
Saugesnio interneto 

ambasadoriaus veikla 

šiuolaikinėje mokykloje

2021-02-04



Veiklų kryptys

- padėti suprasti interneto galimybes mokiniams ir mokyklos bendruomenei;

- bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis priemonėmis;

- burti mokyklos bendruomenę bendroms veikloms;

- ugdyti gebėjimą susiorientuoti šiuolaikinių medijų pasaulyje;

- mokyti vaikus saugiai elgtis internete.



Saugesnio interneto diena  

Pasaulyje  vasario 9 d.

Lietuvoje vasario 8-12 d.

www.draugiškasinternetas.lt (2021 m. saugesnio interneto savaitės renginiai,

registracija iki vasario 5 d.)

Vasario 9 d. 13 val. „IŠMANI BIBLIOTEKA – ERDVĖ KURTI IR 

AUGTI“ (virtualus edukacinis renginys skirtas mokyklų bibliotekų 

darbuotojams, kuriame pasakos apie technologijų naujoves, saugų jų 

naudojimąsi, 5G ryšio proveržį).

http://www.draugiškasinternetas.lt/


Integruotos pamokos 

www.draugiskasinternetas.lt

- saugesnio interneto pamokas, pamokų planai su teoriniu

įvadu, pamokos veiklomis, papildoma medžiaga;

- vaizdo medžiagą.

www.epilietis.eu

- mokytojų parengta metodinė medžiaga, klasių valandėlėms, paskaitos 

tėvams, paruošti lankstinukai;

- mokyklų bibliotekininkų veiklų idėjos- diskusijos, protmūšiai, 

atmintinės, plakatai.

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.epilietis.eu/


Užsiėmimai, veikla klasės valandėlių metu 

www.draugiskasinternetas.lt (testai jaunesniems, vyresniems)

- Ar esi saugus internete? 

- Ar atpažįsti sukčiavimą internete?

- Ar saugai asmens duomenis internete?

- Ar atpažįsti patyčias internete?

- Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinių 

mokymų metu;

- Rekomendacijos tėvams ir globėjams dėl vaikų saugumo internete.

http://www.draugiskasinternetas.lt/


www.epilietis.eu (žinių patikrinimo testai)

- IKT saugumo įgūdžių barometras ;

- Saugesnio interneto viktorina; 

- Saugok savo tapatybę (plakatų konkursas).

www.esaugumas.lt

- galima užduoti įvairius klausimus saugesnio interneto klausimais;

- kur pranešti apie žalingą turinį internete;

- kompiuterių virusai (greitoji pagalba apkrėstam kompiuteriui);

- turinio filtravimo programos (aktualu tėvams);

- slaptažodžiai ir jų saugojimas. 

http://www.epilietis.eu/
http://www.esaugumas.lt/


Saugių slaptažodžių kūrimas

Tikslinė grupė  /Jaunesniųjų klasių mokiniai (1-6 klasės)

Užsiėmimo tikslas / Perteikti dalyviams saugių slaptažodžių principus

Grupės dydis / Apie 20 mokinių

Trukmė / Apie 20-30 min.

Veiklai reikalingos priemonės / maži rašymo lapeliai, rašymo 

priemonės, vienas didelis lapas 



10 populiariausių slaptažodžių pasaulyje

1. 12345
2. 123456
3. 123456789
4. test1
5. password
6. 12345678
7. zinch
8. g_czechout
9. asdf
10. qwerty



Praktiniai patarimai dėl slaptažodžių kūrimo

https://www.esaugumas.lt/lt/e.-

privatumas/slaptazodziai/276?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresul

ts%252Fp0.html



Tarptautinės organizacijos „Amber Alert“ policijos ekspertų 

tinklo nariai pristato prevencinį filmuką, skirtą vaikams ir 

paaugliams. 
Pagrindinis filmuko tikslas – parodyti, kad interneto platybėse 

ne viskas yra taip, kaip atrodo, būtina saugoti save ir savo 

asmeninę informaciją.

Prevencinį filmuką galima rasti čia: 

https://ftp.amberalert.eu/video/may25/2020/lithuania-police-dont-be-an-

easy-catch.mp4

https://ftp.amberalert.eu/video/may25/2020/lithuania-police-dont-be-an-easy-catch.mp4


Skaidres parengė

Raguvos gimnazijos bibliotekininkė
Dalia Karaliūnienė


