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Tarptautinė Saugesnio interneto diena 2016 

 Pastaruoju metu laisvėjant galimybėms kurti turinį internete, darosi vis svar-

biau užtikrinti ne tik saugesnį, bet ir geresnį internetą. Nesvarbu, ar esate vaikas, 

jaunuolis, tėvelis, mokytojas, socialinis darbuotojas, politikas ar verslo atstovas – 

visi privalome prisidėti prie geresnio interneto kūrimo. 

 Šių metų Saugesnio interneto dienos tema kviečia asmeniškai prisidėti prie ge-

resnio interneto kūrimo, išnaudoti visas geriausias interneto siūlomas galimybes.  

 

SAUGESNIO INTERNETO DIENAI  

SKIRTAS  NUMERIS  



Vaikai ir jaunuoliai kurti geresnį internetą gali būdami pagarbūs ir malonūs internete kitiems, 

saugodami savo ir draugų skaitmeninę reputaciją, padėdami bendraamžiams susidoroti su sunku-

mais internete, prisidėdami prie kovos su elektroninėmis patyčiomis, pranešdami apie bet kokį ne-

tinkamą ar nelegalų turinį internete. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad jaunuoliai turi būti skati-

nami prisidėti prie diskusijų apie interneto ateitį ir drąsiai reikšti savo nuomonę. 

Tėvai ir globėjai kviečiami kalbėtis su savo vaikais apie jų gyvenimą internete, padėti šiems susi-

dūrus su nesklandumais internete, suteikti žinių apie geriausias interneto teikiamas galimybes, pa-

teikti kokybiškus skaitmeninius išteklius, aktyviai reaguoti į neigiamus vaikų veiksmus internete, 

pranešti apie nelegalų ir netinkamą turinį bei savo teisingu elgesiu internete rodyti tinkamą pavyz-

dį vaikams. 

Mokytojai ir socialiniai darbuotojai taip pat kviečiami kurti geresnį internetą – mokyti vaikus ir 

jaunuolius tinkamų įgūdžių, reikalingų šiuolaikiniame skaitmeniniame gyvenime bei suteikti gali-

mybes ne tik naudoti, bet ir kurti teigiamą turinį. 

Verslo atstovai kviečiami prisidėti prie geresnio interneto ir kurti teigiamą turinį ir saugias paslau-

gas internete. Teikti aiškius saugumo nustatymus, priemones ir greitą pagalbą, susidūrus su nesk-

landumais. 

Politikai kviečiami kurti tokią aplinką, kurioje kiekvienas galėtų sėkmingai veikti – užtikrinti, kad 

mokiniai mokyklose turėtų galimybę įgyti žinių apie skaitmeninį saugumą, o mokytojai – galimy-

bių jas perteikti ir bendradarbiauti su tėvais ar globėjais. 



 











 

Tvarkingas naudojamasis elektroniniu paštu 
 

El. paštas nėra saugus.  

Nesiųskite grandininių laiškų ar reklaminės informacijos. Prieš  

siųsdami tokią informaciją turėtumėte įsitikinti, ar ji teisinga. 

 Nesiųskite labai didelių priedų, ypač grafikos – failų, vaizdų. 

Rašydami laišką, būtinai nurodykite jo temą, kad gavėjas iš karto 

suprastų, apie ką rašoma. 

Būkite paslaugus savo gavėjui. Nepamirškite parašyti savo vardo, 

jei jis gali būti reikalingas gavėjui. 

Bendraudami el. laiškais su artimais draugais galite vartoti san-

trumpas, šypsenėles. 

Jei persiunčiate gautą laišką kitiems, neturite teisės keisti jo turinio. 

Jei laiškas buvo siųstas jums asmeniškai, turėtumėte pasiklausti siuntėjo, 

ar galima persiųsti kitam. 

Prisiminkite, kad gavėjo stilius, kultūra ir humoro jausmas skiriasi 

nuo jūsų. 

Nerašykite laiškų didžiosiomis raidėmis. Tokie laiškai suprantami 

kaip įsakmūs. 

Neatsakinėkite į laiškus, kurių siuntėjo nepažįstate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimantė Gaurilkaitė, 6 klasė 

Šeštokai kūrė taisykles, kaip reikėtų tvarkingai ir mandagiai  

naudotis elektroniniu paštu 



 
 El. paštas nėra saugus, todėl geriau nerašyti atvirlaiškių. Galima laiškus ap-

saugoti slaptažodžiais. 

 Nesiųskite laiškų, kurie prieš tai buvo persiųsti dar keliems žmonėms, tai 

nesaugu. 

 Nesiųskite labai didelių grafikos priedų. 

 Būtinai nurodykite laiško temą. Gavėjas iškarto supras, apie ką rašoma. 

 Nepamirškite parašyti savo vardo ir kitos informacijos. 

 Galima vartoti santrumpas, šypsenėles ir pan. 

 Prieš persiunčiant laišką, reikia paklausti siuntėjo ar galima pakeisti turinį, 

persiųsti kitam adresatui. 

 Jei bendraujate su kitos šalies atstovais, nepamirškite pasidomėti ta šalimi. 

 Nerašykite laiškų didžiosiomis raidėmis. Tokie laiškai suprantami kaip rėks-

mingi. 

 Nesiųskite failų,  kurie yra užkrėsti virusais, tai pavojinga. 

 

 

 

 

Simas Kačerauskas, 6 klasė 

Tvarkingas naudojimas el. paštu 

Kaip tvarkingai ir mandagiai naudotis elektroniniu paštu 

El. paštai nėra saugus, todėl nerašykite atvirlaiškių. Apsaugokite juos slaptažo-

džiais. 

Nesiųskite grandininių laiškų, neskleiskite reklaminės informacijos. Prieš siųsdami 

tokią informaciją pagalvokite, ar tam, kam siunčiate, ji bus reikalinga. 

Nesiųskite didelių priedų, ypač grafikos – failų, nuotraukų, vaizdų, nes galbūt ga-

vėjas negalės pasiimti arba tai jam brangiai kainuos. 

Rašydami laišką,  nurodykite jo temą, kad gavėjas, gavęs 

laišką,  iš karto suprastų, apie ką rašoma. 

Stenkitės būti paslaugus laiško gavėjui. Nepamiršti parašyti 

savo vardo arba kitos informa- cijos. 

Bendravimo el. laiškais stilius priklauso nuo jūsų santykių su gavėju. 

Bendraudami su artimais draugais galite vartoti šypsenėles. 

Jei persiunčiate gautą laišką kitiems, neturite teisės keisti jo turinio. Jei laiškas bu-

vo skirtas asmeniškai jums, tai turėtumėte paklausti siuntėjo, ar galima jį persiųsti 

kitiems. 

Reikėtų prisiminti, kad gavėjo kultūra, kalba, humoro jausmas gali skirtis nuo jūsų, 

ypač jei bendraujate su kitos šalies atstovais. 

Nerašykite laiškų didžiosiomis raidėmis, nes tokie laiškais internete suprantami 

kaip reikalaujantys, net rėksmingi. 

Nerašykite blogų žodžių, nes žmogų galite įžeisti arba įskaudinti. 

 

Rosita Urbonavičiūtė, 6 klasė 



Visa tiesa apie  Facebook 
 

Socialinės pedagogės  interviu su 3G–4G klasių mokiniais.  

 

 

 

Pabaikite.  Internetas – laisvalaikis, kitoks gyvenimas, pramoga, įrankis, žinios, apkalbų pasau-

lis... 

 

Ar šiais laikais įmanoma išgyventi  be Facebook? Ar sutinkate su posakiu ,,Jei tavęs nėra Fa-

cebook,  tavęs nėra niekur...“? 

Įmanoma, bet sunkiai. Pažįstame žmonių, kurie visai nesinaudoja socialiniais tinklais ir nieko, gy-

vena  (tėvai, pažįstami, giminės). Ilgiausia laiko tarpas be Facebook – 1 diena, 3 dienos (nebuvo 

interneto). Būdami mokykloje Facebook  pasitikriname nuolat!  (Aišku, ne per pamokas.) 

 

Kas labiausiai erzina kai prisijungiate prie socialinių tinklų? 

Labiausia  erzina  REKLAMOS,  taip pat žaidimai, kartais žmonių nuotraukos, jų gausa, įkyrūs 

kvietimai draugauti.  Kartais komentarai, bet juos visada galima ištrinti. 

 

Kiek draugų  Facebook  turėti  dar normalu? 

Nuo 300 iki 400 šimtų. Daugiausia – 500 šimtus.  Tačiau aš turiu 1000... Kas turi daugiausia drau-

gų? Aišku, žvaigždės! Pavyzdžiui, Monika Šalčiūtė. 

 

Kai atsidarote naujo Facebook  draugo(-ės) profilį, ką pirmiausia pasižiūrite? 

Nuotraukas! Paskui pažiūrime, kokie žmonės  yra draugų sąraše, ar turime  bendrų draugų. 

 

Ar Jūsų Facebook profilis viešas? 

Daugumos mokinių profiliai uždari, skirti tik draugams arba draugų draugams. 

 

Ar teko   išgyventi situaciją, kai Jūsų Facebook draugas (-ė), su kuriuo ką tik vakar smagiai 

susirašinėjote, sutiktas gatvėje apsimeta, jog jūsų visai nepažįsta? Jei teko, kodėl taip žmonės 

elgiasi? 

Retai, bet tenka. Skaudi tiesa – internetinėje erdvėje bendrauti  kartais paprasčiau.  Visada gali pa-

koreguoti tai, ką nori pasakyti, o gyvai, kaip ten sakoma: žodis ne žvirblis ... 

 

Kokių nuotraukų niekada nekeltumėt  į socialinius tinklus? 
Kuriose daug nuogo kūno... Iššaukiančių, provokuojančių, žodžiu, nepadorių. Vengiame kelti tėvų 

nuotraukas. 

 

Susitikote su Facebook  draugu (-e) . Pastebėjote, jog įvaizdis socialiniuose tinkluose ir realy-

bėje gerokai skiriasi... Kaip manote, kodėl taip nutinka? 

Bendraujant internete lengva apsimesti geresniu, protingesniu...  Be to, nuotraukose visi atrodome 

daug gražesni! Bet  tiesa visada paaiškėja.  
 

 

 



Jūsų populiariausių internetinių puslapių TOP – 5 

 

https://www.youtube.com 

https://lt-lt.facebook.com 

https://www.snapchat.com 

https://www.instagram.com 

www.autogidas.lt, www.panele.lt, www.ebay.com  

 

 

 

 

 

 

 

IR DAR... 

 

Su tėvais Facebook  draugauti nereikia, taip tiesiog  paprasčiau. 

Labiausiai erzina, kai į draugus įkyriai  kviečia svetimšaliai. 

Jeigu mano gera draugė įkeltų nuotrauką, kurioje ji apsinuoginusi, būtinai patarčiau ją ištrinti. 

Jeigu  kažkieno nuotrauka ar  įkeltas vaizdelis  nepatinka, tiesiog praleidžiame ir tiek. Tikrai nes-

paudžiame like vien todėl, kad tai gera draugė (-as). 

Dabar  tiesiog sunku įsivaizduoti savo gyvenimą be 

interneto. 

 

Šiame laikraštėlio numeryje panaudota medžiaga iš internetinio puslapio 

 
www.draugiskasinternetas.lt/ 

 
Už pagalbą dėkojame lietuvių kalbos mokytojai J.Bagdonienei. 

 

https://www.youtube.com
https://lt-lt.facebook.com
https://www.snapchat.com
https://www.instagram.com
http://www.autogidas.lt
http://www.panele.lt
http://www.ebay.com

