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Saugesnio interneto diena yra minima vasario mėnesio pirmąjį 
antradienį. Pagrindinis tikslas - skatinti vaikus, jaunimą ir visus kitus 
saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis ir 
mobiliaisiais įrenginiais. Šiemet Saugesnio interneto diena Lietuvoje 
keturioliktą kartą buvo minima vasario 7 dieną.  

 
Šių metų Saugesnio interneto dienos šūkis – 

„Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!“. 
 

Minint šią dieną, tai jau tapo tradicija, centre ketveri metai yra organizuojama saugesnio 
interneto savaitė. Atsiliepiant į šių metų temą, savo suplanuota veikla stengėmės pasiekti kuo 
didesnį interneto vartotojų ratą. Tokiu būdu norėjome atkreipti visos centro bendruomenės 
dėmesį į saugumo internete svarbą bei naudą, o taip pat pasimokyti saugiau elgtis elektroninėje 
erdvėje. 

2017 m. vasario mėnesio 6-10 dienomis SI savaitė KPDUC kvietė visų klasių mokinius, 
pedagogus, darbuotojus, tėvelius aktyviai įsitraukti į numatytas veiklas: pasisemti žinių, 
paklausyti naudingų patarimų, kam pasikartoti, kam naujai sužinoti kokių priemonių reikia imtis, 
kad naršymas plačiuose interneto vandenyse visiems būtų saugus.  

Per pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, po pamokų, panaudojant elektroninį 
paštą vyko įvairi veikla:  

 
 Kas saugiau moka elgtis internete ar naudotis kompiuteriu! 

Kiekvieną dieną atlikome saugesnio interneto ir naudojimosi kompiuteriu žinių įsivertinimo testą. 
Išrinkome saugiausią vartotoją – auklėtoją Guodą Razumaitę. 
 

 Dirbome su pratybomis „Išmanučių 
pasaulyje“ 

Padėjome vaikams sužinoti apie gresiančius pavojus 
internete, mokėmes atsakingai elgtis bendraujant 
virtualioje erdvėje. 
 

 Skaitėme knygelę „Bitutė internete. Kas nori 
apgauti Bitutę?“ 

Sužinojome mažos Bitutės istoriją ir jos draugų patirtį 
internete. 

 Skaitėme pasaką „Supertyrinėtojai. Pirmieji 
žingsniai sąmoningo interneto naudojimo 
link“ 

Suteikėme vaikams smalsaus ir kritiško požiūrio į 
internetą pagrindus. 

 
 Virtuali saugaus interneto enciklopedija  

Susipažinome su svarbiausiomis atsargaus elgesio internete taisyklėmis. 
 

 Žiūrėjome animacinius filmukus apie aveles 
Pamatėme trumpus filmukus apie aveles, kurios moka naudotis mobiliais telefonais ir 
kompiuteriais, kėlė šypsenas, ir privertė susimąstyti apie realybėje nutinkančias situacijas. Po 
peržiūrų tarėmės, diskutavome,  rutuliojome pagrindinę mintį ir pasidarėme atitinkamas išvadas. 



 Žaidėme kompiuterinį žaidimą „Klaidūs interneto miškai“ 
Per šį žaidimą padėjome vaikams labiau suprasti internetą ir mokėmės būti išmintingesniais jo 
naudotojais. 

 
 Skaitėme leidinį apie didžiuosius duomenis „Skaitmeniniai aukso ieškotojai“ 

Mokomės medijų ir informacinio raštingumo. Nagrinėjome informacijos apie interneto vartotojus 
rinkimą ir numatytos surinktos informacijos naudojimo paskirtį. 

 
 Lietuvos vaikų GARBINGO ELGESIO INTERNETE 

KODEKSAS 
Aptarėme kaip bendrauti, komentuoti socialiniuose tinkluose, 
kaip apsaugoti savo duomenis, kaip bendrauti elektroniniu 
paštu.  Kiekvienas mokinys savo parašu ir pritariamuoju 
žodžiu „TAIP“, pasižadėjo vadovautis juo ir laikytis šio 
kodekso nuostatų. 

 
Su saugaus interneto savaitės dalyviais mokiniais 

pakartojome, ką darome, jeigu susiduriame su tokiais 
pavojais kaip viliojimas, patyčios, priekabiavimas, žalingas 
turinys, ar kita nemaloni ar bauginanti patirtis naudojantis 
interneto technologijomis. Iš karto skambiname „Vaikų 
linijos“ nemokamu telefonu 116 111, arba rašome į 
www.vaikulinija.lt 

 
Centro bendruomenei buvo priminta apie susitarimą, 

ką darome, jeigu pastebime neteisėtą ar žalingą turinį, t. y. 
pornografiją, vaikų seksualinį išnaudojimą, rasinę ar tautinę 
nesantaiką kurstantį turinį, smurtą ar kitą neigiamą poveikį 
nepilnamečiams darančią informaciją. Iš karto pranešame interneto 
karštąja linija www.draugiskasinternetas.lt 
 

Lietuvos mokyklos nuolat yra kviečiamos jungtis į Saugios e. 
erdvės ženklo bendruomenę. Svetainėje www.esafetylabel.eu 
mokytojai gali rasti naudingų patarimų mokykloms apie išmaniųjų 
įrenginių naudojimą, duomenų apsaugą, atsakingo elgesio taisykles 
ir kitą naudingą informaciją norint kurti saugesnę mokyklos 
elektroninę erdvę. Savo patirtį įvertinusioms mokykloms suteikiama 
saugios e. erdvės akreditacija – bronzinis, sidabrinis ar auksinis 
ženklelis. 
 

 
Vasario mėnesį IT mokytoja užsiregistravo www.esafetylabel.eu bendruomenėje ir gavo 

bronzinį Saugios e. erdvės ženklelį savo mokyklai. Kovo mėnesį pirmąją savaitę burtų keliu 
centras pateko į 10-ką vasario mėnesį užsiregistravusių mokytojų. Centrui buvo įteikti 
Saugesnio interneto suvenyrai, kurie labai pradžiugino mokinius ir  mokytojus. 
 

 

http://www.vaikulinija.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/

