ASMENS DUOMENŲ APSAUGA VYKDANT ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS
NUOTOLINĮ MOKYMĄSI

Mokyklos darbuotojų ir mokinių tėvų vaidmenys bei atsakomybė
Už mokyklos saugos politiką atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Edmundas Rudzevičius:
1) teikia pagalbą mokiniams esant asmens duomenų saugumo pažeidimams;
2) teikia informaciją mokytojams, mokinių tėvams apie mokinių asmens duomenų
tvarkymą naudojant nuotolinio mokymo priemones;
3) informuoja mokytojus, mokinių tėvus apie pareigas užtikrinti perduodamų duomenų
saugumą.
Už nuotolinio mokymo priemonių priežiūrą atsakinga mokytoja Laima Valuckienė
teikia informaciją mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams kaip tinkamai naudotis nuotolinio
mokymo priemonėmis (operacinių sistemų naudojimas ir atnaujinimas, antivirusiniais programos,
slaptažodžių pasirinkimas ir keitimas ir pan.).
Klasių auklėtojai atsakingi už asmens duomenų naudojimo nuotolinio mokymosi
tikslu suderinimą su savo auklėtinių tėvais.
Mokytojai ir mokinių tėvai atsakingi už mokinių asmens duomenų saugumą naudojant
nuotolinio mokymosi priemones. Mokytojai iš anksto informuoja mokinius kada ir kokio tipo
pamokos bus vykdomos. Tėvai atsijungia nuo paskyros, kai ja nėra naudojamasi.

Nuotolinių mokymosi priemonių naudojimas
Pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymo priemonės yra el. dienynas TAMO ir
EDUKA. Mokytojai turi teisę naudotis ir kitomis priemonėmis: ZOOM, EMA, Google for
Education, eTest.lt.
Elektroninis dienynas TAMO yra slaptažodžiu apsaugota duomenų perdavimo ir
kaupimo sistema. Mokytojų, tėvų ir mokinių prieigų prie dienyno keitimą, apribojimą ir naikinimą
vykdo mokytoja Laima Valuckienė. Paskyrų sukūrimui naudojami mokytojų, mokinių ir tėvų
vardai, pavardės ir klasių pavadinimai. Prisijungimas prie TAMO galimas bet kuriuo paros metu.
Apie mokinių dalyvavimą mokyme sprendžiama pagal jų žinutes apie užduočių atlikimą,
paklausimus ir pan. Duomenys el.dienyne TAMO saugomi iki mokslo metų pabaigos (išskyrus
pusmečių ir metinius įvertinimus).

Nuotolinio mokymosi priemonę „EDUKA klasė“ administruoja dalyko mokytojai.
Paskyrų sukūrimui reikalingi asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, mokinio ar tėvų
el.paštas. Mokymo procesas vyksta pamokų tvarkaraštyje nustatytomis dienomis. Mokytojai stebi
kiekvieno mokinio prisijungimą ir neleidžia prisijungti kitų klasių mokiniams.
ZOOM aplinka naudojama mokytojo ir mokinių ar tėvų komunikavimo tikslu.
Prieigos prie ZOOM įgaliojimai suteikti dalykų mokytojams. Šioje priemonėje mokinių asmens
duomenys nėra naudojami. Suteikiamas tik apsaugos kodas.
Mokymosi įrankių sistemą Google for Education administruoja mokytoja Laima
Valuckienė. Kiekvienam mokytojui yra sukurti specialūs elektroninio pašto adresai. Mokytojas pats
sukuria prisijungimo slaptažodį. Sistemos naudojimui pakanka mokinio pavardės, vardo ir klasės
pavadinimo. Google for Education sistema naudojama ir mokyklos pedagogų bei administracijos
vaizdo pokalbiams vykdyti. Pamokos mokiniams vykdomos pamokų tvarkaraštyje nustatytomis
dienomis. Mokytojai akivaizdžiai mato, kurie mokiniai prisijungę prie sistemos. Prieigos naudotojai
privalo užtikrinti prisijungimo slaptažodžio saugumą.
EMA pratybose naudojamas mokinio

vardas. Kiekvienam mokiniui suteikiamas

kodas ir slaptažodis. Mokinys užduotis atlieka mokytojo nustatytu laiku.
eTest.lt yra mokinių testavimo.sistema. Sistemą administruoja atitinkamo mokomojo
dalyko mokytojas. Mokinys gali ir savarankiškai jungtis prie eTest.lt. Reikalingi asmens duomenys:
vardas, pavardė, el.pašto adresas. Sukuriamas vartotojo vardas ir slaptažodis. Visi testai ir rezultatai
saugomi tol, kol mokytojas jų nepašalins.

