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Kas paskatino burtis į SIA bendruomenę?

Mokinių tėvelių klausimas: 

Kodėl mokykla nesirūpina saugia 
internetine aplinka, nepakeičia bevielio 
interneto prisijungimo kodo?

NES  TĖVAI MANO, KAD:
 Mokykloje mokiniai laisvai gali prisijungti prie interneto savo mobiliais 

telefonais ir nekontroliuojami naršyti jame.
 Pradinukai po pamokų su mobiliaisiais telefonais naršo internetiniuose 

puslapiuose, kurie skirti suaugusiems;
 Žiūri filmukus apie patyčias ir smurto atvejus ir aptarinėja bei šaiposi kartu 

su bendraamžiais, kurie mokykloje laukia beprasidedančių neformaliojo 
švietimo užsiėmimų;

 Mokykloje telefonu nufotografuotus vaizdus (dažniausiai 
kompromituojančius) kelia į socialinius tinklus ir juos komentuoja...



KĄ DARYTI?

Nuolat keisti internetinės prieigos kodą?

Susitarti dėl mobiliųjų telefonų 

mokykloje naudojimo taisyklių?

Domėtis mokinių laisvalaikio praleidimo          

formomis?

Reikia kvalifikacijos tobulinimo renginių 

mokytojams apie saugios elektroninės erdvės 

kūrimą?!



„Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla 
šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, 
užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“ 

2017 metų spalio 30-31 d. ir gruodžio 27 d.



Mokytojų SIA mokymų metu sukurti darbai 

 SAUGAUS INTERNETO 
ABC

 INTERNETAS TAIP NE

 GRĖSMĖS KOMPIUTERIO 
SAUGUMUI

 SAUGAUS INTERNETO 
TAISYKLĖS

 KĄ ATSISIUNTĖME?

https://www.storyjumper.com/book/index/4829856
6/5a4cabb077a58

"Internetas" - Free Books & Children's Stories Online 
| StoryJumper

https://youtu.be/9p5ChUo0voE

https://drive.google.com/drive/folders/1IQ26A2HzR
-yJlGBMJAjl5kuRNYu0Ir6G?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1MmIvTJC2
DQ5IgcK4afVCzmvpkkfNhoxQ

https://www.storyjumper.com/book/index/48298566/5a4cabb077a58
https://www.storyjumper.com/book/index/48344426/Internetas
https://youtu.be/9p5ChUo0voE
https://drive.google.com/drive/folders/1IQ26A2HzR-yJlGBMJAjl5kuRNYu0Ir6G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MmIvTJC2DQ5IgcK4afVCzmvpkkfNhoxQ


Knygelė apie saugesnį internetą mokykloje

https://www.storyjumper.com/book/index/50
121946/5a8547415eefd

https://www.facebook.com/Silo.Pradine.Moky
kla/videos/1627699407311530/

https://www.storyjumper.com/book/index/50121946/5a8547415eefd
https://www.facebook.com/Silo.Pradine.Mokykla/videos/1627699407311530/


Prevencinė veikla  kuriant saugesnį internetą

 Visose klasėse šalia mokinio 
taisyklių yra Saugaus interneto 
taisyklės vaikams, kurias 
sukūrė kompiuterių būrelio 
nariai ir aptarė su klasių 
mokytojomis.

 Įgyvendinant prevencines 
programas – dėmesys patyčių 
prevencijai internete.

 Sisteminga pagalbos mokiniui 
specialistų veikla, sprendžiant 
problemas susijusias su 
elektroninėmis patyčiomis. 



Numatyti prioritetai, kuriant saugesnį internetą

Bendruomenės narių tyrimas dėl saugesnio 
interneto situacijos mokykloje įvertinimo.

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiaujant su 
kaimyninėmis mokyklomis dėl saugaus interneto 
kūrimo.

Bendravimas socialiniuose tinkluose saugaus 
interneto tema, dalyvavimas forumuose ir 
aktyviose grupėse.

Aktyvios veiklos, skatinančios jungtis 
bendruomenę dėl saugesnio ir geresnio interneto 
kūrimo mokykloje.



Džiaugiamės mokyklos sėkmės įvertinimu dėl saugios 
elektroninės erdvės kūrimo

http://www.esafetylabel.eu

http://www.esafetylabel.eu/


MES KURIAME GERESNĮ INTERNETĄ, 
DALYVAUDAMI ŠALIES

ŠIMTMEČIO RENGINIUOSE






