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 Nuotolinio mokymo(si) ir bendravimo taisyklės                                    

1. Teams – tai erdvė, skirta mokymuisi, tad viskas galioja kaip ir eilinėje pamokoje. 
2. Rekomenduojame atsisiųsti ir įsirašyti Teams programą   arba prisijungti naudojant Microsoft 

Edge naršyklę.                        
3. Svarbiausia taisyklė internete - pagarba vienas kitam. 
4. Iš anksto pasiruoškite vietą internetinei pamokai: įsitikinkite, ar 

aplinka, drabužiai, šukuosena yra tvarkingi ir tinkami oficialiam 
bendravimui, išjunkite visus pašalinius garsus. Pašnekovas 
neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų. 

5. Pamokai vadovauja mokytojas. 
6. Nepamirškite pradėti pokalbį nuo pasisveikinimo, baigę pokalbį - atsisveikinkite. 
7. Venkite daryti kelis darbus vienu metu. Pamokai skirkite visą laiką ir dėmesį. 
8. Venkite rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui. 
9. Tikrinkite rašybos klaidas. 
10. Nekelkite į Teams ir kitą elektroninę erdvę  nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų. Nekelkite 

nuotraukų, vaizdo įrašų  be jame vaizduojamų žmonių sutikimo. 
11.  Nevartokite necenzūrinių žodžių. 
12.  Jei virtualioje pamokoje dalyvauja daugiau kaip 2 žmonės, kalbėkite po vieną, kad būtumėte 

išgirsti. 
13. Nuotolinę pamoką filmuoti, fotografuoti griežtai draudžiama be mokytojo sutikimo. 
14. Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, 

autorinių teisių apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems 
asmenims. 

15. Nuotolinei pamokai pasiruoškite iš anksto: susidėkite reikiamus vadovėlius, mokymo 
priemones, pratybas ir kt.  

16. Nuotolinei pamokai junkitės 2-3 min. ankščiau. 
17.  Pasitikrinkite, ar veikia kamera, garsiakalbis ir mikrofonas.  
18. Prisijungus, nutildykite mikrofonus. Jį įjunkite tik mokytojui 

leidus kalbėti. 
19. Kai norite paklausti, kelkite ranką (paspausti 

ženkliuką “ranka”)  
20. Į pokalbių laukelį (chat) rašykite tik tada, kai 

to prašo mokytoja. 
21. Saugokite ir neatskleiskite savo slaptažodžio.  
22. Nekeiskite duoto slaptažodžio. Jį pamiršus - kreipkitės į auklėtoją. 
23. Kilus techniniams ir kitiems nesklandumams dėl TEAMS aplinkos kreipkitės: į Laurą 

Daniškevičienę  tel. 860717257, el. paštas l.daniskeviciene@spindulioprogimnazija.lt  arba į 
Audronį Bliavą tel. 8655 56945.  
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