
                                                                                  Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

                                                                                                                                               2 priedas 

 

SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLĖS 

1. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino 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 Saugaus elgesio internete taisykles 

(toliau — Taisyklės). 

          2. Rekomenduojama kiekvienam gimnazijos mokytojui, mokiniui ir mokinio tėvams (globėjams 

ir rūpintojams) laikytis saugaus elgesio internete reikalavimų: 

           2.1.  prie interneto jungtis iš kompiuterio, į kurį įdiegta patikima ir legali antivirusinė programa; 

           2.2.  naudotis patikimu slaptažodžiu; 

           2.3.  programas siųstis tik iš oficialių gamintojų interneto svetainių; 

          2.4.  nesaugoti savo slaptažodžių naršyklėje; 

           2.5.  neatidaryti e1. laiškų, gautų nuo nepažįstamų asmenų ir jokiais būdais neatidaryti neaiškių 

juose prikabintų failų, 

           2.6. įsitikinti, kad interneto svetainės, kurioje norite užsiregistruoti ar prisijungti, adresas yra 

tikras; 

           2.7. nesidalinti savo interneto paskyrų prisijungimo duomenimis; 

           2.8. nespausti abejotinos informacijos reklaminių skydelių, nespausti internete ant iššokančių 

langų, kuriuose skelbiama, kad jūsų paskyra užblokuota; 

           2.9. bendraujant socialiniuose tinkluose su nepažįstamaisiais, neišduoti jiems savo asmeninių 

duomenų. 

          3.  Visi dalyvaujantys tiesioginėse pamokose (Teams pamokose) laikosi elgesio etiketo: 

           3.1.  nuotolinio mokymosi Teams pamokoms namuose turi būti skiriama darbo zona. Svarbu 

pasirūpinti, kad fone (tai yra mums už nugaros, kai sėdime priešais kompiuterio ekraną) būtų neutralus 

fonas, kad ten nebūtų lango ar kito šviesos šaltinio; 

           3.2.  nuotolinėje pamokoje dalyvaujame tvarkingai apsirengę ir susikaupę darbui. Nuotolinėje 

Teams pamokoje negalima dalyvauti būnant lovoje, pasirėmus pagalvėmis, valgant ar gurkšnojant 

gėrimą ir pan.; 

           3.3.  nuotolinės Teams pamokos metu darbo erdvėje reikia vengti pašalinių garsų ar vaizdų: 

išjungti televizorių ar radiją, kitus buities garsus, paprašyti išeiti asmenis, nesusijusius su pamoka, 

pasirūpinti, kad dėmesio neblaškytų augintiniai;  

           3.4.  įsijungę į Teams pamoką, patikrinkite, ar įjungta kameros ir mikrofono funkcija; 

           3.5.  kompiuterio kamerą laikyti įjungtą visos Teams pamokos metu;  

           3.6.  klausant pamokos aiškinimo, mokiniams rekomenduojama išjungti (mute) savo mikrofoną 

ir įjungti jį atsakinėjant ar klausiant. 

           4.  Visi dalyvaujantys tiesioginėse pamokose (Teams pamokose) gerbia kitus mokymo proceso 

dalyvius ir atsakingai planuoja laiką, kitų dalyvių atžvilgiu elgiasi mandagiai bei pagarbiai: 

           4.1. planuojant tiesioginę pamoką (Teams pamoką) nurodomas tikslus pamokos laikas pagal 

tvarkaraštį; 

           4.2.  jungtis į tiesioginę (Teams pamoką) rekomenduojama bent keliomis minutėmis anksčiau.  

           4.3.  rekomenduojama planuojat tiesioginę pamoką ar susitikimą numatyti ir pradžios, ir pabaigos 

laiką. Dirbant ir mokantis nuotoliniu būdu, tai leis geriau planuoti kitus darbus; 



           4.4. jei kuris nors dalyvis jungiasi pavėlavęs, jis turėtų nutildyti (mute) savo mikrofoną, kad 

nebūtų trukdoma darbui; 

           4.5. tiesioginių Teams pamokų metu, kaip ir gyvuose susirinkimuose, kalbame po vieną, norėdami 

atsakyti ar paklausti, keliame ranką (raise hand). 

           5.  Griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ar kitaip fiksuoti tiesioginių Teams pamokų metu 

vykstantį vaizdą, garsą, dalyvių darbus, reakcijas, komentarus, susirašinėjimą ir kitas detales. 

_______________________ 

 

 


