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MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SINCHRONINIŲ (VAIZDO) PAMOKŲ METU

1. Mokinys turi iš anksto pasiruošti vaizdo pamokai (turėti ausines, kamerą, pamokai reikalingas
priemones).
2. Mokinys privalo nevėluoti į vaizdo pamoką, prisijungti tik savo vardu ir pavarde, laikytis
mokinio elgesio taisyklių, pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais, reaguoti į
jų prašymus bei nurodymus, nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.
3. Šeimos nariai turi netrukdyti mokiniui dalyvauti mokymosi procese. Vaizdo pamokos šeimos
nariai negali dalyvauti, išskyrus tuos atvejus, kai jų pagalba būtina ir tai aptarta su švietimo
pagalbos specialistais ir mokytoju.
4. Mokinys turi nepertraukiamai dalyvauti vaizdo pamokose.
5. Vaizdo pamokos metu mokinys turi laikytis rimties ir tylos:
5.1. prisijungti ir pamokoje dalyvauti su išjungtu mikrofonu (MUTE funkcija);
5.2. duoti ženklą, kai nori kalbėti, pakelti ranką, kad atkreiptų mokytojo dėmesį;
5.3. gavęs mokytojo leidimą įsijungti mikrofoną ir kalbėti;
5.4. pasisakęs vėl išjungti mikrofoną (MUTE funkcija) ir toliau dalyvauti veikloje.
5.5. pokalbių laukelį (chat) naudoti tik mokytojui nurodžius;
5.6. netrukdyti pašaliniais garsais, veiklomis, gestais, grimasomis, komentarais, nevalgyti;
5.7. baigti darbą ir išeiti iš virtualios transliacijos tik mokytojui leidus;
6. Griežtai draudžiama slapta įrašinėti ir platinti vaizdo pamokos turinį.
7. Griežtai draudžiama slapta daryti vaizdo pamokos ekrano nuotraukas, kuriose matomas kito
asmens atvaizdas.
8. Griežtai draudžiama vaizdo pamokų prisijungimo nuorodas persiųsti pašaliniams asmenims.
9. Pasirodžius netinkamo elgesio apraiškoms (nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais,
mokiniais, necenzūrinių žodžių vartojimas pamokos metu), mokinys įspėjamas dėl jo dalyvavimo
vaizdo pamokoje nutraukimo, o pasikartojus nusižengimui, mokinys iš vaizdo pamokos
pašalinamas be išankstinio įspėjimo, mokytojui, pasitarus su klasės auklėtoja ar direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, suteikiama teisė mokinį pašalinti iš vaizdo pamokų, skirti laikotarpio trukmę,
kur ugdymas nurodytą laikotarpį jam tęsiamas tik asinchroniniu būdu (savarankiškas mokinio
veikla), apie tai informuojami mokinio tėvai, klasės auklėtoja ir progimnazijos socialinė pedagogė.
10. Už netinkamą elgesį virtualioje erdvėje baudžiama pagal LR ANK 481 str. Nedidelis viešos
tvarkos pažeidimas: necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie
žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia
baudą nuo 30 iki 140 eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas,
padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 142 iki 240 eurų.
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