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Virtuali erdvė – kiekvieno žmogaus 

kasdienybė. Vaikai čia mokosi, ieško 

naudingos informacijos ir pramogauja. 

Kartu su visomis interneto galimybėmis 

ateina ir būtinybė žinoti, kaip išlikti 

saugiems.



Mokiniai atliko apklausą, kuri patvirtino, kad internetu naudojasi ne tik 

jie patys, bet ir visi šeimų nariai. Maždaug devyni iš dešimties tai daro 

kasdien. Didžioji dauguma apklaustųjų daugiausiai laiko skiria 

bendravimui socialiniuose tinkluose ir žaidimams. Beveik pusė nurodė, 

kad internetu naudojasi mokymosi tikslais. Panašus skaičius apklaustųjų 

teigė, kad internetas būtinas jų hobio puoselėjimui. Trečdalis paminėjo, 

kad ieško informacijos, sužino naujienas. Dauguma pradinukų ir jų tėvų 

internetu naudojasi 1-3 valandas per dieną, o šeimų nariai paaugliai 

ilgiau nei 3 valandas. Svarstydami, kiek laiko galėtų ištverti be interneto, 

dauguma nurodė, kad 1-3 dienas. Tik keli apklaustieji tikisi, kad pavyktų 

nesinaudoti internetu savaitę ir ilgiau.



Mokiniai aptarė apklausos rezultatus, 

prisiminė saugaus elgesio internete taisykles, 

svarstė, kuo galėtų pakeisti vis stiprėjantį 

įprotį ilgai naršyti internete.



Saugaus elgesio internete patarimai:

 Nesidalink asmenine informacija internete apie save, savo draugus ir šeimą.

 Atsakingai pasirink savo vartotojo vardą. Reikėtų vengti viešinti savo pilną 

vardą ir pavardę, geriau  pasirinkti tinkamą slapyvardį.

 Kruopščiai apgalvok ir saugok savo prisijungimo duomenis. Slaptažodžiui kurti 

naudok mažųjų ir didžiųjų raidžių, skaičių bei simbolių kombinaciją, kurią 

gerai įsimink ir niekam nesakyk.

 Venk skelbti virtualioje erdvėje, siųsti kitiems žmonėms savo nuotraukas, 

vaizdus. Pavojaus nekelia dalinimasis gamtos vaizdais, laukinių gyvūnų ir 

miestų nuotraukomis.

 Neatsakinėk į netikėtus, nepažįstamus elektroninius laiškus ir trumpąsias 

žinutes, ypač, jei neaišku, kas juos rašo.



Saugaus elgesio internete patarimai:

 Būtinai pranešk suaugusiems, jeigu kas nors tau grasina ar pamatei 

informaciją, kuri tave gąsdina.

 Nepamiršk, kad niekada nežinai, kas iš tikrųjų yra tavo internetinis draugas. 

Nesusitik su nepažįstamu internetiniu draugu be tėvų leidimo.

 Jeigu susidūrei su elektroninėmis patyčiomis, pirmiausiai, nereaguok 

(neatsakinėk) į jokius bandymus susisiekti, blokuok siuntėją ir pranešk 

žmonėms, kurie gali tau padėti.

 Nepanaikink žinučių, laiškų. Jeigu siekiama pasityčioti, įbauginti, juos galima 

išsaugoti ir pateikti policijai kaip įrodymus.

 Elektroninėje erdvėje ir pats elkis pagarbiai – nežemink ir nesityčiok iš kitų.



Mokykliniame amžiuje rekomenduojama prie 

kompiuterio ar telefono praleisti ne daugiau 

kaip pusantros – dvi valandas. Ilgesnis 

naudojimasis išmaniaisiais įrenginiais kelia 

pavojų fizinei ir psichinei sveikatai.



Alternatyvios veiklos (mokinių 

pasiūlymai):

 Žaisti judriuosius arba stalo žaidimus

 Važinėtis dviračiais, paspirtukais, riedučiais

 Žvejoti

 Pasivaikščioti

 Sportuoti, mankštintis

 Bendrauti ar dirbti drauge su šeima

 Leisti laiką su augintiniais

 Skaityti

 Pamiegoti

 Konstruoti 



O geriausia – susitikti su draugais „gyvai“



Mokiniai padarė išvadą, kad internetu 

naudotis reikia leisti, tačiau drausti nesaugius 

ar negarbingus veiksmus.


