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Pamokos veiklų aprašymas 
 

 

 

Ši metodinė priemonė labiausiai tinka 4-6 klasių mokiniams, nors galima pritaikyti jaunesniems ar 

vyresniems. Valandėlės metu naudojamos pateiktys (1 priedas), kuriose pateikiama įvairi informacija 

apie garbingą ir saugų elgesį internete. Aptariama tai, kiek laiko praleidžiama prie kompiuterio, 

kokiuose internetiniuose puslapiuose lankomasi, ar susiduriama su patyčiomis, šmeižtu. 

Vedant užsiėmimus naudojami įvairūs metodai, priklausomai nuo mokinių amžiaus: 

- 4 klasių mokiniams dar sunkoka įsitraukti į diskusiją, todėl vyko pokalbis, buvo klausinėjama 

įvairių dalykų, susijusių su laiko praleidimu internete. 6 klasių mokiniai jau lengvai diskutuoja 

saugaus interneto klausimais.  

- Filmukų peržiūra bei aptarimas: mokiniams buvo pateikti animaciniai filmai iš avyčių gyvenimo, 

kuriuos peržiūrėjus buvo pateikiami panašūs pavyzdžiai iš realybės. 

- Grupinis darbas. 4 klasių mokiniai grupelėmis bandė aptarinėti, ką nusako pateiktos žmonių 

profilio nuotraukos. 6 klasių mokiniai grupelėse įvardino, ką dažniausiai veikia internete ir 

kokiais tinklalapiais ar programomis naudojasi. 

 

Valandėlė ketvirtų klasių mokiniams 

Valandėlės metu mokiniai žiūrėjo mokomuosius, informacinius animacinius filmukus iš 

www.sheeplive.eu. Čia vaizduojamos avys, mokančios naudotis mobiliais telefonais ir kompiuteriais, ne 

tik sukėlė šypseną, bet ir privertė susimastyti apie realybėje nutinkančias tokias situacijas, kuriose teko 

pabūti avytėms. Kita užduotis, kurią turėjo vaikai atlikti grupelėse, tai padiskutuoti – ką mums gali 

papasakoti profilio nuotraukos, ką iš jų sprendžiame apie žmogų: http://www.socialweb-

socialwork.eu/content/modules/profilbilderspiel/ 

Į svečius buvo pakviestas žinomas dainininkas Justinas Lapatinskas, kuris dalinosi savo patirtimi apie 

interneto privalumus ir pavojus. Mokė, kaip atsiriboti nuo neigiamų komentarų, kaip draugiškai 

bendrauti internete ir t.t.  Paskutinė užduotis, kuri laukė pradinukų – tai sukurti auksines naudojimosi 

kompiuteriu ir internetu taisykles. 

 

Netradicinė valandėlė 6 klasių mokiniams 

Pirmiausia mokiniai prisistatė, papasakojo apie savo pomėgius, laisvalaikį. Vėliau atsakinėjo į klausimus 

apie internetą: kiek laiko praleidžia internete, ar naudojasi Facebook, kiek draugų turi, ar buvo susidūrę 
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su elektroninėmis patyčiomis ir t.t. Taip pat mokiniams buvo rodomi pamokomojo turinio, labai 

nuotaikingi animaciniai filmukai apie aveles (www.sheeplive.eu). 

Kita užduotis, kuri laukė šeštokų – tai darbas grupelėmis. Mokiniai turėjo lape surašyti, ką jie veikia 

internete ir kokiomis programėlėmis, tinklalapiais jie naudojasi. Visi paminėjo, kad bendraudami 

neapseina be Facebook, klausydami muzikos ar žiūrėdami filmus – be YouTube. Taip pat populiarios 

įvairios žaidimų svetainės. Nustebino, kad jau tokio amžiaus mokiniai apsiperka internetu, siunčiasi 

norimus daiktus, prekes. Galiausiai vaikai buvo supažindinti su „Garbingo elgesio internete kodeksu“, 

kurį 2013 m. sudarė ir priėmė mokiniai iš visos Lietuvos 

(http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/mokiniu_kodeksas.jpg). Jame 

akcentuojama, kaip bendrauti, komentuoti socialiniuose tinkluose, kaip apsaugoti savo duomenis, kaip 

bendrauti elektroniniu paštu. 
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