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Siekdama užtikrinti nepertraukiamą ugdymosi procesą COVID-19 viruso
grėsmės karantino laikotarpiu,
tvirtinu Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos nuotolinio mokymosi
taisykles, kurios įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir galioja visą karantino laikotarpį.
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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS
NUOTOLINIO MOKYMOSI
TAISYKLĖS
1. Nuotolinio mokymosi pamokose galioja tokia pati pamokos ir bendravimo kultūra
kaip ir įprastose. Bendravimas privalo būti mandagus, neįžeidžiantis.
2. Interaktyvios pamokos laikas yra ribotas, todėl į virtualias pamokas, kaip ir į realias,
mokytojams ir mokiniams vėluoti draudžiama.
3. Pamokos metu mokinių telefonai privalo būti išjungti ir nenaudojami išskyrus atvejus,
kai prie konsultacijos prisijungiama telefonu.
4. Mokymosi metu privalo būti išjungtas televizorius, muzika, socialiniai tinklai ir kiti
garsus leidžiantys bei dėmesį blaškantys prietaisai.
5. Pamokos metu mokiniai negali užkandžiauti, vaikštinėti ar užsiimti kita pašaline
veikla. Taip pat draudžiama išjungti vaizdo arba garso transliavimą be atskiro
mokytojo leidimo.
6. Pamokos metu mokiniai kalba po vieną. Norėdami pasisakyti, mokiniai kelia ranką.
Kai vienas kalba, kiti – klausosi. Komentarai, replikavimas bei su pamoka nesusiję
pašnekesiai, kalbos ir klausimai yra draudžiami.
7. Draudžiama bet kokiu būdu įrašinėti ir platinti mokytojo vedamą pamoką be
mokytojo sutikimo. Mokytojo vedama pamoka yra mokytojo autorinis kūrinys (LR

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2000, Nr. 661985)).
8. Savarankiškam darbui paskirtas užduotis mokiniai turi atlikti laiku, sąžiningai ir
dėdami visas pastangas.
9. Mokytojas privalo pašalinti iš virtualios pamokos visus mokinius, pažeidžiančius
arba nepaisančius Nuotolinio mokymosi taisyklių, apie tai pranešdamas mokinio
tėvams. Mokinys iš virtualios pamokos pašalinamas iš karto po to, kai
nesureagavo jau į pirmą mokytojo pastabą. Šios priemonės taikomos siekiant
užtikrinti kitų mokinių nepertraukiamą pamoką, esant nepaprastoms virtualios
pamokos sąlygoms.
10. Tuo atveju, jeigu pamokos metu mokinio tėvai ar kiti asmenys yra viename
kambaryje su mokiniu, šios taisyklės taip pat galioja ir mokinio tėvams.
REKOMENDUOJAMA
1. Pasirūpinti mokymuisi skirta aplinka: stalu, ant kurio stovi kompiuteris ar kitas
išmanus įrenginys, bei kėde. Aplinka turi kuo mažiau blaškyti, todėl mokiniams
pamokų metu reikia pasidėti žaislus atokiau. Kuo daugiau aplinkos trikdžių, tuo
vaikui sunkiau sutelkti dėmesį ir jis greičiau pavargsta.
2. Rekomenduojama vaikams turėti dienotvarkę ir pritaikyti ją pagal esamą situaciją.
Nuotolinis mokymas nebūtinai turi vykti įprastomis mokyklos valandomis (jei
kalbame apie savarankišką mokymąsi ir užduočių atlikimą). Tačiau vertėtų nustatyti
mokymosi valandas, pertraukas ir poilsiui skirtą laiką.
3. Nuotolinis mokymas yra naujas ir netikėtas ne tik mokiniams, jų tėveliams, bet taip
pat ir mokytojams. Todėl būkime supratingi ir padėkime vieni kitiems.
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