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VIRTUALAUS BENDRAVIMO IR DARBO TAISYKLĖS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PAMOKOSE 

 

Virtualioje erdvėje privaloma visiems laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių 

duomenų reikalavimų ir neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims. Už virtualioje erdvėje 

atliktus neteisėtus veiksmus, neteisėtus prisijungimus prie gimnazijos virtualios mokymosi aplinkos 

(Moodle, Zoom, Messenger, el. dienyno ir kt.) ar neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir 

panaudojimą užsitraukia baudžiamąją atsakomybę (BK 198.1 straipsnis). 

 

1. Svarbiausia taisyklė nuotolinio mokymosi pamokose – pagarba vienas kitam. 

2. Virtualioje pamokoje (ar pateiktoje asinchroniniu būdu) mokinys dalyvauja realiame laike, pagal 

patvirtintą tvarkaraštį. 

3. Sinchroninėje pamokoje mokinys ekrane turi pasivadinti tikrais savo vardu ir pavarde, turi matytis tikra 

nuotrauka (jei nori mokinys ir sutinka mokytojas), jeigu prašo mokytojas – veidas. Pamoką pradeda 

išjungtu mikrofonu, įsijungia mikrofoną tik mokytojui leidus. 

4. Prieš vaizdo pamoką mokinys užtikrina savo tvarkingą ir tinkamą išvaizdą (drabužiai, plaukai, darbo 

vieta), tinkančią oficialiam bendravimui. Kambaryje neturėtų matytis išmėtytų daiktų ir kitų dėmesį 

trikdančių dalykų. 

5. Pamoka ZOOM aplinkoje. Klasės mokiniai Zoom pamokos laukia „Laukimo kambaryje" (anglų k. –

„Waiting room"), iš kurio mokytojas į savo pamoką įleidžia mokinus, atitinkančius taisyklių reikalavimus 

(žiūrėti 3 punktą). Įleistas mokinys į pamoką užsiregistruoja komentarų rašymo laukelyje (anglų k. – 

„Chat") įrašydamas savo vardą ir pavardę, taip patvirtindamas savo dalyvavimą pamokoje. Mokinys, 

neatitinkantis nuotolinės pamokos reikalavimo(-ų), gauna pastabą ir yra neįleidžiamas į pamoką, kol 

nepasitaiso. 

6. Pamoka MESSENGER aplinkoje. Klasės mokiniai jungiasi į Messenger grupę naudodami savo tikrą 

vardą ir pavardę. Mokytojas, pats sukūręs grupę, gali tapti grupės „admin“ ir į grupę priimti tik tos grupės 

mokinius. Grupėje visi laikosi nustatytų taisyklių, nesidalina pašaline informacija, kurios nereikia 

pamokai. Susirašinėjant vartoja bendrinę kalbą be trumpinių ir nevartotinų žodžių. Tikrina rašybos 

klaidas. Mokytojui vykdant video pamokas skambučių pagalba, prisijungia tik tie mokiniai, kurie yra iš 

anksto informuoti. 

7. Mokinys pamokų metu negali užsiimti pašaliniais, su pamoka nesusijusiais darbais, kita veikla (valgyti, 

gerti, kalbėtis su kitais asmenimis ar kitaip trukdyti nuotolinę pamoką). 

8. Už netinkamą ar piktybišką elgesį mokinys yra pašalinamas iš virtualios pamokos. Vėliau apie tai 

mokytojas informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

9. Draudžiama vartoti trumpinius, necenzūrinius žodžius (keiktis ar kitaip nepagarbiai kalbėti), tyčiotis ir 

įžeidinėti kitus asmenis. 

10. Draudžiama kelti į internetą nuotraukas, vaizdo įrašus be juose vaizduojamų žmonių sutikimo. 

11. Mokiniui griežtai draudžiama jungtis į kitų klasių ar grupių virtualias, nuotolines pamokas, filmuoti, 

fotografuoti nuotolinę pamoką be mokytojo sutikimo. 

12. Pastebėjus neteisėtus veiksmus virtualioje pamokoje mokiniai privalo nedelsiant informuoti dalyko 

mokytoją. 

13. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro susitarimo:  pastebėję virtualioje mokymosi 

aplinkoje (Moodle, Zoom, Messenger pamokose) patyčias, netinkamą nepagarbų mokinio elgesį nedelsdami 

reaguoja, fiksuoja  ir informuoja gimnazijos administraciją, kuri pasilieka teisę kreiptis į policiją dėl 

viešosios tvarkos pažeidimo viešojoje erdvėje. LR ANK 73 straipsnis.  



14. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir pareigą rūpintis: sudaryti tinkamas, saugias sąlygas 

mokymuisi, užtikrinti punktualų vaikų dalyvavimą virtualiose pamokose bei pagarbų elgesį su mokytojais. 

(LR Vaiko teisių pagrindų įstatymas 31.2.2 str.) Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai 

vaiko interesams, užtraukia įspėjimą tėvams. 

15. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro susitarimo: pastebėję virtualioje mokymosi 

    aplinkoje (Moodle, Zoom, Messenger pamokose) patyčias, netinkamą, nepagarbų mokinio elgesį nedelsdami 

    reaguoja, fiksuoja ir informuoja gimnazijos administraciją, kuri kreipiasi į policiją dėl viešosios tvarkos  

    pažeidimo viešoje erdvėje. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Visi vaiko duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, 

    kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko   

    teises ir teisėtus interesus. 

17. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto tinklalapyje. 

18. Mokiniai ir mokinių tėvai su Taisyklėmis supažindinami pranešimu elektroniniame dienyne pranešimų 

skiltyje. 

19. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi  

jose reglamentuotų elgesio normų. 
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