamokas, konsultacijas, klasės
valandėles, pašaliniams (tretiems) asmenims.
10. Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų,
autorinių teisių apsaugos reikalavimų. Už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus,
neteisėtus prisijungimus prie mokyklos virtualios mokymosi aplinkos (Eduka klasė, Zoom,
Google Meet, Google Classroom, Tamo dienyno ir kt.) ar neteisėtą elektroninių duomenų
perėmimą ir panaudojimą užsitraukia baudžiamąją atsakomybę.
11. Mokiniui draudžiama jungtis į kitų klasių ar grupių virtualias, nuotolines pamokas,
konsultacijas, klasės valandėles. Mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) griežtai
draudžiama filmuoti, fotografuoti nuotolinę pamoką, konsultaciją, klasės valandėlę, tėvams
(globėjams, rūpintojams) stebėti užsiėmimą be mokytojo sutikimo. Pamokoje dalyvauja tik
mokinys.

