Patarimai mokiniams dėl darbo internete
1. Stebėkite mokytojų, klasės vadovo nurodymus ,,Mano dienyne” ir Google Classroom
platformoje.
2. Pasiruoškite darbui tinkamą ir patogią aplinką (patikrinkite ar turite darbui reikiamas
darbo priemones, informuokite tėvus bei mažuosius brolius ir seserys jog Jums prasidėjo
pamoka, augintinius išveskite į kitą patalpą).
3. Rašykite taisiklingai, neiškraipykite žodžių, naudokite lietuviškus rašmenis. Jūsų įprastų
santrupų, vartojamų bendraujant su draugais, mokytojai ir kiti mokiniai gali nesuprasti.
4. Jei reikia jungtis prie bendro pokalbio, pasiruoškite jam keliomis minutėmis anksčiau,
klausykite mokytojo nurodymų (išjungti mikrofoną ar tiesiog klausytis, klausytis ir
klausimus pateikti susirašinėjimo lange).
5. Pamokos metu mokiniai privalo būti įsijungę vaizdo kameras, išsijungia – tik mokytojo

paprašyti.
6. Jei neveikia vaizdo kamera ar mikrofonas, tėvai privalo informuoti mokytojus.
7. Nesidalinkite mokytojo suteikta medžiaga (jei neturite leidimo), prisijungimo prie vaizdo

skambučio kodu su pašaliniais žmonėmis.
8. Atsargiai rinkitės, ką rašote, kokia informacija dalinatės. Internetas yra tokia vieta, kur

kartą pasidalinta informacija ten gali išlikti visam laikui (garbingo elgesio internete
kodeksas https://www.youtube.com/watch?v=fbeUxYEWlAU).
9. Svarbu atsargiai parinkti prisijungimo (vartotojo) slaptažodžius ir nesidalyti jais su kitais,
net su savo geriausiais draugais, taip pat nereikėtų jungtis prie savo pašto ar profilio
stebint kitiems.
10. Reikėtų kruopščiai apgalvoti, kokią informaciją apie save galima pateikti. Vertėtų vengti
skelbti savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, gyvenamos vietos adresą, mokymo
įstaigą ir t. t.).
11. Kaip ir realiame pasaulyje, virtualioje erdvėje egzistuoja bendravimo etiketo taisyklės,
kurių reikėtų laikytis. Būkite kantrūs, tolerantiški ir mandagūs su mokytojais, draugais
pamokų ir pertraukų metu. Mokėkite tinkamai reaguoti į kitų užgaulius pasisakymus ir

veiksmus. Neverta bendrauti su agresoriumi ir juo labiau bandyti atsakyti tuo pačiu.
Kartais užtenka paprasčiausiai ignoruoti.
12. Melagingos informacijos skleidimas turi pasekmes.

13. Būkite atsargūs internete. Dėl pastebėtų ar patiriamų patyčių kreipkitės į socialinį
pedagogą asmenine žinute ,,Mano dienyne”.
14. Išsisaugokite vykstančių elektroninių patyčių įrodymus (pavyzdžiui, skriaudėjo žinutę,

laišką), geriausia turėti ir elektroninę, ir spausdintą įrodymų kopijas.
15. Jei neramu ir norite pasikalbėti, kreipkitės į progimnazijos psichologą, socialinį
pedagogą, klasės vadovą, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
16. Prašykite draugo, klasioko, mamos, tėčio, sesers, brolio, klasės auklėtojo, dalyko
mokytojo pagalbos, jei susiduriate su sunkumais prisijungiant prie pamokos. Tai darykite
ne pamokų metu.
17. Nesilaikant nuotolinio darbo taisyklių, apie pažeidimus bus pranešta mokyklos
administracijai ir tėvams.
18. Išnaudokite galimybę mokytis namuose. Tyrinėkite ir atraskite!

