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ELGESIO INTERNETO ERDVĖJE IR DALYVAVIMO NUOTOLINĖJE VAIZDO
PAMOKOJE TAISYKLĖS
1. Kauno „Vyturio“ gimnazija (toliau – gimnazija), gerbdama mokymo nuotoliniu
būdu, organizuojamo interneto erdvėje, proceso dalyvių privatumą ir siekdama užtikrinti jų
saugumą bei pagarbų elgesį visų dalyvių atžvilgiu, nustato šias Elgesio interneto erdvėje ir
dalyvavimo nuotolinėje vaizdo pamokoje taisykles (toliau – Taisyklės).
2. Kiekvienas gimnazijos mokytojas, mokinys ir mokinio tėvai (globėjai ir
rūpintojai) laikosi saugaus elgesio internete reikalavimų:
2.1. prie interneto jungiasi iš kompiuterio, į kurį įdiegta patikima ir legali antivirusinė
programa;
2.2. naudojasi patikimu slaptažodžiu;
2.3. programas siunčiasi tik iš oficialių gamintojų interneto svetainių;
2.4. nesaugo savo slaptažodžių naršyklėje;
2.5. neatidaro el. laiškų, gautų nuo nepažįstamų asmenų ir jokiais būdais neatidaro
neaiškių juose prikabintų failų;
2.6. įsitikina, kad interneto svetainės, kurioje nori užsiregistruoti ar prisijungti, adresas
yra tikras;
2.7. nesidalina savo interneto paskyrų prisijungimo duomenimis;
2.8. nespaudžia abejotinos informacijos reklaminių skydelių, nespaudžia internete ant
iškrentančių langų, kuriuose skelbiama, kad jūsų paskyra užblokuota;
2.9. bendraujant socialiniuose tinkluose su nepažįstamaisiais, neišduoda jiems savo
asmeninių duomenų.
3.

Kiekvienas gimnazijos mokytojas, mokinys ir mokinio tėvai (globėjai ir

rūpintojai) laikosi elgesio nuotolinėse vaizdo pamokose (Microsoft TEAMS aplinkoje) etiketo:
3.1. pamokoms namie turi būti skiriama darbo zona. Svarbu pasirūpinti, kad fone (tai
yra už nugaros, kai sėdima priešais kompiuterio ekraną) būtų neutralus fonas, nebūtų lango ar kito
šviesos šaltinio;
3.2. mokiniai nuotolinio mokymo pamokose dalyvauja įsijungę vaizdą, garsą ir
mikrofoną; mikrofoną išjungia su mokytojo leidimu;
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3.3. nuotolinėje pamokoje dalyvaujama tvarkingai apsirengus ir susikaupus darbui.
Nuotolinėje vaizdo pamokoje negalima dalyvauti būnant lovoje, pasirėmus pagalvėmis, valgant ar
gurkšnojant gėrimą ar pan.;
3.4. nuotolinės vaizdo pamokos metu darbo erdvėje negali būti pašalinių garsų ar
vaizdų – neveiktų įjungtas televizorius ar radijas, nebūtų buities garsų, asmenų, nesusijusių su
pamoka, dėmesio neblaškytų augintiniai;
3.5. klausantis pamokų dėstymo, mokiniams rekomenduojama išjungti (mute) savo
mikrofoną;
3.6. siekiant geresnio interneto ryšio, rekomenduojama kompiuteryje išjungti/uždaryti
internetinius žaidimus, filmus, kitus papildomus naršyklės langus.
4.

Kiekvienas gimnazijos mokytojas, mokinys ir mokinio tėvai (globėjai ir

rūpintojai) gerbia kitus mokymo proceso dalyvius ir atsakingai planuoja laiką, kitų dalyvių
(bendramokslių, mokytojų, kitų tiesioginės pamokų dalyvių) atžvilgiu elgiasi mandagiai bei
pagarbiai:
4.1. kai nuotolinė pamoka/sesija suplanuota konkrečiam laikui, jungtis naudojant
nuorodą rekomenduojama bent keliomis minutėmis anksčiau. Jei kanalą naudosite pirmą kartą –
bent 10 minučių anksčiau, kad spėtumėte rasti langą internete, o jei reikia – ir įdiegti reikiamą
programą. Nurodytas tiesioginės pamokos ar virtualaus susitikimo interneto erdvėje laikas yra tas,
kada visi dalyviai jau prisijungę ir yra pasiruošę dirbti;
4.2. jei kuris nors dalyvis jungiasi pavėlavęs, sesijos iniciatorius (host) turėtų nutildyti
(mute) naująjį dalyvį, kad nebūtų trukdoma darbui;
4.3. tiesioginių vaizdo-garso pamokų metu, kaip ir gyvuose susirinkimuose, kalbama
po vieną;
4.4. nevartojama necenzūrinių žodžių.
5.

Mokiniams griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitaip fiksuoti tiesioginių

vaizdo pamokų metu vykstantį vaizdą, garsą, dalyvių darbus, reakcijas, komentarus, susirašinėjimą
ir visas kitas detales.
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