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MOKYMOSI ZOOM PLATFORMOJE TAISYKLĖS 

 

1. Prisijungimas. Junkitės prie vaizdo pamokos naudodami atsiųstą mokytojo nuorodą, 

laukelyje „Your Name“ nurodykite savo Vardą ir  Pavardę. Jeigu nėra galimybės prisijungti ir 

dalyvauti pamokoje, būtina apie tai iš anksto pranešti dalyko mokytojui. Prisijungimo kodų bei 

nuorodų, kurias pateikia dalykų mokytojai, negalima platinti, perduoti kitiems asmenims.  

2. Garso reguliavimas. Prisijungę lango apačioje matysite įrankių juostą. Siekiant 

užtikrinti geriausią garso kokybę, kai kalba mokytojas arba mokytojo paprašytas mokinys, visų 

mikrofonai turi būti išjungti. (Paspausti mikrofono ženklelį įrankių juostos kairėje – mikrofonas 

taps perbrauktas). Taip pat pamokos metu turi būti išjungtas telefono garsas. Pamokos metu 

rekomenduojame mokiniui naudoti ausines (tinka telefono ausinės), kad netrukdytų pašaliniai 

garsai. Bendravimas su šeimos nariais turi vykti po pamokos (jei jūsų šeimos nariai trukdo 

pamokai, turite atsijungti nuo grupės ir tęsti pamoką savarankiškai).  

3. Ekrano vaizdas. Mokinys gali užsidėti jam patinkantį fono vaizdą, bet jis negali būti  

kaitaliojamas pamokos metu. Vaizdo pamokose mokinys privalo dalyvauti įsijungęs kamerą 

(nebent yra svarių priežasčių, apie kurias turi iš anksto informuoti klasės vadovą). Kamerą 

išsijungti galima tik per savarankiškas zoom pamokas, kai tai leidžia mokytojas. 

3.  Moderavimas. Pamokos eigą koordinuoja mokytojas. 

5. Klausimų pateikimas. Norėdami pateikti klausimą mokytojui, įjunkite susirašinėjimo 

lauko „Chat“ rodymą ir parašykite jį čia: „Type message here“. Jeigu norėsite kalbėti, pakelkite 

ranką paspausdami „Raise hand“ mygtuką.  

6. Vizualizavimas. Jūs turite galimybę pasidalinti savo ekranu „Share Screen“, bet tai 

darykite tik tuo atveju, jeigu gavote mokytojo leidimą. Užvedus pelytę ant mokinio ikonos 

paspausti ten esančius tris taškelius ir paspausti „Make Host“. Mokinys baigęs dalintis ekranu turi 

grąžinti moderatoriaus teisę mokytojui (užeiti ant mokytojo ikonos ir paspausti „Make Host“). 

7. Diskusija. Norėdami dalyvauti diskusijoje, įjunkite savo mikrofoną (paspaudę 

perbraukto mikrofono ženklą) ir šiek tiek palaukite. Mokytojas, matydamas visų norinčių kalbėti 

eilę, pagal galimybes, kiekvienam suteiks žodį. 

8. Elgesys zoom pmokoje.  Zoom pamokos vyksta pagal nurodytą tvarkaraštį, prašome į 

pamokas „nevėluoti“.  

8.1. Pamokoje mokiniai turi dalyvauti tvarkingai apsirengę ir susikaupę.  Negalima 

dalyvauti gulint lovoje, pasirėmus pagalvėmis (išskyrus ligos atvejus).  

8.2 Valgyti galima tik pertraukų tarp pamokų metu. Vykstant pamokai užkandžiauti 

negalima.  

8.3 Pamokos metu, mokytojui prašant, išjungiame arba įsijungiame kameras ir 

garsiakalbius. 

8.4  Į pokalbių laukelį (chat) rašome tik tada, kai to prašo mokytojas. Jokie necenzūriniai, 

nepagarbūs ar įžeidūs asmeniniai ir vieši susirašinėjimai nėra toleruojami. Apie tai pamokos 

mokytojas iškart informuoja mokinio tėvus.  



9. Pagarbaus bendravimo principai. Virtualioje aplinkoje vykstančioje pamokoje 

vadovaujamės mandagaus, pagarbaus bendravimo principais: kalbame pagarbiai, neįžeidinėjame 

klasės draugų, mokytojų, nežeminame kitų, jei nuomonės nesutampa. Pasirodžius netinkamo 

turinio žinutėms: keiksmažodžiams, įžeidinėjimams, panaudojus prisijungimams svetimą pavardę, 

be leidimo naudojant kitų nuotraukas ir platinant jas, iškart informuojami mokinio tėvai, 

gimnazijos administracija, ir dalyko mokytojas per el. paslaugų portalą ,,epolicija.lt” praneša 

policijai. Administracija apie mokinio netinkamą elgesį (asmens teisių pažeidimą) informuoja 

Vaiko teisių apsaugos tarnybą. Netinkamai  pasielgęs mokinys be išankstinio įspėjimo pašalinamas 

iš to mokomojo dalyko kurso vienai savaitei. Ugdymo procesą mokinys tęsia tik asinchroniniu 

būdu (savarankiškas darbas su vadovėliu ir užduočių atlikimas). Grįžęs į kursą iškart atsiskaito 

mokytojui pagal mokytojo pateiktas užduotis.  

10. Vaizdo ir garso fiksavimas. Be mokytojo leidimo, draudžiama fotografuoti, filmuoti, 

įrašinėti bei viešinti pamokos vaizdus ar garsą.  

11. Atsijungimas. Pasibaigus pamokai atsijungti nuo pamokos, paspauskite „Leave Meeting“. 

 

Mokymasis per ZOOM pamokas bus sėkmingas tik pagarbiai elgiantis ir  

laikantis bendrų susitarimų! 


