NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ATNAUJINTOS TAISYKLĖS
MOKINIAMS IR TĖVAMS/GLOBĖJAMS
1. Nuotolinis mokymas(is) – tai savarankiškas naujos medžiagos pažinimas ir įsisavinimas,
užduočių atlikimas bei mokytojo konsultacija/pamoka sutartu laiku.
2. Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas pagrindinėmis priemonėmis: TAMO dienynas,
Microsoft Teams; taip pat gretutinėmis priemonėmis pagal mokytojų ir vaikų (jų tėvų/globėjų)
susitarimus.
3. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik TAMO dienyne bei įstaigos
tinklapyje.
4. Junkitės prie TAMO naudodami savo paskyrą.
5. Užduotys ir prisijungimai prie pamokų pateikiami kiekvieną dieną iki 9.00 val. per TAMO
dienyną (esant poreikiui - ir/arba į elektroninį paštą).
6. Nuotolinio mokymo metu pamokas (vaizdą, garsą ir susirašinėjimą) įrašinėti draudžiama.
7. Visi duomenys tvarkomi griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)
nuostatomis, duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
8. Jokių papildomų asmens duomenų nuotolinio mokymo(si) procese apie vaikus ar tėvus/globėjus
nerenkama.
TĖVAMS/GLOBĖJAMS
9. Užtikrinkite, kad jūsų vaikas galėtų dalyvauti vaizdo pamokose ir mokytis nuotoliniu būdu. Esant
keblumams susisiekite su klasės auklėtoju ir aptarkite, kokios pagalbos jums reikia siekiant
užtikrinti galimybes vaikui mokytis nuotoliniu būdu.
10. Pasirūpinkite tinkama aplinka vaikams mokytis bei dalyvauti vaizdo transliacijų pamokose:
suteikite ramią tvarkingą vietą (atskirą kambarį ar kambario dalį), kurioje nebūtų pašalinių
judančių daiktų bei vaikštančių žmonių, kurie blaškytų ugdymo(si) procesą, mokinio ir mokytojo
darbą, nekalbinkite vaiko pamokos metu, pasirūpinkite, kad netrukdytų ir kiti šeimos nariai.
11. Susirgus vaikui, nedelsiant praneškite klasės auklėtojui.
12. Užtikrinkite prisijungimo prie TAMO dienyno, elektroninio pašto ir kitų internetinių sistemų
prisijungimo duomenis, laikykite juos paslaptyje, susikurkite pakankamai sudėtingus/saugius
prisijungimo slaptažodžius.

13. Įvykus saugumo incidentui, asmens duomenų saugumo pažeidimui, pvz. jūsų prisijungimų
duomenimis pasinaudojo kiti asmenys, ar pan., nedelsiant susisiekite su direktoriaus pavaduotoju
ugdymui Sergejumi Pavlovu (860474442).
14. Tik jūs galite kontroliuoti ir atsakote už savo asmeninių duomenų saugumą jų neviešinant, taip
pat rekomenduojama naudoti legalias operacines sistemas ir atnaujinimus, naudotis
antivirusinėmis programomis, atsijungti nuo paskyros, kai ja nėra naudojamasi, tokiu būdu
ribojant trečiųjų asmenų neteisėtas prieigas prie asmens duomenų ir nuotolinio mokymo
priemonėje esančios informacijos ir pan.
15. Rekomenduojama, kad prieš vaizdo pamokas būtų perkrautas jūsų interneto ryšys, išjungti kiti
interneto ryšį tuo metu naudojantys įrenginiai – tai padės užtikrinti ryšio kokybę. Tačiau
prisiminkite, kad nei jūs, nei kiti dalyvaujantieji negali atsakyti už ryšio kokybę, jeigu yra atlikti
rekomenduotini veiksmai. Nesant pakankamos kokybės, kreipkitės į ryšio tiekėją.
16. Bendraukite su mokytojais siekiant užtikrinti geriausių vaiko interesų bei teisių įgyvendinimą
šiuo visiems nelengvu periodu.

MOKINIAMS
17. Pasiruoškite tinkamą aplinką produktyviam darbui: stalas, kėdė, kompiuteris (dirbkite
naudodami kaip galima didesnį ekraną).
18. Venkite pašalinių trikdžių (televizoriaus, žaidimų online ir su broliais ar seserimis, naminiais
gyvūnėliais, neužkandžiaukite).
19. Susidarykite aiškią dienotvarkę, tiksliai numatę, kuriuo metu mokysitės, ir jos laikykitės.
20. Mokykitės kasdien.
21. Paskirstykite užduotis proporcingai per visą savaitę, nepasilikite visų darbų paskutinei dienai.
22. Užsirašykite jums kylančius klausimus, juos vėliau galėsite užduoti mokytojams.
23. Bendraudami virtualioje erdvėje būkite mandagūs, gerbkite vienas kitą, laikykitės etikos principų
bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
24. Būkite kantrūs mokydamiesi ir naudodami ypač padidėjusios apkrovos informacines sistemas.

