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Santrauka 
Priemonių rinkinio įgyvendinimo vadovas yra svarbus projekto „CyberAdventure" 
rezultatas. Pagrindinis projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti novatorišką kompiuterinį 
mokymosi žaidimą, skirtą 7-12 metų amžiaus vaikų kibernetiniam švietimui, kurį būtų 
galima lengvai įgyvendinti formaliojo, neformaliojo  ugdymo įstaigose. Šis rezultatas 
parengtas remiantis išsamia literatūros apžvalga, kuria siekta nustatyti svarbiausias 
kibernetinio saugumo ugdymo kompetencijas. 

Per 1-ąjį ir 2-ąjį projekto susitikimus partneriai keitėsi su šiuo klausimu susijusia 
informacija ir idėjomis. Parengtas šio vadovo projektas, prie kurio prisidėjo SATRO ir 
mokyklų partneriai, ir pasidalytas su kitais partneriais, kad jie jį peržiūrėtų ir pasiūlytų 
papildymų bei pakeitimų. Kai kurie partneriai ėmėsi kritinio recenzento vaidmens, kad 
būtų užtikrinta rezultato kokybė. 

Šį rezultatą (O1/A6) sudaro septyni skyriai. Po įvado trumpai pristatomas teorinis 
pagrindas, kad šis dokumentas galėtų tarnauti kaip atskiras šaltinis (visi terminai ir 
klausimai plačiau aptarti  Pagrindinių kibernetinės saugos kompetencijų apraše 
(Deliverable O1/A1). Toliau trumpai aprašomas žaidimas. Pateikiamas atskiras 
žaidimo vadovas ( O1/A5). Kitame skirsnyje paaiškinama, kaip šį žaidimą galima 
panaudoti mokymui ir integruoti į pamokas. Iš viso siūlomi trys būdai. Po to pateikiamas 
išsamus žaidimo "CyberAdventure" misijų aprašymas ir siūloma tolesnė veikla.  
Pateikiamas pagrindinių terminų žodynėlis ir naudingų išorinių šaltinių sąrašas. 
Galiausiai prieduose pateikiamas pilno pamokos plano, įskaitant žaidimo 
panaudojimą, aprašymo šablonas ir keletas pamokos planų pavyzdžių. 
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Įvadas 
Projekto „CyberAdventure" tikslas - sukurti mokomąjį kompiuterinį žaidimą, skirtą 7-12 
metų amžiaus, vaikų saugumui internete ugdyti. 
Tuo pačiu projekto tikslas - didinti vaikų žinojimą apie internete kylančius pavojus ir 
skatinti atsakingą elgesį internete. Tai svarbu, nes: 
 
- vaikai nuo ankstyvo amžiaus turi nuolatinę prieigą prie interneto ir yra ypač 
pažeidžiami; 
- mokytojai (ir tėvai) raginami imtis aktyvesnio vaidmens, rengiant vaikus apsisaugoti 
nuo netinkamo elgesio internete ir skatinti atsakingą elgesį; 
- yra įrodymų, kad mokytojams trūksta kompetencijos ir priemonių, kad jie galėtų su 
savo mokiniais ir (arba) studentais užsiimti saugaus elgesio internete švietimu. 
 
Žaidimas - lengvai naudojama ir žaisminga priemonė, galinti sudominti tiek mokytojus, 
tiek vaikus rimta tema, pavyzdžiui, apie saugumą internete, ir suteikti imitacinį 
kontekstą, kuriame vaikai gali patirti/suvokti netinkamo elgesio ir kitų pavojų 
pasekmes, nesusidūrę su realiu pavojumi/žala.  
Šis įgyvendinimo vadovas skirtas kaip papildoma priemonė mokytojui, norinčiam 
greitai susipažinti su projektu, žaidimu ir atitinkamais klausimais, kad galėtų integruoti 
žaidimą į savo mokymo praktiką be daug laiko reikalaujančių mokymų ir tyrimų.  
Šiame vadove ne tik trumpai apžvelgiamos projekto aplinkybės, bet ir aprašoma, kaip 
žaidimas gali būti naudojamas mokymo tikslais, apimančiais visą mokymo programą. 
Taip pat pateikiama keletas pavyzdinių pamokų planų, kurie pateikiami vieno šablono 
formatu, taip padedant mokytojams parengti ir įgyvendinti mokymo praktiką. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorija 
Pagrindinių kibernetinės saugos kompetencijų sistema yra pirmasis svarbus projekto 
„CyberAdventure" rezultatas. Šis dokumentas - tai literatūros tyrimo, kuriuo siekiama 
nustatyti svarbiausius kibernetinės saugos ugdymo gebėjimus. Tai rezultatas, 
leidžiantis atrinkti tuos gebėjimus, į kuriuos geriau atsižvelgti, kuriant galutinį produktą 
(žaidimą „CyberAdventure"). 
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Per įvadinį susitikimą partneriai pasikeitė su šiuo informacija ir idėjomis. Aston 
universitetas, kaip pagrindinis atitinkamos užduoties partneris, prisiėmė atsakomybę 
atlikti literatūros apžvalgą, kad išsiaiškintų reikiamą terminologiją, taip pat išnagrinėjo 
kibernetinio saugumo ugdymo padėtį ES ir pabandė pasiūlyti pagrindinių kompetencijų 
sistemą. Visi partneriai prisidėjo pateikdami duomenis ir informaciją apie lyginamosios 
analizės priemones, skirtas tokiems gebėjimams vertinti.  

Buvo nustatytos aštuonios pagrindinės žinių sritys: 

 
 
Remiantis atliktais tyrimais ir dabartinėmis IT kompetencijų apibrėžimais, 
kompetencijos buvo suskirstytos į tris kategorijas: žinias, įgūdžius ir nuostatas. 
Naujausiose "Eurydice" išleistose ataskaitose  (The UK Council for Internet Safety, 
2018) ir kituose apžvelgtuose darbuose susilieja informacija apie tai, ką turėtų apimti 
kibernetinis ugdymas nurodytos tikslinės grupės (7-12 metų amžiaus vaikų) amžiuje.  

Taigi, suprojektuota veikla turėtų būti originali, tikroviška ir paremta patirtimi. 1 lentelėje 
pateikiami pagrindiniai gebėjimai, kurie turėtų būti ugdomi pradiniame ugdyme. 

 

 

 

 

 

 

1 lentelėje pateikiamos pagrindinės kompetencijos pradiniame ugdyme. 

Lentelė 1: CyberAdventure Kompetencijos 

Žinios Gebėjimai Nuostatos 

Įvaizdis ir 
tapatybė

Santykiai 
internete

Reputacija 
internete

Patyčios 
internete

Internetinės 
informacijos 
tvarkymas

Sveikata, gerovė 
ir gyvenimo 

būdas

Privatumas ir 
saugumas

Autorinės teisės 
ir nuosavybė
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Įvaizdis ir tapatybė 
Internetinės ir neinternetinės 
tapatybės skirtumai 

• Savęs pažinimas; 
• Internetinės tapatybės 

formavimas ir žiniasklaidos 
poveikis  stereotipams; 

• Veiksmingi pranešimų ir 
pagalbos būdai; 

• Internetinių technologijų poveikis 
įvaizdžiui ir elgesiui; 

• Gebėjimas paaiškinti, ką reiškia 
sąvoka "tapatybė". 

Tapatybės internete 
valdymo patirtis. 

Santykiai internete 
Technologijos formuoja 
bendravimo stilių. Nustatomos 
teigiamų santykių internetinėse 
bendruomenėse strategijos. 
Galimybės aptarti santykius ir 
elgesį, kuris gali sukelti žalą. 

•  Gebėjimas  būdus, išskirti kaip 
žmonės, turintys panašių pomėgių 
ir interesų, gali susitikti internete. 

•  Naudoti technologijoms būdingas 
bendravimo formas (pvz., 
jausmukus, akronimus). 

• Supratimas apie bendravimo 
internete su nepažįstamaisiais 
riziką. 

• Gebėjimas paaiškinti, kodėl 
reikėtų būti atsargiems, kuo 
galima pasitikėti internete ir kokią 
informaciją jiems galima patikėti. 

• Supratimas, kaip savo ir kitų 
žmonių jausmus galima įžeisti dėl 
to, kas sakoma ar rašoma 
internete. 

• Žinios apie, saugios  patirties 
įvairiose interneto socialinėse 
aplinkose, strategijas.  

• Supratimas, kaip elgtis pagarbiai 
su kitais internete. 

• Žinios apie būdus, kaip pranešti 
apie problemas internete. 

Požiūris į tai, kaip 
skirtingai 
užmezgami, 
palaikomi ir 
nutraukiami santykiai 
internete. 

Reputacija internete 
Reputacijos sąvokos ir to, kaip 
kiti gali naudotis internetine 
informacija, kad galėtų priimti 
sprendimus, tyrinėjimas. 
Galimybės kurti efektyvaus 
asmeninio skaitmeninio turinio 
valdymo strategijas ir 
pasinaudoti technologijų 
galimybėmis kurti veiksmingus 
teigiamus profilius. 

• Žinios apie būdus, kaip kai kurią 
informaciją apie save internete 
galėjo sukurti, nukopijuoti ar 
pasidalyti kiti asmenys. 

• Gebėjimas ieškoti informacijos 
apie save ar kitą asmenį internete 
ir parengti rastos informacijos 
santrauką. 

•  Gebėjimas apibrėžti būdus, kaip 
informaciją apie asmenis internete 
gali panaudoti kiti asmenys. 

Jauni žmonės taps 
kritiškais internetinės 
informacijos 
skaitytojais. 
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Patyčios internete 
Patyčių ir kitos agresijos 
internete problemos ir 
technologijų poveikis joms. 
Efektyvaus pranešimo ir 
intervencijos strategijos. 
Patyčių ir kitokio agresyvaus 
elgesio sąsajos su teisės 
aktais. 

• Supratimas, kas yra patyčios. 
• Taisyklės, kaip elgtis internete, ir 

kaip jų laikytis. 
• Gebėjimas atpažinti, kai kurias 

interneto platformas, kuriose gali 
būti tyčiojamasi. 

• Gebėjimas apibūdinti būdus, 
kuriais iš žmonių gali būti 
tyčiojamasi naudojant įvairias 
žiniasklaidos priemones (pvz., 
vaizdą, vaizdo įrašą, tekstą, 
pokalbius). 

• Supratimas, kad reikia gerai 
apgalvoti, kaip savo turiniu gali 
paveikti kitus, jų jausmus ir kaip 
tai gali paveikti kitų nuomonę 
apie juos. 

• Gebėjimas atpažinti, kai kas nors 
internete yra nusiminęs, 
įskaudintas ar supykęs. 

• Žinios, kaip užblokuoti 
kenkiančius vartotojus. 

• Gebėjimas pranešti apie patyčias 
internete žinomomis 
programėlėmis. 

• Žinios apie pagalbos linijų 
tarnybas ir ką sakyti bei daryti, jei 
prireiktų jų pagalbos (pvz., Vaikų 
linija). 

• Gebėjimas užfiksuoti patyčių 
turinį kaip įrodymą (pvz., ekrano 
kopiją, URL, profilio adresą). 

• Gebėjimas nustatyti būdus, kaip 
pranešti apie susirūpinimą 
keliančius dalykus tiek 
mokykloje, tiek namuose dėl 
patyčių internete. 

Buvimo internete 
poveikis jaunų 
žmonių psichikos 
sveikatai 
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Internetinės informacijos 
valdymas 
Internete randamos 
informacijos, peržiūra,  
interpretacija.  

• Gebėjimas naudoti raktines 
frazes paieškos sistemose. 

• Gebėti paaiškinti, kas yra 
automatinė paieška ir kaip 
pasirinkti geriausią pasiūlymą. 

• Gebėti ieškoti informacijos 
įvairiose  grupėse (pvz., 
socialinėje žiniasklaidoje, vaizdų 
svetainėse, vaizdo įrašų 
svetainėse). 

• Suprasti, kai kuriuos metodus, 
kuriais žmonės skatinami pirkti 
internete (pvz., reklaminiai 
pasiūlymai, pirkimai 
programėlėse, iššokantys 
langai), ir gebėti atpažinti kai 
kuriuos iš jų, kai jie pasirodo 
internete. 

• Suprasti, kad kai kurie žmonės, 
su kuriais "susipažįstama 
internete" (pvz., socialinėje 
žiniasklaidoje), gali būti 
kompiuterinės programos, 
apsimetančios tikrais žmonėmis. 

• Supratimas, kad jei žmonės 
dalijasi tomis pačiomis 
nuomonėmis ar įsitikinimais, 
nereiškia, kad tos nuomonės ar 
įsitikinimai yra teisingi. 

• Gebėjimas naudotis įvairiomis 
paieškos technologijomis. 

• Gebėjimas vertinti skaitmeninį 
turinį ir paaiškinti, kaip pasirinkti 
iš paieškos rezultatų. 

• Gebėti paaiškinti pagrindines 
sąvokas: duomenys, informacija, 
faktas, nuomonė, įsitikinimas, 
tiesa, melas, galiojantis, 
patikimas ir įrodymas, ir jas 
atskirti. Suprasti, kokius kriterijus 
reikia atitikti, kad kas nors būtų 
laikoma "faktu". 

• Suprasti, kuo skiriasi 
dezinformacija internete 
(atsitiktinai paskleista netiksli 
informacija) ir dezinformacija 
(sąmoningai paskleista netiksli 
informacija, kuria siekiama 
suklaidinti). 

• Gebėjimas paaiškinti, ką reiškia 
"būti skeptišku". Gebėti pateikti 
pavyzdžių, kada ir kodėl svarbu 
būti skeptišku. 

Išbandyti efektyvios 
paieškos, kritinio 
vertinimo ir etiško 
publikavimo 
strategijas. 
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• Gebėti paaiškinti, ką reiškia 
"apgaulė" ir kodėl reikia gerai 
pagalvoti prieš siunčiant ką nors 
internetu. 

• Gebėti paaiškinti, kodėl kai kuri 
internete randama informacija 
gali būti nesąžininga, netiksli ar 
neteisėta, net jei ji randama 
daugelyje svetainių. Gebėti 
įvertinti, kaip tai gali atsitikti (pvz., 
atsitiktinai ar tyčia dalijantis 
klaidinga informacija). 

• Suprasti, kaip veikia paieškos 
sistemos ir kaip atrenkami bei 
reitinguojami rezultatai. 

• Gebėjimas pademonstruoti 
strategijas, reikalingas 
skaitmeniniam turiniui vertinti. 

• Gebėti paaiškinti, kaip ir kodėl kai 
kurie žmonės gali pateikti 
"nuomonę" kaip "faktą". 

• Gebėti apibrėžti sąvokas "įtaka", 
"manipuliacija" ir "įtikinėjimas" ir 
paaiškinti, kaip su jomis galima 
susidurti internete (pvz., reklama 
ir "reklamos nukreipimas"). 

• Gebėti parodyti strategijas, kurios 
padėtų analizuoti ir vertinti "faktų" 
pagrįstumą, ir paaiškinti, kodėl 
svarbu naudoti šias strategijas. 

- Gebėti atpažinti netinkamą turinį, 
jį pažymėti ir apie jį pranešti. 
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Sveikata, gerovė ir gyvenimo 
būdas 
Nagrinėja technologijų poveikį 
sveikatai, gerovei ir gyvenimo 
būdui. Jis taip pat apima 
supratimą apie neigiamą elgesį 
ir problemas, kurias sustiprina ir 
palaiko internetinės 
technologijos, ir strategijas, 
kaip su jomis kovoti. 

•  Suprasti, kodėl per daug laiko 
praleidžiant naudojantis 
technologijomis, kartais gali būti 
daromas neigiamas poveikis 
žmogui.  

•  Gebėti nustatyti, kada ar kokiose 
situacijose gali prireikti apriboti 
naudojimąsi technologijomis. 

• Gebėti apibūdinti, kaip 
technologijos gali paveikti sveiką 
miegą. 

• Gebėti apibūdinti kai kurias 
strategijas, patarimus ar 
rekomendacijas, kaip skatinti 
sveiką miegą, susijusį su 
technologijomis. 

• Gebėti apibūdinti bendras 
sistemas, reguliuojančias su 
amžiumi susijusį turinį (pvz., 
PEGI, BBFC, tėvų įspėjimai), ir 
apibūdinti jų paskirtį. 

• Gebėti įvertinti ir taikyti įvairias 
strategijas, kad sumažintų 
technologijų poveikį sveikatai 
(pvz., naktinio darbo režimas, 
reguliarios pertraukos, laikysena, 
miegas ir mankšta). 

• Suprasti, kaip svarbu 
savarankiškai reguliuoti savo 
naudojimąsi technologijomis; 
gebėti pademonstruoti, kokiomis 
strategijomis tai galima padaryti 
(pvz., stebėti savo laiką internete, 
vengti nelaimingų atsitikimų). 
 

Buvimo laiko 
internete 
pusiausvyra. 

 
Privatumas ir saugumas 
ištirti, kaip asmeninė 
informacija internete gali būti 
naudojama, saugoma, 
apdorojama ir dalijamasi ja.   

• Gebėti nurodyti priežastis, kodėl 
turėčiau dalytis informacija tik su 
žmonėmis, kuriais noriu ir galiu 
pasitikėti.  

• Suprasti, kaip kreiptis į patikimą 
suaugusįjį, jei nesu tikras arba 
jaučiuosi spaudžiamas. 

• Suprasti, kodėl slaptažodžiai yra 
svarbūs. 

• Gebėti apibūdinti paprastas 
slaptažodžių kūrimo ir saugojimo 
strategijas. 

• Suprasti, kaip prijungti įrenginiai 
gali rinkti informaciją apie žmogų 
ir dalytis ja su kitais. 

• Gebėti apibūdinti asmeninės 
informacijos išsaugojimo 
strategijas, priklausomai nuo 
konteksto. 

 
Gebėjimas taikyti 
elgsenos ir technines 
strategijas siekiant 
apriboti poveikį 
privatumui ir 
apsaugoti duomenis 
bei sistemas nuo 
kompromitavimo. 
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• Gebėti paaiškinti, kad kiti 
asmenys internete gali apsimesti 
kitais žmonėmis, įskaitant 
draugus, ir nurodyti priežastis, 
kodėl jie gali taip elgtis. 

• Gebėti paaiškinti, kaip galima 
stebėti naudojimąsi internetu. 

• Gebėti sukurti ir naudoti stiprius ir 
saugius slaptažodžius. 

• Suprasti, kaip daugelis nemokamų 
programėlių ar paslaugų gali 
skaityti ir dalytis privačia 
informacija (pvz., draugais, 
kontaktais, "patinka", 
nuotraukomis, vaizdo įrašais, 
balsu, žinutėmis, geografine 
padėtimi) su kitais asmenimis. 

• Supratimas, kaip ir kodėl kai 
kurios programėlės gali prašyti 
arba imti mokestį už papildomą 
turinį (pvz., pirkimą programėlėje), 
ir paaiškinimas, kodėl prieš 
perkant reikia prašyti leidimo iš 
patikimo suaugusiojo. 

• Skirtingų slaptažodžių naudojimas 
įvairioms interneto paslaugoms. 

• Gebėti pibūdinti veiksmingas šių 
slaptažodžių valdymo strategijas 
(pvz., slaptažodžių tvarkyklės, 
akronimai, pasakojimai). 

• Žinios, ką daryti, jei slaptažodis 
prarandamas arba pavagiamas. 

• Gebėti paaiškinti, kas yra 
programėlių leidimai, ir pateikti 
keletą pavyzdžių iš pažįstamų 
technologijų ar paslaugų. 

• Gebėti apibūdinti paprastus būdus, 
kaip padidinti privatumą 
programėlėse ir paslaugose, kuriose 
numatyti privatumo nustatymai. 
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Autorinės teisės ir 
nuosavybė 
Internetinio turinio nuosavybės 
sąvokos nagrinėjimas. 
Asmeninio turinio apsaugos ir 
kitų asmenų teisių pripažinimo 
strategijos, taip pat galimos 
neteisėtos prieigos, 
atsisiuntimo ir platinimo 
pasekmės. 

• Gebėti paaiškinti, kodėl ir kaip 
svetimo darbo kopijavimas iš 
interneto be leidimo gali sukelti 
problemų. 

• Gebėti įvertinti ir pagrįsti, kada 
galima naudoti kitų žmonių 
darbus. 

• Gebėti pateikti turinio, kurį 
leidžiama naudoti pakartotinai, 
pavyzdžių. 

• Gebėti pademonstruoti, kaip 
naudotis paieškos įrankiais, kad 
surastumėte ir pasiektumėte 
internetinį turinį, kurį gali 
pakartotinai naudoti kiti. 

• Gebėti parodyti, kaip pateikti 
nuorodas į internete naudojamus 
šaltinius ir juos nurodyti. 

 
Etinių sprendimų 
priėmimas. 

 

Daugiau informacijos galima rasti http://www.cyberadventure.eu 

 

 

  

http://www.cyberadventure.eu/
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Žaidimo aprašymas 
 

CyberAdventure žaidimas skirtas 7-12 metų amžiaus vaikams, siekiantiems konkrečių 
mokymosi tikslų, susijusių su saugumu internete. Žaidimas yra imitacinė ir prasminga 
aplinka, kurioje vaikai, padedami pedagogų arba patys, gali saugiai ir žaismingai 
mokytis apie interneto keliamą pavojų, tinkamą elgesį ir atsargumą internete. 

Žaidime žaidėjams teks susidurti su daugybe įvairių situacijų, pavyzdžiui, 
elektroninėmis patyčiomis, priekabiavimu, netinkamu turiniu, duomenų apsaugos 
pažeidimais ir kt., ir tinkamai elgtis, kad sumažintų interneto riziką ir išvengtų 
netinkamo elgesio. 

Žaidimo CyberAdventure naudojimas mokymui 
 

CyberAdventure  žaidimas gali būti įtrauktas į mokyklų mokymo programas,  kaip 
papildoma mokymo ir vertinimo priemonė. Toliau pateikiami trys galimi 
"CyberAdventure" žaidimo naudojimo pagal mokymo programą scenarijai: 

- Žaidimas kaip įvadas į kibernetinės saugos sąvokas, sampratas ir kibernetinį 
raštingumą, 

- Žaidimas kaip klasėje esanti priemonė, skirta lygiagrečiai mokyti kibernetinės saugos 
sąvokų ir žaidimų, 

- Žaidimas kaip grįžtamojo ryšio vertinimo priemonė. 

Žaidimas, kaip įvadas į kibernetinio saugumo koncepcijas, sąvokas ir 
raštingumą 
 

Taikant šį žaidimo metodą, jį galima naudoti kaip pavyzdį ir inicijuoti diskusijas apie 
visas su kibernetinio saugumo raštingumu susijusias koncepcijas, sąvokas ir 
problemas. Atsižvelgiant į mokinių / žaidėjų amžių, galima aptarti skirtingus elementus. 
Pavyzdžiui, 7 metų mokiniai paprastai nėra susipažinę su bendravimu internetu ir 
socialinės žiniasklaidos naudojimu. Priešingai, 12 metų mokiniai aktyviai naudojasi 
socialine žiniasklaida ir įkelia turinį. Taigi šiai amžiaus grupei tinkamesnis ir patogesnis 
būdas aptarti sudėtingesnius klausimus, pavyzdžiui, reputaciją internete. Šis metodas 
įgyvendinamas trimis etapais: 

1. Mokiniai tyrinėja žaidimą ir susipažįsta su naujomis žiniomis. Atsižvelgiant į jų 
amžių, reikia daugiau ar mažiau mokytojo pagalbos ir palaikymo. 

2. Po žaidimo vyksta grupinės diskusijos. Mokytojas padeda mokiniams giliau 
suprasti naujas kibernetinio saugumo raštingumo sąvokas, pateikdamas 
paaiškinimus, pavyzdžius ir papildomą informaciją. 

3. Mokytojas pateikia papildomų užduočių, darbo lapų ir apibrėžimų. 
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Žaidimas, kaip mokymo priemonė, skirta lygiagrečiam 
kibernetinės saugos sąvokų mokymui ir žaidimui 
 

Taikant šį metodą, mokiniai žaisdami žaidimą turi būti supažindinti su visais 
reikalingais terminais, sąvokomis ir koncepcijomis. Tai kelių etapų metodas, kai 
problema aptariama, o paskui su ja susiduriama žaidžiant žaidimą. Šis metodas 
įgyvendinamas trimis etapais: 

1. Mokytojas įveda grupines diskusijas, kad mokiniai susidomėtų kibernetinio 
raštingumo sąvokomis. 

2. Mokytojas ir mokiniai tyrinėja žaidimą klasėje 

3. Baigiamosios grupinės diskusijos įgyvendinamos siekiant apibrėžti išmoktas 
kibernetinio saugumo sąvokas 

Pavyzdžiui, mokytojas gali inicijuoti diskusiją apie socialinės žiniasklaidos paliekamus 
internetinius pėdsakus ir apie tai, kaip jie pateikiami, naudojami ir galiausiai į juos 
atsižvelgiama. Kaip žaidėjams pavyks surinkti informaciją apie tam tikro elgesio naudą 
ir žalą? Kokie yra svarbūs reikalavimai jų saugumui internete ir kodėl? Tai kelios 
pagrindinės temos, kurios gali iškilti taikant šį metodą. 

Žaidimas kaip grįžtamojo ryšio vertinimo priemonė 
 

Taikant tokį žaidimo panaudojimo metodą, prieš pradedant žaisti žaidimą, mokiniai turi 
būti supažindinti su visais reikalingais terminais, sąvokomis ir sampratomis. Tada 
žaidimas naudojamas kaip vertinimo priemonė, siekiant patikrinti, ar mokiniai įsisavino 
naujas žinias. Šis metodas daugiausia taikomas aukštesniame žaidimo tikslinės 
grupės amžiaus tarpsnyje ir įgyvendinamas trimis etapais: 

1. Klasėje mokoma apie kibernetinio saugumo raštingumą (apibrėžtys, sąvokos 
ir kt.) 

2. Mokiniai panaudoja savo naujas žinias, kad galėtų žaisti žaidimą. 

3. Mokiniai gali žaisti žaidimą mokykloje arba namuose, o mokytojas gali 
pasinaudoti patirtimi ir sunkumais, su kuriais mokiniai galėjo susidurti, siekdamas 
suteikti grįžtamąjį ryšį klasėje, taigi. 

Mokydami mokytojai neretai naudoja vertinimo priemones ir mechanizmus, kad galėtų 
patikrinti, kaip mokiniai įsisavino naujas žinias. Labai paplitusi tokia priemonė yra žinių 
patikrinimas. Panašiai galima naudoti ir "CyberAdventure" žaidimą, pakeičiant testus 
įdomesniu vertinimo metodu. Taip pat gali būti naudinga žaisti žaidimą individualiai, 
pavyzdžiui, kai mokytojas nori patikrinti individualius rezultatus, t. y. kaip kiekvienas 
mokinys per žaidimą panaudoja įgytas žinias. 
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CyberAdventure struktūra 
 

Žaidimo įvadas 
Žaidimo veiksmas vyksta planšetiniame kompiuteryje, kuris priklauso mažam vaikui. 
Žaidėjas žaidime vaidina agentą Bobą - pagrindinį herojiškos "Interneto saugumo 
brigados" pajėgų veikėją. Agentas Bobas vykdys "misijas", kurių tikslas - kovoti su 
interneto grėsmėmis ir apsaugoti vaiką. 

MISIJOS - tai mini žaidimai, kuriuos žaidėjas turi įveikti. MISIJOS suskirstytos į 3 
grupes: "Pagarba", "Sauga" ir "Klausimas".  

Žaidėjas turi įvykdyti visas Ženkliuko  MISIJAS, kad atrakintų KVIZĄ. KVIZAS - tai 
užduotis, padedanti apibendrinti mokymosi patirtį ir įvertinti, kurios sąvokos, elgesys ir 
nuostatos buvo veiksmingai įvaldytos. Įveikus viktoriną, naudotojui suteikiamas 
ženkliukas. 

Lentelė 2: CyberAdventure Misijos 

 

 

Žaidimo instrukcijos 
Geriausias būdas suprasti, kas tai per žaidimas ir kaip jį žaisti, - prieš pradedant 
žaisti žaidimą pažiūrėti "CyberAdventure" įvadinį vaizdo įrašą, kurį galima žiūrėti 
anglų, portugalų, ispanų ir lietuvių kalbomis 

• EN - https://youtu.be/G6TZz_LTOC4 
• PT - https://youtu.be/-ofrCUXqYsY 
• ES - https://youtu.be/SCQnjMLBi_Q 
• LT - https://youtu.be/nbmh26kMrJg 

 

 

https://youtu.be/G6TZz_LTOC4
https://youtu.be/-ofrCUXqYsY
https://youtu.be/SCQnjMLBi_Q
https://youtu.be/nbmh26kMrJg
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Taip pat yra kiekvieno mini žaidimo apžvalgos vaizdo įrašų: 
• Misija 1 Žaidimas 1 - https://youtu.be/QleIsvrfkLI 
• Misija 1  Žaidimas 2- https://youtu.be/iFsLy0X0t2w 
• Misija 2 Žaidimas 1 - https://youtu.be/OriSMjsPJGI 
• Misija 2 Žaidimas 2 - https://youtu.be/x_j0evWFXi4 
• Misija 3 Žaidimas 1  - https://youtu.be/ZAkvESaTRI0 
• Misija 3 Žaidimas 2 - https://youtu.be/00MjVmjDbGI 
• Misija 4 Žaidimas 1  - https://youtu.be/pNSa24kq7KA 
•  Misija 4 Žaidimas 2  - https://youtu.be/ioK_uz_VARs 
• Misija 5 Žaidimas 1  - https://youtu.be/l_LsunGogeU 
• Misija 5 Žaidimas 2 - https://youtu.be/wXc9ZPOJLbA 
• Misija 6 Žaidimas 1 - https://youtu.be/Wfoy7XDDK2A 
• Misija 6 Žaidimas 2 - https://youtu.be/WMhgrLV4668 
• Misija 7 Žaidimas 1 - https://youtu.be/ZYk5YhWkCS8 
• Misija 7 Žaidimas 2 - https://youtu.be/SfNmD8wEt2M 
• Misija 8 Žaidimas 1 - https://youtu.be/rCbBkNNPkkM 
• Misija 8 Žaidimas 2  - https://youtu.be/DM0LHkSO2R4 

  

https://youtu.be/QleIsvrfkLI
https://youtu.be/iFsLy0X0t2w
https://youtu.be/OriSMjsPJGI
https://youtu.be/x_j0evWFXi4
https://youtu.be/ZAkvESaTRI0
https://youtu.be/00MjVmjDbGI
https://youtu.be/pNSa24kq7KA
https://youtu.be/ioK_uz_VARs
https://youtu.be/l_LsunGogeU
https://youtu.be/wXc9ZPOJLbA
https://youtu.be/Wfoy7XDDK2A
https://youtu.be/WMhgrLV4668
https://youtu.be/ZYk5YhWkCS8
https://youtu.be/SfNmD8wEt2M
https://youtu.be/rCbBkNNPkkM
https://youtu.be/DM0LHkSO2R4
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Misija 1. Tai, ką darote, ar sakote internete, turi įtaikos kitiems (ir 
jums).  
Ženkliukas: Pagarba 

Tema: Kaip elgtis internete? 

Aprašymas:  

Agentas Bobas turi ištirti rimtą incidentą ir patekti į socialinių tinklų programėlę, tačiau 
aplink klaidžioja Piktavaliai, kurių reikia vengti, kitaip Bobas gali patekti į jų įtaką. 
Ausinės leis įgyti laikiną imunitetą žeidžiančioms žinutėms. Patekęs į programėlę, 
agentas Bobas susiduria su kibernetinių patyčių grėsme ir turi juos demaskuoti, kad 
neleistų jiems tavęs nuskriausti. Pasinaudoję draugų pagalba, padidinsite Bobo galią 
prieš patyčias. 

Papildomų veiklų idėjos 

Diskusijos: 

- Ar esate apie ką nors pasidaliję kažkuo, kuo žinojote, kad jis nenorėtų dalytis? 

o Taip, nes tai buvo juokinga, 

o Taip, bet vėliau gailėjausi dėl to, 

- Pasikalbėkite apie tai, ką tai reiškė arba kokios reakcijos sulaukėte iš to 
asmens ar kitų aplinkinių. 

- Ką reikštų, jei tai vėliau būtų matoma visiems internete ir jūs negalėtumėte to 
atšaukti?  Kaip jaustumėtės? 

- Kaip manote, kuo galima dalytis internete ir kodėl?  Tada užduokite klausimus: 

o Ar džiaugtumėtės, jei senelis ar senelė pamatytų tai, ką parašėte? 

o Ar džiaugtumėtės, jei mokytojas pamatytų, ką parašėte? 

o Jei turėtum naują draugą ir jis norėtų apie tave sužinoti daugiau, ar būtum laimingas, 
jei jis apsilankytų internete ir pamatytų, kuo tu dalijiesi? 

o Kai būsite vyresni, ar vis dar norėtumėte, kad žmonės matytų tai, kuo pasidalijote? 

- Dauguma jaunų žmonių mano, kad niekas neturėtų būti neapykantos internete 
taikiniu dėl savo lyties, rasės, religijos, seksualumo, negalios ar transseksualumo.  
Aptarkite, ką apie tai mano mokiniai ir kaip, jų manymu, galima padaryti internetą labiau 
priimtiną ir įtraukiančią vietą visiems. 

Veikla 

Nedidelėje grupėje aptarkite, ar, jūsų manymu, vienam iš jūsų draugų saugu daryti 
toliau išvardytus veiksmus: 
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1. Pasidaryti asmenukę savo miegamajame prie šeimos nuotraukų ir mokyklos 
baigimo pažymėjimų sienos? 

2. Pasidaryti kvailą / gėdingą nuotrauką ir pasidalyti ja su draugais programėlėje, 
kurioje parašyta, kad ją ištrins, kai tik ji bus peržiūrėta? 

3. Pasidalyti vaizdo įrašu, kuriame draugas groja dainą, internetiniame puslapyje, 
kurį gali matyti tik mokyklos draugai ir šeima? 

4. Nufotografuoti save su mokykline uniforma ir pasidalyti ja programėlėje, kurioje 
ją gali pamatyti bet kas? 

Nuoroda: https://www.thinkuknow.co.uk 

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 

Misija 2. Tai, ką randame internete, ne visada galima naudoti. 
  
Ženklas: Pagarba 

Tema: Nuosavybė 

Aprašymas: 

Agentas Bobas turi pašalinti piktnaudžiaujančias  kompiuterio kopijas, vengdamas 
piratų.  Kai visos kopijos bus pašalintos, Bobas turės įeiti į programėlę, iš kurios 
gaunamos kopijos, kad jas sustabdytų. 

Papildomos veiklos idėjos: 

Diskusija 

Iš kur žinote, kad galite tikėti internete rasta informacija? 

- Ar yra šaltinių, kuriais tikite labiau nei kitais?  Pavyzdžiui, jei perskaitote straipsnį 
nacionalinio naujienų transliuotojo interneto svetainėje arba nacionaliniame laikraštyje, 
ar juo labiau tikite nei tuo, ką radote "Facebook".  Jei taip, kodėl? 

- Kas rašo medžiagą? 

- Ar jie prie paskelbto straipsnio ar medžiagos yra prisegę savo vardą ir pavardę? 

- Ar prieš publikuojant ją patikrina žmonės (redaktoriai)? 

- Kas nutiktų, jei paaiškėtų, kad tai netiesa? 

Ar galite kopijuoti kitų žmonių darbus?  Aptarkite tokius dalykus: 

- Plagijavimas - svetimo darbo ar idėjų perėmimas ir pateikimas kaip savo.   

o Kodėl tai yra blogai?   
o Ką galite padaryti, jei naudojatės svetimomis idėjomis?  - pateikite nuorodą į 

jų darbą ir pacituokite tai, ką naudojate. 

- Autorių teisės - kelerius metus suteikiama teisinė apsauga spausdinti, publikuoti, 
atlikti, filmuoti ar įrašyti literatūrinę, meninę ar muzikinę medžiagą.  Pagalvokite apie 

https://www.thinkuknow.co.uk/
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savo mėgstamus filmų personažus ar muzikos atlikėjus:  

- Kodėl svarbu, kad jie būtų apsaugoti nuo žmonių, kopijuojančių jų kūrinius?  

o Jiems reikia pragyventi iš to, ką jie daro; 
o Naujos investicijos į naujos medžiagos kūrimą ateityje; 
o Mūsų kūrybinėms industrijoms reikia pajamų, kad galėtų investuoti į naują 

medžiagą; 

- Duomenų, filmų, programėlių atsisiuntimas gali būti pavojingas - išnagrinėkite 
priežastis, kodėl? 

- Autorių teisės - ar teisėtai galite dalytis tuo, ką atsisiuntėte?   Jei netinkamai naudojate 
filmus ar muziką, tai gali būti neteisėta ir jums ar jūsų šeimai gali būti skirta bauda. 

- Ar naudojatės pripažinta transliacijos paslauga, pvz., muzikai - mokėdami mėnesinę 
prenumeratą, paprastai už muziką atlikėjams mokama. 

- Saugokitės atsisiųsti didelius duomenų failus, pvz., filmus, nes juose dažnai slypi 
virusai arba šnipinėjimo programos, kurios gali pakenkti jūsų kompiuteriui ir jame 
esantiems duomenims.  Nespauskite nuorodų elektroniniuose laiškuose ar žinutėse - 
visada stenkitės atidaryti naują langą ir ieškokite jų internete tikrindami svetainės 
pavadinimą. 

Veikla 

- Klasėje surenkite apklausą apie tai, kokius šaltinius naudoja mokiniai, norėdami ką 
nors išsiaiškinti namų darbams atlikti, ir kuriais jie labiausiai pasitiki?   

- Surenkite diskusiją apie rezultatus ir apie tai, kokiais šaltiniais labiausiai pasitiki. 

- Paprašykite sudaryti sąrašą šaltinių, kuriais jie pasitikėtų, o kuriais pasitikėtų mažiau 
arba kuriuos tikrintų.    

- Paimkite neseniai pasirodžiusią naujienų istoriją ir išnagrinėkite, kaip apie ją įvairiais 
būdais buvo pranešta internete.  Paprašykite pagalvoti, kodėl jie skiriasi ir kuriais iš jų 
jie būtų labiausiai linkę naudotis. 

- Kas gali jums padėti, jei pamatysite ką nors, dėl ko nesate tikri? 

- Kaip, jūsų manymu, galite apsaugoti savo duomenis arba darbą? 

- Paprašykite, kad mokiniai atliktų tyrimą ir sukurtų klasei skirtą plakatą apie tai, kaip 
mokiniai turėtų galvoti apie savo duomenų ar darbo apsaugą. 

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 
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Misija 3. Tai, ką paskelbsite internete, gali niekada neišnykti. 
Ženkliukas: Apsauga 

Tema: Privatumas / reputacija 

Aprašymas: 

Agentas Bobas gavo perspėjimą apie pavojų reputacijai internete. Bobas turi ištrinti 
visus slapukus ir keliauti link debesies, kol neišsitrynusi nuotrauka neišplito, Bobas gali 
pasinaudoti savo internetine reputacija, kad judėtų greičiau. Debesyje privatumui ir 
teisei būti pamirštam gresia pavojus, turi surinkti visus nuotraukos fragmentus iš 
interneto istorijos, bet saugokis kopijuotojų atakos ir kitų pavojų. 

Papildomos veiklos idėjos: 

Diskusijos 

- Paprašykite kiekvieno mokinio paieškoti savo arba pažįstamo suaugusiojo vardo, kad 
suprastų, kas yra internete. 

o Aptarkite, ką jie rado 

o Ką jie nustebo radę? 

- Ar žinote įžymybių ar visuomenės veikėjų, kurie buvo kritikuojami dėl to, ką jie 
anksčiau paskelbė internete, pavyzdžių?    

o Aptarkite, kokią įtaką jiems šiandien daro tai, ką jie paskelbė, kai buvo jauni? 

o Kaip jie būtų galėję valdyti tą turinį, kad nekiltų problemų? 

- Kokių veiksmų galite imtis, kad įsitikintumėte, jog jūsų duomenimis, vaizdais ir pan. 
viešai nesidalina per daug žmonių. 

Veikla 

Paimkite popieriaus lapą ir paprašykite kiekvieno mokinio sukurti savo atvaizdą 
internete, kuris, jų manymu, atspindėtų tai, kas jie yra.   Pagalvokite apie pomėgius,  
patirtį ir bet kokius vaizdus, kuriais jie gali dalytis (aš futbolo rungtynėse arba koncerte). 

Lai mokiniai pasikeičia savo darbais, pažiūrėkite, ar kiti gali atpažinti savo 
bendraklasius - ko jie nežinojo ir ar tai atspindi tą asmenį. 

Aptarkite: 

- Ar norėsite pakeisti savo požiūrį, kai tapsite vyresni? 

- Ar norite, kad visi matytų tokį jūsų atvaizdą - ar esate ištikimi sau? 

- Ar jums būtų gėda dėl ko nors, kai ateityje ieškosite darbo? 

Ar dalijotės jausmais, kurie gali būti pernelyg asmeniški? 
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Misija 4. Jūsų skaitmeninė informacija gali būti pavogta 
Ženkliukas: Apsauga 

Tema: Saugumas 

Aprašymas: 

Agentas Bobas nustatė, kad įsilaužėlis bando pavogti slaptą informaciją, kuri gali būti 
panaudota tapatybės vagystei.  Bobas turi neleisti, kad informacija pasiektų traukinių 
stotį ir išvyktų iš miesto, tačiau saugokitės įsilaužėlio paleistų virusų, nes jie jus 
sulėtins.  Išsaugoję informaciją, nueikite iki užkrėstos programos ir pašalinkite virusus 
šaudydami į juos antivirusus.  Kai visi virusai bus išnaikinti, ant durų, iš kurių jie 
atsirado, turite nustatyti stiprų slaptažodį, kad apsaugotumėte Bobą. 

Papildomos veiklos idėjos: 

Grupės diskusijų idėjos: 

Kokios informacijos NEGALIMA perduoti nepažįstamiems žmonėms? 

- Atminkite, kad negalima teikti informacijos apie vietas, kuriose galite būti: mokyklą, 
namų adresą, vietą, kur susitinkate su draugais. 

- Niekada su niekuo nesidalykite slaptažodžiu - saugokite jį! 

- Nesidalykite savo gimtadienio ir kita asmenine informacija ar šeimos nuotraukomis 

Jei kas nors, kurio nepažįstate, atsiųstų jums nuotrauką - ar ją atidarytumėte?  
Aptarkite: 

- Taip - gali būti juokingas paveikslėlis, 

- Nesu tikras, pirmiausia ko nors paklausčiau, 

- Ne - nepriimčiau nuotraukų iš nepažįstamų žmonių, nes jose gali būti virusas, 

- Ne - paveikslėlis yra iš nepažįstamo žmogaus ir jis gali būti nemandagus arba mane 
nuliūdinti, 

- Užblokuočiau asmenį, nes jei ką nors iš jo priimčiau, jis gali tapti mano kontaktų 
sąrašo dalimi. 

Peržiūrėkite privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose arba kompiuteryje ir 
aptarkite, kaip galite apsisaugoti.  Galite paprašyti vieno iš IT darbuotojų ateiti į pamoką 
ir papasakoti apie tai, kaip jie rūpinasi mokyklos saugumu. 

- Blokavimas - dauguma mokinių žino apie mokykloje blokuojamas interneto svetaines, 
bet galbūt jie galėtų sužinoti, ką jų tėvai yra užblokavę namuose. 
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- Apsauga nuo virusų - prieš diskusiją galite paprašyti, kad mokiniai sužinotų, ką jų 
tėvai naudoja namuose. 

- Pažvelkite į socialinės žiniasklaidos svetainę ir privatumo nustatymus bei kaip 
pranešti apie dalykus, dėl kurių jie nėra tikri.   

Nuorodos: https://www.childnet.com, https://www.internetmatters.org 

 https://www.internetmatters.org.  

Žaidimų idėjos 

Atspėk slaptažodį:   

1. Paprašykite mokinio surinkti kelis jam svarbius daiktus ir sudėti juos visus į 
dėžutę ar maišelį, kad jie būtų saugūs.  

2. Dabar paprašykite jų pasirinkti slaptą slaptažodį, kad juos apsaugotų, jei kas 
nors įveiks slaptažodį, tai leis patekti į dėžutę ir paimti vieną daiktą.  

3. Išbandykite 20 klausimų žaidimą, kad atspėtumėte slaptažodį. Galite sužaisti 
kelis raundus! 

4. Paaiškinkite, kad kai jie pradės turėti paskyras internete, pavyzdžiui, el. pašto, 
socialinės žiniasklaidos ir internetinių žaidimų, šiose paskyrose, kaip ir šiuose 
brangiuose daiktuose, bus svarbi asmeninė informacija, kurią reikia saugoti. Jie jas 
saugos naudodami slaptažodžius ir svarbu, kad juos būtų sunku atspėti - išbandykite 
toliau pateiktą atsitiktinių žodžių slaptažodžių užduotį, kad parodytumėte, koks 
slaptažodis yra geras.  

Atsitiktinių žodžių slaptažodžiai 

1. Iškirpkite keletą popieriaus lapelių ir paprašykite mokinių pabandyti užrašyti 
atsitiktinius, bet įsimintinus žodžius.  

2. Paaiškinkite, kad jie turėtų vengti viešos informacijos, pavyzdžiui, naminio 
gyvūnėlio vardo, mėgstamos sporto komandos arba asmeninės informacijos, 
pavyzdžiui, gatvės, kurioje gyvenate, pavadinimo.  Vietoj to reikėtų rinktis tokius 
žodžius kaip amerikietiški kalneliai, jei jiems patinka pramogų parkai, geltona, jei tai jų 
mėgstama spalva, kopūstai, jei tai jų nemėgstamiausia daržovė!  

3. Visus žodžius sudėkite į dubenį, o tada žaiskite, kaip juos išrinkti po tris.  

Paaiškinkite, kad naudodami tokį slaptažodį kaip "YellowCabbageRollercoaster" jie 
greičiausiai jį įsimins, tačiau kam nors kitam bus labai sunku jį atspėti ar nulaužti. Taip 
pat galite pabandyti jį įvesti į internetinę slaptažodžio stiprumo tikrinimo programą, kad 
pamatytumėte, kiek laiko gali prireikti jam nulaužti. 

Nuoroda: https://www.thinkuknow.co.uk 

 

https://www.internetmatters.org/
https://www.internetmatters.org/
https://www.thinkuknow.co.uk/


 

   
  
  

    P a g e  | 25 

  

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 

Misija 5. Informacija internete gali būti Jums ir žalinga. 
Ženkliukas: Apsauga 

Tema: Prieiga prie žalingos informacijos  ir (arba) jos poveikis 

Aprašymas: 

Įrenginys užkrėstas įvairia kenksminga informacija, kuri tampa nekontroliuojama!  
Agentas Bobas turi neleisti šiai informacijai klaidžioti ir kelti problemų, kol nesibaigė 
laikas.  Judėkite rodyklių klavišais ir gaudykite kenksmingą informaciją. 

Daugiau informacijos 

Atsižvelgiant į tai, kas kiekvienoje amžiaus grupėje ir skirtingose šalyse gali būti 
vadinama žalinga informacija, šios užduoties priemonių rinkinyje daugiausia dėmesio 
bus skiriama tam, ką teisinga daryti su tokiu turiniu.  Atskiri mokytojai patys galės 
naudoti turinio, kuris gali būti laikomas trikdančiu ar žalingu ir kuris atitinka jų klasių / 
metų grupių mokymą apie saugumą internete ir apsaugą, pavyzdžius. 

Vis dėlto kenksmingas interneto turinys yra prieinamas visiems ir bet kuriame amžiuje 
gali būti toks: 

- internetiniai pokalbių forumai / socialinė žiniasklaida 

- kibernetinės patyčios 

- pornografija  

- savęs žalojimas 

- azartiniai lošimai 

Mokiniai ir juos palaikantys asmenys mokykloje ir namie turėtų turėti galimybę gauti 
informacijos, kuri padėtų jiems elgtis su tokiu turiniu ir pranešti apie jį. 

Papildomos veiklos idėjos: 

Diskusijos 

Per kitas pamokas, kuriose nagrinėjamos tokios temos kaip sveiki santykiai, psichikos 
sveikata ir asmeninis saugumas, bus svarbu įtraukti internetinės medžiagos 
pavyzdžių.  Diskusijoje reikėtų aptarti tokius dalykus: 

- kvestionuoti, kas yra tikra - tai, ką matote internete, nėra realus gyvenimas, pvz., 
pornografija yra spektaklis ir perdėta, o ribos tarp sutikimo, malonumo ir smurto yra 
neryškios.   

- bendraamžių spaudimas - jauni žmonės dažnai jaučia spaudimą žiūrėti žalingą turinį 
arba dalytis juo tarp bendraamžių.  Reikia pripažinti, kad galima jaustis nepatogiai ir 
kokia gali būti rizika, ir kad jie niekada neturėtų jaustis verčiami ką nors daryti internete, 
kaip ir realiame gyvenime. 

- priklausomybė - kaip atpažinti priklausomybės požymius  
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- Kas yra žalinga? - ypač savęs žalojimo turinio poveikis kiekvienam asmeniui bus 
skirtingas ir priklausys nuo jo savigarbos, psichinės sveikatos ar asmeninio savęs 
vaizdo.  Svarbu žinoti, koks gali būti poveikis kitiems. 

- Kur jaunuoliai randa tokį turinį?  Memuarai, vaizdo įrašai, paveikslėliai, tinklaraščių 
įrašai, socialinė žiniasklaida, internetiniai iššūkiai, naujienų istorijos, internetinės 
bendruomenės. 

Veikla 

Kalbėkite apie tai ir praneškite apie tai. 

- Kiekvienos diskusijos metu reikia įtvirtinti, kaip ir su kuo jauni žmonės gali 
kalbėti apie jiems rūpimus dalykus internete.    

Paprašykite mokinių sukurti plakatą klasei ar mokyklos koridoriams, kuris padėtų 
mokiniams mokykloje žinoti, ką daryti, jei internete pamatytų ką nors, dėl ko jaučiasi 
nepatogiai.  Pavyzdžiui: 

- pasikalbėkite su mokytoju, 

- pasikalbėkite su tėvais arba patikimu suaugusiuoju, 

- paskambinti nacionaline pagalbos linija, pvz., Jungtinėje Karalystėje: Childline 
https://www.childline.org.uk 

Paprašykite, kad jie patys išsiaiškintų, ką daryti, nes tai padės jiems žinoti ateityje ir jie 
jausis mažiau įbauginti, jei kada nors prireiktų. 

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 

Misija 6. Per daug interneto gali turėti blogų pasekmių. 
Ženkliukas: Apsauga 

Tema: Priklausomybę sukeliantis elgesys 

Aprašymas:   

Agentas Bobas turi spręsti pernelyg didelės priklausomybės nuo prietaiso atvejį!  Tarp 
gyventojų slepiasi "Agentas provokatorius", demonstruojantis priklausomybę 
sukeliantį elgesį, kurį reikia sustabdyti!  Agentas Bobas turi nustatyti ir sugauti šį 
asmenį, kol nesibaigė laikas!  Tai nebus lengva, nes "Agentas provokatorius" 
kartkartėmis keičia veidą, kad apsaugotų savo tapatybę. 

Daugiau informacijos 

Ši misija yra apie priklausomybę sukeliantį elgesį. Tai gali padėti vaikams suprasti, 
kaip apriboti savo priklausomybę nuo internetinių žaidimų ir kokią įtaką tai turi psichikos 
sveikatai. 

Priklausomybė nuo azartinių lošimų internete - tai svarbi tema, kai vaikai (daugiausia 
paaugliai) turi suprasti, kur yra riba, kai kalbama apie azartinius lošimus, ir kad 
priklausomybė nuo jų sukelia rimtų konfliktų.  

https://www.childline.org.uk/
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- Priklausomybė nuo socialinių tinkle. Nėra nieko blogo naudotis socialine žiniasklaida, 
kurioje žmonės gali bendrauti su savo šeima ir draugais internetu. Tačiau vaikai turi 
suprasti, kaip jie turi būti atsargūs socialiniuose tinkluose ir neatskleisti per daug 
informacijos, taip pat kuo mažiau laiko praleisti socialiniuose tinkluose, kad išlaikytų 
sveiką socialinį gyvenimą.  

- Šia tema galima mokyti vaikus, kad per daug interneto yra nesveika, kai tai turi įtakos 
šeimos santykiams (šeimos laikui), taip pat mokykliniams pažymiams, kai vaikai nuolat 
nori žaisti ar būti internete ir kalbėtis su savo draugais, šeima. Ši misija turėtų apimti ir 
atskirti, kur reikia nubrėžti ribą naudojimuisi internetu.  

- Apibendrinant, vaikai turi suprasti, kodėl per daug laiko praleidimas naudojantis 
įrenginiais gali turėti neigiamą poveikį žmogui. Vaikai turėtų suprasti ir padėti pabrėžti, 
kada tam tikromis aplinkybėmis naudojantis technologijomis reikia nubrėžti ribą. Be to, 
vaikai turėtų suprasti, kaip technologijos veikia miegą, taip pat turėtų sugalvoti įvairių 
būdų, kaip naudotis technologijomis ir kartu išlaikyti sveiką miego režimą.  

Papildomos veiklos idėjos: 

Diskusija / veikla 

Aptarkite, ar mokiniai patiria kurį nors iš šių per daug laiko praleidimo internete 
simptomų: 

- galvos skausmas, 

- jų įrenginys labai įkaista, nes juo buvo naudojamasi ilgą laiką, 

- jaučiasi irzlūs ir nuobodžiauja žaisdami žaidimą, 

- ekranas atrodo neryškus. 

Aptarkite, ar yra kokių nors požymių, kuriuos jie patyrė ilgą laiką praleidę internete?   

Peržiūrėkite šį trumpą vaizdo įrašą, esantį JK https://www.bbc.com/ownit 

Paprašykite mokinių pasikalbėti apie tai, kiek laiko jie praleidžia internete, ir 
apsvarstyti, ką jie veikia internete: 

- švietimas, 

- bendravimas su draugais ir šeima, 

- žaidimas, 

- naršymas internete, įskaitant socialinę žiniasklaidą, 

Aptarkite, ar mokiniai jaučiasi subalansuotai naudodami internete praleidžiamą laiką ir 
ar yra sričių, kurios sukelia priklausomybę. 

Ką reiškia priklausomybė (Šaltinis: NHS Hampshire CAMHS, Jungtinė Karalystė, 
prieiga per https://hampshirecamhs.nhs.uk/issue/gaming-addiction/. 

Daug žmonių mėgsta žaisti vaizdo ar internetinius žaidimus, o kai kurie žaidimams 
skiria 

https://www.bbc.com/ownit
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daugybę laisvalaikio valandų. Daugeliui žmonių tai netrukdo ir jie gali turėti kitų 
pomėgių ir interesų, susitikti su draugais ir vis dar gyventi savo kasdienį gyvenimą.  

Kitiems ši meilė žaidimams gali tapti nenaudinga ir daryti žalingą įtaką jų gyvenimui.  
Gali kilti pavojus arba išsivystyti priklausomybė nuo žaidimų, panašiai kaip tiems, kurie 
yra priklausomi (arba kuriems gresia priklausomybė) nuo tokių medžiagų kaip 
narkotikai ar alkoholis. 

Štai keletas požymių, rodančių, kad gali kilti problema ir laikas kreiptis pagalbos: 

- nuolat galvojate apie žaidimą arba norite jį žaisti, 

- jausmas, kad esate irzlus ir neramus (nervingas), kai nežaidžiate, 

- neteisingai nurodote arba meluojate, kiek laiko praleidote žaisdami, arba žaidžiate 
slapta (pvz., vidury nakties), 

- nuovargis, galvos ar rankų skausmas dėl per daug laiko praleidžiamo prie ekrano, 

- nenorėjimas skirti dėmesio tokiems dalykams kaip asmeninė higiena (pvz., 
prausimasis) ar valgymas, 

- ne taip dažnai susitinkate su draugais ar užsiimate kitais dalykais, kuriuos anksčiau 
mėgote daryti, nes visą laiką praleidžiate žaisdami, 

- nenorėjimas eiti į mokyklą, kad galėtumėte žaisti, 

Ne kiekvienas, turintis priklausomybę nuo žaidimų, patiria visus požymius ir 
simptomus. Be to, jei patiriate kai kuriuos iš šių požymių ir simptomų, tai nebūtinai 
reiškia, kad turite priklausomybę nuo žaidimų, tačiau svarbu gauti pagalbą ir patarimą. 

Aptarkite, kaip galite apriboti laiką, kurį praleidžiate internete, ir geriau jį subalansuoti? 

Tai gali apimti: 

- pripažinti sau, kad internete praleidžiate per daug laiko, 

- pagalvoti, ką dar dėl to praleidžiate: eiti su draugais, o ne būti internete, leisti laiką su 
šeima, dalytis interesais, o ne leisti laiką miegamajame. 

- nusistatykite sau tikslą, kiek laiko galite praleisti prie žaidimo, ir užsiimkite kuo nors 
kitu, kas jus džiugintų - kas tai galėtų būti (hobis, sportas)? 

- būkite sąžiningi su aplinkiniais, kad jums gali būti sunku, ir paprašykite jų pagalbos.  
Jie gali jums pasakyti, kaip ekrano laiko mažinimas jums naudingas. 

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 

Misija 7. Ne viskas, ką skaitote ir žiūrite internete, yra tikra ar 
teisinga. 
Ženkliukas: Klausimas 

Tema:  Klaidingi duomenys/naujienos 

Aprašymas: 



 

   
  
  

    P a g e  | 29 

  

Agentas Bobas turi patekti į "YouTube" programėlę ir pasiekti vaizdo įrašus iš 
mokyklos vakarėlio, kad rastų įrodymų, jog profesorius Sandersas ten buvo tuo metu, 
kai įvyko apiplėšimas.  Jis turi tai padaryti, kol naujienos netapo virusinėmis, būdamas 
atsargus ir vengdamas bet kokių netikrų naujienų ir apgaulių, nes jos sulėtins. Kai 
agentas Bobas randa vaizdo įrašus, jis turi peržiūrėti kadrus ir pabandyti surasti 
profesorių Sanders, kad pateiktų informacijos kontrastą ir įrodytų faktus, kad jis 
nekaltas, kol dar nėra atleistas iš darbo arba suimtas. 

Papildomos veiklos idėjos 

Grupės diskusijų idėjos 

- Klausimai, kuriuos galima užduoti apie internetinę informaciją: 

o kas ją paskelbė, kas yra autorius? Ar galite jais pasitikėti? 

o kada ji buvo paskelbta?  Kaip neseniai ji buvo paskelbta? Nepamirškite, kad viskas 
keičiasi. 

- Koks skirtumas tarp fakto ir nuomonės - tai gali būti pradinė užduotis.  Bananas yra 
geltonas (faktas), bananai skanūs (nuomonė) - pasirinkite rašytinį kūrinį (knygą, 
naujienas, žurnalą) ir nuspręskite, kas yra faktai, o kas - nuomonė.    

Užduotis - parašykite 5 faktus ir 5 nuomones apie vietovę, kurioje gyvenate, kad geriau 
suprastumėte, kuo skiriasi faktai ir nuomonės. 

- Skirtingos netikrų naujienų rūšys. 

 Veiklapo įvykio: palyginkite du naujausius naujienų reportažus (galbūt kažką 
panašaus į sporto reportažą, kuris gali būti šališkas): 

o perskaitykite juos, 

o kuriuo labiausiai tikėtumėte? 

o pastebėkite skirtumus, 

o koks yra informacijos šaltinis? 

o kas ją paskelbė? 

o kada ji buvo paskelbta? 

o ar yra kokių nors įrodymų? 

o kuria informacija labiausiai tikėtumėte ir kodėl? 

- Veikla su melagingais duomenimis - patikrinkite, ar nėra netikrų naujienų: 

o Ar galite rasti būdą, kaip patikrinti naujienų faktus? 

o Ar yra originalus šaltinis, kurį galite patikrinti nesinaudodami nuorodomis 
nagrinėjamoje naujienoje? 

o Palyginkite bent tris kitus internetinius tos pačios informacijos šaltinius. 

o Grupėje aptarkite, kurie straipsniai greičiausiai yra patikimi. 
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- Tikrovės patikrinimo užduotis - pažiūrėkite į pagrindinio televizijos ar radijo 
transliuotojo faktų ar tikrovės patikrinimo programą ir pažiūrėkite, apie kokius dalykus 
pranešama kaip apie netikslumus, klastotes ar tikrinama tikrovė  

Nuoroda: https://www.childnet.com 

Žaidimo idėjos: 

Sukurkite naują "netikrą" antraštę, suraskite dar dvi antraštes su trumpais įžanginiais 
žodžiais ir pateikite jas kitai komandai, kad ši įvertintų, ar jie gali pastebėti netikras 
naujienas.  Tai galima padaryti atkartojant laikraščio pirmojo puslapio antraštę. 

Įvairių tipų netikros naujienos 

 Veikla: palyginkite 3-4 savaitgalio orų pranešimus ir atlikite panašią veiklą kaip 
pirmiau.  Vėliau pažvelkite atgal ir pažiūrėkite, kuris pranešimas buvo tiksliausias.  
Mokiniai gali apsvarstyti prognozių poveikį, kurį galima pritaikyti, pavyzdžiui, rinkimams 
ar politikai. 

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 

Misija 8. Žmonės, su kuriais bendraujate internetu, gali būti 
kitokie, nei manote, kad jie yra realiame gyvenime. 
Ženkliukas: Klausimas 

Tema:  Apsimetinėjimas / Kito asmens tapatybė 

Aprašymas: 

Agentas Bobas išsiaiškino, kad apsimetėlis bando apgaule priversti vaiką atsiųsti savo 
namų adresą, o pats slepiasi po netikru profiliu. Bobas turi perimti žinutę prieš jai 
pasiekiant "Facebook", pakeliui išvengdamas apsimetėlio suklastotų duomenų.  Tada 
Bobas turi nuvykti į "Facebook" programą ir surinkti išsklaidytą informaciją, kad 
atskleistų tikrąją Apsimetėlio tapatybę. Bobas turi naudotis savo išplėstinėmis 
žirklėmis, kad greitai sugriebtų judančius informacijos gabalėlius. 

Papildomos veiklos idėjos 

Grupės diskusijų idėjos: 

Kas yra pasitikėjimas?   

- jūs galite kuo nors pasitikėti? Jūs tikite, kad kas nors jums sako tiesą? 

Kur ieškote internetinio turinio? 

- Iš kokių šaltinių gautumėte informacijos apie naują temą, apie kurią išgirdote 
mokyklos susirinkime? 

- Kaip manote, kuriais iš jų labiausiai pasitikite? reklama, tinklaraščiu, žinutėmis 
internete, interneto svetaine, vaizdo įrašų apžvalga Kas atsakingas už turinį?  Paimkite 
keletą "Google" paieškos pavyzdžių klasę dominančia tema ir juos aptarkite.  

https://www.childnet.com/
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Sprendimas, kaip pasitikėti turiniu: 

- Į ką atkreipiame dėmesį spręsdami, ar informacijos šaltinis yra patikimas? 

- Kaip galime patikrinti?   Patikrinkite 3 skirtingose interneto svetainėse, patikrinkite 
knygoje ir pasikalbėkite su kuo nors apie tai. 

Nuoroda: https://www.childnet.com/resources/trust-me 

Žaidimų idėjos 

Identiteto detektyvai  

Perskaitykite mokiniams keletą paprastų apibūdinimų. Pavyzdžiui: 

- šis asmuo mėgsta gaminti maistą ir mėgsta žaisti žaidimus telefone, 

- šis asmuo yra labai energingas ir laisvalaikiu piešia animacinius filmukus 

Mokytojai sukuria daugiau aprašymų, kad nukreiptų mokinius į aktualius klausimus. 

Prie kiekvieno aprašymo paprašykite grupės nupiešti, kas, jų manymu, yra tas asmuo, 
o tada palyginti su likusia grupe. Pasinaudodami grupės diskusija ir toliau pateiktais 
klausimais, išryškinkite stereotipų idėją ir panagrinėkite, kaip jie gali paveikti žmones 
tiek internete, tiek už jo ribų. Gali tekti padėti mokiniams suprasti, kad nors internete 
gali būti tam tikros veiklos ar pomėgių, kurie atrodo skirti tam tikro tipo žmonėms (pvz., 
tam tikros lyties, amžiaus, asmenybės, išvaizdos ir t. t.), su tuo galima kovoti. 

Pagrindiniai klausimai: 

- Kodėl nupiešėte būtent šį asmenį? 

- Ar jus nustebino skirtingi piešiniai? Kodėl? 

- Ar gerai, kad žmonėms internete patinka tie patys dalykai? Kodėl? 

- Ar gerai, kad žmonėms internete patinka skirtingi dalykai? Kodėl? 

- Kaip jaustumėtės, jei kas nors jums pasakytų, kad kažkas jums neturėtų patikti dėl 
to, kas esate? Kaip galėtume padėti žmonėms, kuriems gali taip sakyti arba kurie taip 
jaučiasi? 

Tiesa ir melas 

Žaidimas "2 tiesos ir melas". Šiame žaidime kiekvienas grupės mokinys prisistato 
pasakydamas apie save dvi tiesas ir vieną melą.  Tai gali būti paprasti pomėgiai, 
interesai ar praeities patirtis, dėl kurių kiekvienas žmogus yra unikalus. Melas gali būti 
skandalingas ir nevykęs arba skambėti kaip tiesa, kad kitiems dalyviams būtų sunkiau.  
Pavyzdžiai: galiu groti gitara, kalbu kita kalba, moku žongliruoti, esu vegetaras, 
mėgstamiausias mano maistas - žemės riešutų sviestas, nemoku plaukti. 

Po vieną kiekvienas mokinys pasidalina savo teiginiais. Grupė turi atspėti, kurie 
teiginiai yra teisingi, o kuris teiginys yra melas. Galite skaičiuoti taškus ir žiūrėti, kas 
teisingai atspėjo daugiausiai melų, arba tiesiog žaisti linksmai, kad geriau pažintumėte 

https://www.childnet.com/resources/trust-me
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vieni kitus - viskas priklauso nuo jūsų grupės. 

Aptarkite, ką ką tik sužinojote apie kitus ir ką tai reiškia jūsų įvaizdžiui internete. 

Nuoroda: https://www.childnet.com/resources/online-identity 

Pamokos plano pavyzdys: Žr. II priedą. 

 

  

https://www.childnet.com/resources/online-identity
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Žodynėlis 
Pagrindinės sąvokos Apibrėžimai 

Žeidžiantys pranešimai Žinutės, siunčiamos siekiant pakenkti 
gavėjui, t. y. šmeižiant, diskredituojant, 
sumenkinant ir pan. 

Priklausomybę sukeliantis elgesys Reguliarius dalyvavimas kažkokioje 
veikloje ir negalėjimas jos nutraukti. 

Priklausomybė nuo socialinių tinklų Nuolatinis buvimas socialiniuose 
tinkluose. 

Priklausomybė nuo srautinių transliacijų Visą laiką žiūrimi vaizdo įrašai. 
Antivirusinė / antivirusinė kenkėjiška 

programinė įranga 

Programinė įranga, skirta virusams ir 
kenkėjiškoms programoms naikinti ir 
užkirsti kelią kenkėjiškiems veiksmams. 

Patyčios Piktas arba grobuoniškas asmuo, kuris 
gąsdina, išnaudoja arba priekabiauja 
prie kitų žmonių, ypač pažeidžiamų. 

Kontrastinga informacija Aiškūs ir akivaizdūs dviejų ar daugiau 
šaltinių skirtumai. 

Slapukai Nedideli duomenų blokai, kuriuos 
žiniatinklio serveris sukuria naudotojui 
naršant svetainėje ir kuriuos naudotojo 
naršyklė įrašo į naudotojo kompiuterį ar 
kitą įrenginį. 

Autorių teisės Tai reiškia, kad autorių teisių turėtojai 
turi įstatymo suteiktas išimtines teises 
saugoti savo kūrinį (turinį). 

Debesis Duomenų saugojimui, tvarkymui ir 
apdorojimui naudojamų serverių grupė. 

Kibernetinės patyčios Elektroninių ryšių naudojimas siekiant 
tyčiotis iš asmens, paprastai siunčiant 
įžeidžiančias, bauginančias ar 
grasinančias žinutes. 

Ignoravimas Geriausias būdas apsisaugoti - ignoruoti 
socialinius tinklus arba tiesiog juose 
nesilankyti. Patyčios paprastai praranda 
susidomėjimą, jei į bandymą tyčiotis 
nesulaukiama jokios reakcijos. 

Faktas Informacija, kuri, kaip manoma, yra 
teisinga. 

Melagingos naujienos Neteisinga informacija, kurią kas nors 
sukuria paprastai turėdamas blogų 
ketinimų. 

Suklastotas profilis Asmeninė informacija, kuri neatitinka 
tikrovės. 

Įsilaužėlis Asmuo, kuris įgyja neteisėtą prieigą prie 
kompiuterio ar sistemos. 
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Žalingas turinys 
 

Viskas, kas gali kelti nerimą tiems, kurie 
tai mato. 

Sukčiavimas Apgaulė, kai kas nors meluoja, 
norėdamas apgauti kitus. 

Tikroji tapatybė Asmuo, kuris iš tikrųjų egzistuoja, o ne 
yra įsivaizduojamas ar išgalvotas. 

Tapatybė internete Asmuo internete, kurio niekada nesate 
sutikę realiame gyvenime. 

Tapatybės vagystė Informacijos, susijusios su kito asmens 
tapatybe, vagystė ir apsimetinėjimas 
kitu asmeniu. 

Ignoravimas Kartais geriausias būdas apsisaugoti 
yra ignoruoti socialinius tinklus arba 
tiesiog juose nedalyvauti. Patyčios 
paprastai praranda susidomėjimą, jei 
nėra jokios reakcijos į bandymą tyčiotis. 

Nelegalios kopijos Turinys, kuris buvo nukopijuotas be 
savininko leidimo. 

Apsimetėlis Asmuo, apsimetantis kitu asmeniu 
(pvz., kitos lyties, kitokio amžiaus ir t. t.), 
paprastai turėdamas žalingų ketinimų. 

Interneto istorija Informacijos, kurią naudotojas neseniai 
atliko internete, rinkinys. 

Interneto iššūkiai 
 

Žaidimai, kurie gali sukelti 
priklausomybę, pavojų ir (arba) pinigų. 

Naujienų tikrinimas Būtinybė nustatyti, ar informacija yra 
teisinga ir pagrįsta faktais. 

Internetis žaidimas Žaidimai internetu 
Internetinis lošimas 
 

Žaisti internetinius azartinius žaidimus 
už pinigus. 

Internetinė tapatybė 
 

Asmuo internete, kurio niekada nesate 
sutikę realiame gyvenime. 

Reputacija internete 
 

Interneto naudotojo kokybė arba 
charakteris, kurį vertina visi žmonės. 

Tėvų kontrolė 
 

Tėvai nustato apribojimus, ką jų vaikai 
gali pasiekti ir (arba) matyti internete. 

Slaptažodžių/prieigos kontrolė Slaptažodis - tai simbolių eilutė, 
naudojama naudotojo tapatybei 
patvirtinti, kad jis galėtų prisijungti prie 
įrenginio, programos ar svetainės.  
Slaptažodžiai yra stipresni (saugesni), 
jei yra ilgesni.  Juose gali būti skaičių, 
raidžių (didžiųjų ir mažųjų) ir simbolių 
derinys. 

Piratai, piratavimas Žmonės, kurie vagia kitų žmonių 
darbus. 

Privatumas Teisė saugoti asmeninę informaciją nuo 
pašalinių asmenų. 

Karantinas 
 

Vieta, kurioje turinys gali būti izoliuotas, 
kad jo negalėtų matyti visuomenė. 



 

   
  
  

    P a g e  | 35 

  

Tikroji tapatybė 
 

Asmuo, kuris iš tikrųjų egzistuoja, o ne 
yra įsivaizduojamas ar išgalvotas. 

Pagarbi nuosavybė Gerbkite nuosavybės teises: supraskite, 
kad turinys (kūrinys) priklauso jį 
sukūrusiam asmeniui ir galite jį naudoti 
tik gavę jo leidimą. 

Atsakingas elgesys 
 

Atsakomybė už savo veiksmus. 

Teisė būti pamirštam Teisė ištrinti viešai prieinamą asmeninę 
informaciją. 

Socialinis tinklas Speciali svetainė ar kita internetinė 
programa, kurioje naudotojai gali 
bendrauti vieni su kitais skelbdami 
informaciją, komentarus, žinutes, 
vaizdus ir t. t. (pvz., "Facebook", 
"TikTok", ...). 

Papasakoti kitiems, gauti pagalbą Pokalbiai apie problemas su žmogumi, 
kuriuo pasitikite, gali padėti į viską 
pažvelgti kitaip. Patikimas asmuo gali 
pasiūlyti naujų problemų įveikimo 
strategijų arba padėti jums pakeisti tai, 
kas jums kelia nerimą. 

X kategorijos turinys 
 

Seksualiniai vaizdai, vaizdo įrašai, 
informacija, skirta suaugusiesiems (18+) 

Smurtinis turinys 
 

Fizinis smurtas, kurio pasekmė - 
sužalojimas arba mirtis 

Virusai/Kenkėjiška programa Programinės įrangos ir (arba) kodo 
dalis, sukelianti kenkėjiškus veiksmus 
kompiuteryje ir (arba) tinkle.  
(pvz., failų ištrynimas, užrakintas 
kompiuteris). 

Virusinis Naudojamas apibūdinti vaizdo įrašui, 
istorijai ar žinutei, kuri greitai plinta, nes 
žmonės ja dalijasi socialinėje 
žiniasklaidoje. 
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Naudingi išorės šaltiniai 
Konkrečios temos ištekliai 
Draugiškas vaikams internetas 

https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/  

Patyčios: 

Toliau pateiktame straipsnyje rašoma apie elektronines patyčias  mokykloje ir jų 
poveikį. 

https://www.proquest.com/openview/a9571bac4494bcaae60618f112d16ae0/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=55152  

Privatumas: 

Šioje straipsnio nuorodoje kalbama apie vaikų privatumą internete. 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3202185.3202735  

Kenksmingas turinys: 

Šioje ataskaitoje kalbama apie žalingą internetinį turinį - nuo vaizdų iki žodinės 
prievartos. 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22350/9781138645066_text.
pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Suklastoti duomenys, naujienos: 

Kasdien internete skelbiami suklastoti duomenys ir netikra informacija. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920306433  

Kitos tapatybės: 

Naudojimasis žmonių įgaliojimais ir apsimetinėjimas jais yra nusikaltimas. Toliau 
pateiktoje ataskaitoje apie tai kalbama ir pateikiami statistiniai duomenys apie tai, 
kiek žmonių 2016-2020 m. pranešė, kad jų tapatybė buvo pavogta.  

https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-identity-theft-and-cybercrime  

Specifiniai šalių šaltiniai 
UK  

• www.internetmatters.org 
• www.childnet.com 
• www.safeguardingessentials.com  
• www.vodafone.co.uk/mobile/digital-parenting  
• www.saferinternet.org.uk/ 
• https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/ 
• https://www.thinkuknow.co.uk/ 

 

Portugalijos 

https://www.betterinternetforkids.eu/en-GB/
https://www.proquest.com/openview/a9571bac4494bcaae60618f112d16ae0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55152
https://www.proquest.com/openview/a9571bac4494bcaae60618f112d16ae0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55152
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3202185.3202735
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22350/9781138645066_text.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22350/9781138645066_text.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698920306433
https://www.iii.org/fact-statistic/facts-statistics-identity-theft-and-cybercrime
http://www.internetmatters.org/
http://www.childnet.com/
http://www.safeguardingessentials.com/
http://www.vodafone.co.uk/mobile/digital-parenting
http://www.saferinternet.org.uk/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/
https://www.thinkuknow.co.uk/
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• https://uk01.l.antigena.com/l/pyS0qwoS85zVEodydgeHez0r8IAPEFUihgflpNis
L6H22e-
rGbNEF8pa6cDrNAVOR72fFDd4F3NV9sTV9JgDGeinW1aevxPntIaLuvUwcd
uLkZ1PLFHFtq7wymi5mIucwjQ6wj80hnfShlqPTs7Y4MYbeVWE 

• https://www.seguranet.pt/ 
• https://edu.gcfglobal.org/pt/seguranca-na-internet/o-que-e-seguranca-na-

internet/1/ 

Lietuvos 

• https://www.draugiskasinternetas.lt/ 
• https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUS

kwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7
h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c~6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7
DyrOFsAEh 

• https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z
5xX2tMh49zVfY-
cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI~9Cq8Ev40u
snm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-
Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C~EmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu 

• https://www.esaugumas.lt/ 
• https://auguinternete.lt/ 

Ispanijos 

• https://www.is4k.es/ 
• https://www.euroinnova.edu.es/que-es-ciberseguridad-para-ninos 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/buenas-practicas-

internet/ 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-navegacion-

segura-internet/ 
• https://www.is4k.es/blog/pautas-para-un-buen-uso-de-internet-en-el-aula 
• https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-

learning/http://esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-
iss/codificacin_y_decodificacin.html 

• https://gaptain.com/ 
• https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-acerca-ciberseguridad-

ninos-5-8-anos-mediante-nuevo-recurso 

Nuorodos 
Eurydice. Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/  

Thinkuknow. Available at: https://www.thinkuknow.co.uk/  

Childnet. Available at: https://www.childnet.com/  

https://uk01.l.antigena.com/l/pyS0qwoS85zVEodydgeHez0r8IAPEFUihgflpNisL6H22e-rGbNEF8pa6cDrNAVOR72fFDd4F3NV9sTV9JgDGeinW1aevxPntIaLuvUwcduLkZ1PLFHFtq7wymi5mIucwjQ6wj80hnfShlqPTs7Y4MYbeVWE
https://uk01.l.antigena.com/l/pyS0qwoS85zVEodydgeHez0r8IAPEFUihgflpNisL6H22e-rGbNEF8pa6cDrNAVOR72fFDd4F3NV9sTV9JgDGeinW1aevxPntIaLuvUwcduLkZ1PLFHFtq7wymi5mIucwjQ6wj80hnfShlqPTs7Y4MYbeVWE
https://uk01.l.antigena.com/l/pyS0qwoS85zVEodydgeHez0r8IAPEFUihgflpNisL6H22e-rGbNEF8pa6cDrNAVOR72fFDd4F3NV9sTV9JgDGeinW1aevxPntIaLuvUwcduLkZ1PLFHFtq7wymi5mIucwjQ6wj80hnfShlqPTs7Y4MYbeVWE
https://uk01.l.antigena.com/l/pyS0qwoS85zVEodydgeHez0r8IAPEFUihgflpNisL6H22e-rGbNEF8pa6cDrNAVOR72fFDd4F3NV9sTV9JgDGeinW1aevxPntIaLuvUwcduLkZ1PLFHFtq7wymi5mIucwjQ6wj80hnfShlqPTs7Y4MYbeVWE
https://www.seguranet.pt/
https://edu.gcfglobal.org/pt/seguranca-na-internet/o-que-e-seguranca-na-internet/1/
https://edu.gcfglobal.org/pt/seguranca-na-internet/o-que-e-seguranca-na-internet/1/
https://www.draugiskasinternetas.lt/
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/rf89sc5hAjjlHT6bQYuLFwweFdsBg0H5iJAERUSkwJsrfQSQ14ZKVHVeuP6zxu7z84PPvCFpzI80WH51OxwWFBwIl06L1RLh7h7YijqSvXmuuXsjLgMxS9s6c%7E6Qj0BmarjAfLdDmGxr9fLMWqpkWG6c9FvO7DyrOFsAEh
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://uk01.l.antigena.com/l/zPVvRYEuppx0K8eurJR9Dwjq5hIX8IQ9ow1S0z5xX2tMh49zVfY-cJpl905MQCnIljhTMosEbaTlKm9VADKUg6_SxSmlNkRQWJAvI%7E9Cq8Ev40usnm_Ve240rY46ThJYg6nuGt-v18EURap433wD9uy3-Dm4yBP4a64VniLpcEVu9sLpI8C%7EEmpegDCwHuVWafqxFTqOrQLgOu
https://www.esaugumas.lt/
https://auguinternete.lt/
https://www.is4k.es/
https://www.euroinnova.edu.es/que-es-ciberseguridad-para-ninos
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/buenas-practicas-internet/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/buenas-practicas-internet/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-navegacion-segura-internet/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-navegacion-segura-internet/
https://www.is4k.es/blog/pautas-para-un-buen-uso-de-internet-en-el-aula
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-learning/http:/esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-iss/codificacin_y_decodificacin.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-learning/http:/esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-iss/codificacin_y_decodificacin.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/machine-learning/http:/esero.es/practicas-en-abierto/decodifica-imagenes-iss/codificacin_y_decodificacin.html
https://gaptain.com/
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-acerca-ciberseguridad-ninos-5-8-anos-mediante-nuevo-recurso
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-acerca-ciberseguridad-ninos-5-8-anos-mediante-nuevo-recurso
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
https://www.thinkuknow.co.uk/
https://www.childnet.com/
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Priedas Nr.1. – pamokos plano šablonas 
Pamokos planas  

Tema Misijos pavadinimas ir žaidimo naudojimas 

(Aprašykite ir pasirinkite vieną iš trijų siūlomų žaidimo panaudojimo mokymo 
tikslais būdų) 

Pažinimo sritys Susijusių pažinimo sričių sąrašas 
Priemonės Būtinų priemonių sąrašas (kompiuteris, žymekliai ir t.t.) 
Ištekliai  Internetinių ir kitų šaltinių, kuriais galima remtis, sąrašas (pvz., knyga, interneto 

svetainė) 
Metodai Metodų aprašymas 
Turimos žinios Turimų žinių aprašymas 
Mokymo tikslai 
 

Mokymo ir (arba) mokymosi tikslų ir gebėjimų aprašymas 
- Kompetencijos 
- Įgūdžiai 
- Nuostatos 
- Žinios 

Planas 
 

Išsamus tarpinių, pamokos plano įgyvendinimo, etapų aprašymas, pažymint 
orientacinę pamokos trukmę. 
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Priedas Nr.2.  – Pamokų planų pavyzdžiai 
Misija 1 Pamokos planas 
Misija 1 pamokos planas 

Tema 1 misija. Tai, ką darai ar sakai internete, turi įtakos kitiems 
ir tau pačiam (kibernetinės patyčios). 

Pažintinės sritys Pasaulio pažinimas, informacinės technologijos, socialinės 
žinios. 

Priemonės Kompiuteriai, projektorius, l lentelės arba popierius. 
Ištekliai https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw  
Metodai Aktyvaus mokymosi metodai. Mokymo ir mokymosi metodų 

tikslas - padėti mokiniui aktyviai mokytis, kontroliuoti, 
struktūruoti, plėtoti ir gilinti informacijos ir idėjų supratimą. 
Mokantis ypač svarbu skatinti mokinius dirbti kartu, kad jie 
galėtų prisiimti atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi, mokytis 
padedami vieni kitų, gilinti supratimą ,perpasakojant informaciją 
ar idėja,s savais žodžiais ir diskutuoti. 

Žinios Patyčios internete. 
Mokymo/mokymo(si) 
tikslai 
 

Mokymo ir (arba) mokymosi tikslų ir gebėjimų aprašymas 
- Kompetencijos: bendradarbiaudami su klasės draugais ir 
klausydamiesi mokytojo aiškinimo, mokiniai gebės dalyvauti 
diskusijoje ir tvirtai argumentuoti. 
- Gebėjimai: bendradarbiavimas, kompiuterinis raštingumas, 
augimo mąstysena. 
- Požiūriai: atsakomybės už savo veiksmus prisiėmimas, 
socialinė branda. 
- Žinios: sužinoti, kas yra elektroninės patyčios. Atrasti 
problemų sprendimo būdą, kaip kovoti su kibernetinėmis 
patyčiomis. 
 

Planas 
 

Įvadas. Elektroninių patyčių apibrėžimas (10 - 15 min.)  

Elektroninės patyčios - tai technologijų, įskaitant internetą, 
naudojimas siekiant iš ko nors tyčiotis arba įžeisti kieno nors 
jausmus. Kuo skiriasi kibernetinės patyčios nuo paprasto ginčo 
su draugu internete? Yra keturi dalykai, kurie gali padėti 
atpažinti kibernetines patyčias, o ne įprastą draugų ginčą. 
Patyčios - tai kryptingas ir nuolatinis elgesys, kuriuo siekiama: 

o žeminti 
o įbauginti 
o sugėdinti 
o priekabiauti. 
 
Patyčios taip pat apima: 
o galios disbalansą, pavyzdžiui, grupė susivienija prieš asmenį 
arba kas nors, kas labiau pasitiki savimi, užgaulioja žmogų, kuris 
negali apsiginti. 
Pasikartojantys išpuoliai be pagrįstos provokacijos. 

https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw
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•  Paklauskite mokinių, ką reiškia sąvoka "elektroninės 
patyčios". Sukelkite klasės diskusiją ir paskatinkite 
susidomėjimą šia tema, klausinėdami mokinių apie jų 
turimas žinias. Galite užduoti tokius klausimus: 

Kokios technologijos gali būti naudojamos elektroninėms 
patyčioms?  

Ar elektroninės patyčios kuo nors skiriasi nuo patyčių 
neprisijungus prie interneto? Kaip manote, ar jos yra 
blogesnės, ar tiesiog kitokios?  

Ar elektroninėse patyčiose dalyvaujantys žmonės turi 
pažinti vienas kitą? 

• Video peržiūra. (5 min). 
https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw   

Diskusijų patarimai: sustoti / blokuoti, pranešti, pasakyti 
suaugusiajam. 

• Situacija - dalyvauja visi. (20-25 min.).  

Mokiniai suskirstomi į grupes. Kiekviena grupė gauna po 3 
situacijas. Jie pasirašo sprendimus dėl kiekvienos iš jų. 
a. Liz 
Džekas ir jo draugai skelbia melą apie Liz, kad Liz sukčiavo per 
matematikos viktoriną ir per paskutines futbolo rungtynes. Kaip 
manote, kaip Liz gali jaustis tai perskaičiusi? Ką Liz galėtų 
padaryti, kad situacija pagerėtų?  Ką Liz galėtų padaryti, kad 
situacija pablogėtų?  
b. Džekas  
Džekas ir jo draugai skelbia melą apie Liz, kad Liz sukčiavo 
matematikos viktorinoje ir per paskutines futbolo rungtynes. 
Kaip manote, kaip gali jaustis Džekas, kai Liz tai perskaitys?  
 Ką Džekas galėtų padaryti, kad situacija pagerėtų? 
 Ką Džekas galėtų padaryti, kad situacija pablogėtų?  
c. Klasės draugai  
Džekas ir jo draugai skelbia melą apie Liz, kad Liz sukčiavo 
matematikos viktorinoje ir per paskutines futbolo rungtynes. 
Kaip manote, kaip jaučiasi bendraklasiai, tai perskaitę? 
 Ką bendraklasiai galėtų padaryti, kad situacija pagerėtų?  
 Ką bendraklasiai galėtų padaryti, kad situacija pablogėtų? 

•  Refleksija (10 - 15 min.) 
•  Aptarkite situacijas (Liz, Džekas, klasės draugai). 
•  Pakartokite pagrindines sąvokas, kurios sudaro elgesio 

kodeksą (arba patarimus - sustabdyk / blokuok, pranešk, 
pasakyk suaugusiajam), kad užkirstume kelią 
elektroninėms patyčioms ir palaikytume kitus mūsų 
bendruomenės narius. 

https://www.youtube.com/watch?v=916K8xRxQZw
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Misija 2 Pamokos planas 

Misija 2 Pamokos planas 

Tema 2 misija. Tai, kad turinys prieinamas internete, ne visada reiškia, kad jį galima 
naudoti (Nuosavybė) 

Pažintinės sritys Pasaulio pažinimas, informacinės technologijos, socialinės žinios, nuosavybė. 
Įrankiai Kompiuteriai, projektorius, lentelė ar popieriaus lapai. 
Ištekliai https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766 
Metodai Aktyvaus mokymosi metodai. Mokymo ir mokymosi metodų tikslas - padėti mokiniui 

aktyviai mokytis, kontroliuoti, struktūruoti, plėtoti, gilinti informacijos ir idėjų supratimą. 
Mokantis ypač svarbu skatinti mokinius dirbti kartu, kad jie galėtų prisiimti atsakomybę už 
savo ir kitų mokymąsi, mokytis padedami vieni kitų, gilinti supratimą perpasakodami 
informaciją ar idėjas savais žodžiais ir diskutuodami. 

Žinios plagijavimas, neteisėtos kopijos, piratai ir (arba) piratavimas, autorių teisės. 
Mokymo/mokymosi  
tikslai 

Mokymo ir (arba) mokymosi tikslų ir gebėjimų aprašymas 
• Kompetencijos: bendradarbiaudami su klasės draugais ir klausydami mokytojo 

aiškinimo gebės dalyvauti diskusijoje ir argumentuotai pasisakyti. 
• Gebėjimai: bendradarbiavimas, kompiuterinis raštingumas, augimo mąstysena. 
•  Požiūriai: gebėjimas mokytis ir mokytis:  
• Žinios: sužinos, kas yra plagijavimas, nelegalios kopijos, piratai / piratavimas, 

autorių teisės 
Planas 
 

(10 - 15 min.) Įvadas. Plagijavimas 
Papasakokite: 
Adomas ką tik internete rado geros medžiagos savo mokslo ataskaitai apie ryklius. Jis 
atkreipia dėmesį į pastraipą, kurioje aiškinama, kad dauguma ryklių užauga tik 3-4 pėdų 
ilgio ir negali sužeisti žmonių. Adomas ją nukopijuoja ir įklijuoja į savo ataskaitą. Jis greitai 
pakeičia šriftą, kad jis atitiktų likusią ataskaitos dalį, ir tęsia tyrimą. 
Adamas ką tik padarė didelę klaidą. Ar žinote, ką jis padarė? 
 
Plagijavimas yra viena iš sukčiavimo formų, tačiau tai šiek tiek sudėtinga, todėl vaikas gali 
tai daryti nesuprasdamas, kad tai neteisinga. Adamas turėjo nurodyti autorių ir interneto 
svetainę, kad informacija buvo gauta. Kodėl? Nes Adomas nežinojo šios informacijos prieš 
ateidamas į svetainę. Tai nėra jo mintys ar idėjos. 
Žodis plagiatas kilęs iš lotyniško žodžio, reiškiančio pagrobimą. Žinote, kad pagrobimas 
yra žmogaus vagystė. 
 
Na, o plagijavimas - tai asmens idėjų, nuotraukos ar rašto vagystė. Juk nepavogtumėte 
kieno nors pinigų pietums ar dviračio, tiesa? Ką gi, kieno nors žodžiai ir mintys taip pat yra 
asmeninė nuosavybė. 
 
Vaizdo įrašo peržiūra (15 min.). 
https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766 
 
Mokinių piešiami vaizdo fenomenai - pasakojimas apie plagijavimą. Kas tai yra? 
Kaip su juo kovoti (20-25 min.) .  
- Reiškinių - pasakojimo aptarimas grupėse. Visi dalyvauja (paaiškina, ką nupiešė).  
-Refleksija (5-10 min.) 
- Plagijavimas vagia idėjas 
- Plagijavimas yra tinginystė 
- Kas nutiks, jei plagijuosiu? 
- Kaip galime išvengti plagijavimo? 

https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766
https://vimeo.com/91541104?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=24707766
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Misija 3 Pamokos planas 
Misija 3 pamokos planas  

Tema 3 misija. Tai, ką paskelbėte internete, gali niekada neišnykti 

(privatumas/atsakomybė) 

Pažinimo sritys Pasaulio pažinimas, informacinės technologijos, socialinės 
žinios 

Priemonės Kompiuteriai 

Ištekliai Internetiniai šaltiniai 

Metodai Aktyvaus mokymosi metodai. 

Bendradarbiavimas grupėse. 

1 EKSPOZICINĖ METODIKA: orientuota į informacijos 
perdavimą, ji leidžia perduoti jau susistemintas žinias, 
palengvina žodinį demonstravimą ir informacijos bei žinių 
perdavimą, greitai ir plačiai. 

2 INTEGRATYVIOJI METODOLOGIJA: orientuota į turinio 
taikymo darbe procesą, grindžiama bendravimo procesu, 
kuris užsimezga tarp mokytojo ir grupės, užduodant klausimą. 
Tai tampa dinamišku elementu, sukeliančiu mokymo ir 
mokymosi procesą. 

3 DEBATAI PAMOKOJE: leidžia skatinti analizę ir požiūrių 
kaitą pateikiant skirtingus požiūrius. 

Žinios Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, kalbos įgūdžiai, darbas  

Mokymo/mokymosi 
tikslai 

Mokymo / mokymosi tikslai: 
- Kompetencijos: skaitmeniniai įgūdžiai, kalbinio 

bendravimo įgūdžiai, mokymosi mokytis įgūdžiai, 
socialiniai ir pilietiniai įgūdžiai. 

-  Įgūdžiai: bendradarbiavimas, valdymas, komandinis 
darbas... 

- Nuostatos: gebėjimas priimti grupinį sprendimą, 
iniciatyvumas, bendradarbiavimas. 

- Žinios: naudojimasis kompiuteriu 
Planas 01 veikla: straipsnio skaitymas ir vėlesnė diskusija 

siekiant išsiaiškinti skaitmeninės tapatybės sąvoką (10 
minučių) 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2011/06/21/tu-
identidad-digital 

(straipsnis ispanų kalba, galimas vertimas) 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2011/06/21/tu-identidad-digital
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2011/06/21/tu-identidad-digital
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02 veikla: Žaisti žaidimą (10 minučių) 

03 veikla: individualus ir grupinis praktinis užsiėmimas 
(20 minučių) 

• Individualus praktinis pratimas: ištirkite, ką internetas 
žino apie mus pačius. 

• Grupės praktinis pratimas: ištirkite, ką internetas žino 
apie žinomą asmenį. 

• Mokiniai atliks paiešką internete, į paieškos sistemą 
įvesdami savo vardą, pavardę ir miestą. Pavyzdžiui, į 
"Google" paieškos sistemą įrašykite "vardas ir 
pavardė" ir "miestas" bei "Mokyklos pavadinimas. 
Rasime savo profilius socialiniuose tinkluose, 
asmenines nuotraukas ir pan. Taip mokiniai galės 
sužinoti, kokia informacija apie juos skelbiama 
internete, ir susidaryti vaizdą apie savo reputaciją 
internete. 

• Mokytojai turi padėti mokiniams stebėti, nes dalį 
gautų rezultatų lemia tai, ką mes patys skelbiame. 

• Kai kuriais atvejais apie mus gali būti matomi ir kitų 
žmonių - draugų ir (arba) pažįstamų ar net kitokio 
pobūdžio subjektų, pavyzdžiui, laikraščio (pavyzdžiui, 
interviu per mokyklos vakarėlį) - komentarai. 

• Mokytojai taip pat turi nurodyti mokiniams, kad reikia 
periodiškai atlikti šią praktiką, kad galėtume šiek tiek 
labiau kontroliuoti savo skaitmeninę tapatybę. Ši 
veikla turi būti atliekama individualiai. 

• Toliau ir grupėje mokiniai atliks paiešką internete 
įvesdami žinomo asmens vardą. Paieškos rezultatai 
bus analizuojami. 

Užsiėmimas: 1. Atlikite tyrimą, kurio tikslas - nustatyti, ar 
asmuo, kuriam buvo suteikta informacija, gali būti ieškomas: 
Baigiamoji refleksija (10 minučių) 

Mokiniai individualiai arba kolektyviai parengs 
pozityvios skaitmeninės tapatybės kūrimo strategiją, 
kurioje turėtų būti aptarti tokie aspektai kaip: 

• Konfigūruoti savo socialinių tinklų privatumo parinktis. 
• Periodiškai peržiūrėti savo socialinių tinklų privatumo 

parinktis. 
•  Naudoti stiprius slaptažodžius ir jais nesidalyti. 
• Naudoti mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar 

elektroninių prietaisų atrakinimo šabloną. 
• Įvertinkite, kada jie yra aktyvavę tokias paslaugas 

kaip geolokacija. 
• Peržiūrėkite leidimus, kurių reikalauja jų 

elektroniniuose prietaisuose įdiegtos programos. 
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• - Kas ketvirtį atlikite paiešką internete su jų vardu ir 
pavarde (ego naršymas), taip pat įjunkite "Google" 
perspėjimus su jų "vardu pavarde". 

• Vartokite taisyklingą kalbą. 
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Misija 4 Pamokos planas 
Misija 4 Pamokos planas 

Tema 4 misija. Jūsų skaitmeninė informacija gali būti pavogta 
(Saugumas) 

Pažinimo sritys IKT 

Priemonės Kompiuteriai ir/ar balta lenta 

Ištekliai Skaitmeniniai ištekliai 

Metodai Bendradarbiavimas grupėse 

1 EKSPOZICIJOS METODIKA: orientuota į informacijos 
perdavimą, ji leidžia perduoti jau susistemintas žinias, 
palengvina žodinį demonstravimą ir greitą bei platų 
informacijos ir žinių perdavimą. 

2 INTEGRATYVIOJI METODOLOGIJA: orientuota į turinio 
taikymo darbe procesą, grindžiama bendravimo procesu, kuris 
užmezgamas tarp mokytojo ir grupės, užduodant klausimą. 
Tai tampa dinamišku elementu, sukeliančiu mokymo ir 
mokymosi procesą. 

3 DEBATAI PAMOKOJE: leidžia skatinti analizę ir požiūrių 
kaitą pateikiant skirtingus požiūrius. 

Turimos žinios Kompiuterio raštingumo gebėjimai, kalbiniai gebėjimai, 
komandinis darbas 

Mokymo/mokymosi 
tikslai 

Mokymo / mokymosi tikslai: 
- Kompetencijos: skaitmeniniai įgūdžiai, kalbinio bendravimo 
įgūdžiai, mokymosi mokytis įgūdžiai, socialiniai ir pilietiniai 
įgūdžiai. 
- Įgūdžiai: bendradarbiavimas, valdymas, komandinis darbas. 
- Nuostatos: gebėjimas priimti grupinį sprendimą, 
iniciatyvumas, bendradarbiavimas. 
- Žinios: naudojimasis kompiuteriu 

Planas Planas 01 veikla: įvadas į žaidimą (10 minučių) 

Žaidėjai turi neleisti įsilaužėliui pavogti konfidencialios 
informacijos, kuri gali būti panaudota tapatybės vagystei. 

Žaidėjai turi neleisti, kad informacija pasiektų traukinį ir 
išvažiuotų iš miesto. 

Įsilaužėlio paleisti virusai sulėtins žaidėjų darbą. 

Žaidėjai gali judėti rodyklių klavišais. 
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02 veikla: Įvadas į privatumą, tapatybę ir reputaciją (25 
minutės) 

Pradinis supažindinimas su šiomis sąvokomis: 

privatumas ir atvaizdai, trečiųjų šalių privatumas. 

● Tapatybė ir skaitmeninė reputacija bei lemiantys veiksniai. 

● Skaitmeninė tapatybė ir asmeninė tapatybė. 

Tam gali būti naudojamas kryptingas klausinėjimas, kurio 
metu mokytojas gali atlikti pirminį vertinimą ir patikrinti 
mokinių ankstesnių žinių lygį, aptikti klaidingas sampratas, 
žinių spragas ir pan. Panašiai, plėtojant apklausą, galima 
priversti pačius mokinius, kurie toliau eina apibrėžti šias 
sąvokas, išsiaiškinti jų abejones bendrai, pateikti realių 
pavyzdžių ir t. t. 

Pateikiame keletą pavyzdžių: 

- Ar galėtumėte ant mokyklos durų pakabinti savo nuotrauką? 
Kokią nuotrauką pakabintumėte? Ar apsirengtumėte 
persirengėliais? 

- O gal gautumėte populiaraus televizijos laidų vedėjo 
telefoną? Ar žinote, kad ji paskelbė savo numerį "Twitter"? Ar 
galite įsivaizduoti, kas nutiko? 

- Ar pažįstate ką nors, kas supyko ant savo draugų dėl ko 
nors, pasakyto per "WhatsApp" arba paskelbto "Facebook"? 

Be to, galite pasidaryti simbolių parodą "Jautruolis". 

Veikla 03: Didysis brolis ( 15 minučių) 

Diskusija apie privatumą: Vaizdo įrašo, kuriame rodomos 
įvairios privatumo praradimo situacijos, peržiūra, siekiant 
paskatinti diskusiją, apmąstymus ir padaryti išvadas. 

Siūlomas vaizdo įrašas leidžia dirbti su privatumo tema iš 
įvairių požiūrio taškų ir puikiai tinka siūlomiems ugdymo 
lygiams. 

Visas jūsų gyvenimas yra internete... ir jie gali jį panaudoti 
prieš jus 

https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0 

Šis vaizdo įrašas yra reklaminės kampanijos, kuria siekiama 
atkreipti dėmesį į pavojų, kurį kelia dalijimasis asmeniniu 
gyvenimu internete, dalis. Prie gatve einančių anoniminių 
žmonių priėjo Deivas - apsimetėlis burtininkas, turintis 
paranormalių gabumų, kuris ketino papasakoti apie jų 
gyvenimą. Iš tikrųjų tai buvo aktorius, kuris, naudodamasis 

https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0
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mažyčiu mikrofonu ausyje, gaudavo informaciją iš grupės 
įsilaužėlių, ieškančių informacijos apie lankytojų gyvenimą, 
kurią jie patys buvo paskelbę savo socialiniuose tinkluose. 

Klausimas apmąstymams: Kokią informaciją apie mus būtų 
galima sužinoti remiantis mūsų socialiniuose tinkluose 
skelbiama informacija? 

04 veikla ( 10 minučių) 

Dabar žaidėjai turi išvalyti programą nuo bet kokių virusų, 
šaudydami į juos "Anti-virus". Tai padarę, žaidėjai turi 
uždaryti ir apsaugoti duris, pro kurias pateko virusai, 
nustatydami stiprų Slaptažodį. 

Vaikai tęsia žaidimą. 

Papildomų ne žaidimo veiklos idėjų rasite "Kibernetinio 
nuotykių žaidimo misijos / 4 misija" (Atspėk slaptažodį ir 
atsitiktinių žodžių slaptažodžiai) 
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Misija 5 Pamokos planas 
Misija 5 pamokos planas 

Tema: 5 misija: kai kuris internetinis turinys gali būti jums žalingas(žalingo 
turinio poveikis ir (arba) prieiga prie jo) 

Pažinimo sritys Socialinės žinios, informacinės technologijos, pasaulio pažinimas 

Priemonės Kompiuteriai 

Ištekliai Skaitmeniniai resursai 

Metodai Aktyvaus mokymosi metodai. 
Mąstyk - dirbk poromis – dalinkis. 
Darbas grupėse. 
Tarpusavio mokymas. 
Bendras darbas grupėse. 
 
1 EKSPOZICINĖ METODIKA: orientuota į informacijos perdavimą, ji 
leidžia perduoti jau turimas žinias susistemintas, palengvinant žodinį 
demonstravimą ir informacijos ir žinių perdavimą, greitai ir plačiai 
paplitusiu būdu. 
2 INTEGRATYVIOJI METODOLOGIJA: orientuota į turinio taikymo 
darbe procesą, pagrįstą bendravimu, kuris užsimezga tarp mokytojo ir 
grupe, užduodant klausimą. Tai tampa dinamišku elementu, sukeliančiu 
mokymo ir mokymosi procesą. 
3 DEBATAI PAMOKOJE: leidžia skatinti analizę ir požiūrių kaitą 
pateikiant skirtingus požiūrius. 

Turimos žinios Kompiuterinio raštingumo pagrindai, kalbiniai gebėjimai, komandinis 
darbas. 

Mokymo/mokym
osi tikslai 
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Planas Mokymo / mokymosi tikslai: 

- Kompetencijos: skaitmeniniai įgūdžiai, kalbinis bendravimas 

įgūdžiai, mokymosi mokytis įgūdžiai, socialiniai ir pilietiniai įgūdžiai. 

- Įgūdžiai: bendradarbiavimas, valdymas, komandinis darbas. 

- Nuostatos: gebėjimas priimti grupinį sprendimą, jausmas 

iniciatyvumas, bendradarbiavimas 

- Žinios: naudojimasis kompiuteriu 

1 veikla - visos grupės veikla (10 minučių) 

Apmąstykite, koks internetinis turinys internete gali mums pakenkti. 
Pasikalbėkite apie jiems nutikusius pavyzdžius. (Susirinkimas) 

2 veikla - Žaidimas (10 minučių) 

3 veikla - Mažos grupės (20 minučių) 

Mažose grupelėse mokiniai pagalvos apie netikrą interneto turinį, kuris 
galėtų pakenkti kitiems žmonėms.  

Jie sukurs netikras naujienas apie tai, apie ką nori kalbėti, ir sugalvos 
informaciją, tačiau stengdamiesi ją parašyti kuo tikroviškesnę.  

Kurdami netikras naujienas jie supras, kiek daug informacijos jie skaito 
internete, kuri yra išgalvota arba melaginga. Jie suvoks, kiek daug 
informacijos jie skaito ir nežino, iš kur, iš kokio rašytojo, iš kokio šaltinio 
informacija gauta.   

4 veikla - baigiamoji refleksija (10 minučių) 

Kiekviena grupė perskaitys (parodys ir papasakos) savo pasirinktas 
netikras naujienas, o pabaigoje jas aptars ir padiskutuos. 
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Misija 6 Pamokos planas 
 

Misija 6 Pamokos planas 

Tema Per daug interneto gali turėti blogų pasekmių 
(Priklausomybę sukeliantis elgesys). Žaidimas kaip klasėje 
naudojama mokymo priemonė, skirta lygiagrečiam 
kibernetinės saugos sąvokų mokymui ir žaidimui. 

Pažinimo sritys Fizinė ir psichologinė sveikata, pasaulio pažinimas, 
informacinės technologijos. 

Priemonės Kompiuteris 

Ištekliai Internetiniai ištekliai (išvardyti plane) 

Metodai Aktyvaus mokymosi metodai 

Bendradarbiavimas komandoje.  

1. Indukcinė metodika: pagrįsta klausimų uždavimu, 
leidžiančiu mokiniams suasmeninti ir įvertinti tai, ką jie jau 
žino apie nagrinėjamą temą, todėl mokymosi etapus galime 
pritaikyti prie mokinių patirties.  

2. Ekspozicinė metodika: orientuota į informacijos 
perteikimą. Ji leidžia perduoti jau išmoktas žinias, palengvina 
žodinį demonstravimą ir informacijos bei žinių perdavimą, 
greitai ir plačiai.  

3. Klausinėjimo metodika: orientuota į turinio taikymo 
darbe procesą, grindžiama bendravimo procesu, kuris 
užsimezga tarp mokytojo ir grupės, užduodant klausimą. Tai 
dinamiškas elementas, sukeliantis mokymo ir mokymosi 
procesus. 

4. Diskusijos klasėje: leidžia skatinti analizę ir požiūrio 
kaitą, įprasminant ir pateikiant skirtingus požiūrius. 

Turimos žinios IKT, kalbiniai gebėjimai, komandinis darbas. 

Mokymo/mokymosi 
tikslai 

- Kompetencijos: skaitmeninė, kalbinė, daugiakalbystės, 
STEM, asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis.  

- Įgūdžiai: komandinis darbas, išvadų iš patirties darymas, 
valdymas, bendradarbiavimas. 

- Nuostatos: iniciatyvumas, smalsumas, gebėjimas diskutuoti 
grupėje. 

- Žinios: naudojimasis kompiuteriu. 

01 veikla: Straipsnio skaitymas ir atsakymai į  klausimus 
šia tema (Kas šioje situacijoje negerai? Ar žinote panašių? 
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Ar jums yra taip nutikę? Kaip arba ką galite padaryti, kad 
pakeistumėte panašią situaciją?)  15 minučių  

Straipsnis ispanų kalba: 
https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/14
35340490_485389.html. 

Anglų kalba - šiuo adresu: 

https://english.elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodi
smo/1435340490_485389.html 

02 veikla: Žaiskite žaidimą.  10 minučių. 

03 veikla: Individualus ir grupinis praktinis užsiėmimas. 
(20 minučių) 

1. Individualus darbas: ištirkite, kas mūsų smegenyse 
gali sukelti priklausomybę nuo technologijų. 

2. Grupinis darbas:  Du skirtingi pasauliai. 

Mokiniai sukurs "Canva" plakatą, padalytą į dvi dalis. Vienoje 
iš jų daugiausia dėmesio skirs pasauliui BE INTERNETO, o 
kitoje - pasauliui TIK PER INTERNETĄ. 

Atlikę smegenų šturmą apie šių dviejų pasaulių aspektus, jie 
sukurs lentelę, kurioje apmąstys šiuos aspektus: Ką 
internetas mums duoda ir ką internetas iš mūsų pavogė. 

Mokiniai atskleis tuos aspektus, kurie, jų nuomone, yra 
teigiami ir neigiami interneto ir jo priemonių atžvilgiu.  

Šiais apmąstymais mokiniai bandys padaryti kelias išvadas 
apie naudojimąsi internetu: turime žinoti ir pasinaudoti abiejų 
pasaulių (fizinio ir virtualiojo) gerosiomis savybėmis, kad jie 
papildytų vienas kitą; taip pat žinoti ir suvokti blogąsias 
priklausomybės nuo interneto pasekmes.  

04 veikla: Baigiamoji refleksija. (15 minučių) 

Visi kartu pažiūrėsime šį vaizdo įrašą: 
https://youtu.be/v2oVQkJWqp8 

O mokiniai atliks toliau pateiktą testą: 

https://www.mentalup.co/blog/technology-addiction-test 

Dauguma mokinių gali turėti aiškią priklausomybę nuo 
technologijų; diskutuodami aptarsime pagrindines pasekmes 
ir pavojus, kuriuos gali sukelti netinkamas naudojimasis 
internetu. Galiausiai aptarsime ir nustatysime keletą 
sveikesnių ir konstruktyvesnių alternatyvių veiklų, kad 

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://english.elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://english.elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://youtu.be/v2oVQkJWqp8
https://www.mentalup.co/blog/technology-addiction-test
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mokiniai mažiau naudotųsi technologijomis kasdieniame 
gyvenime. 
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Misija 7 Pamokos planas 
Misija 7 Pamokos planas 
Tema 7 misija. Ne viskas, ką skaitote ir žiūrite internete, yra 

teisinga ir tikslu (netikri duomenys / netikros naujienos) 

Mokiniams perskaitomos trys istorijos, iš kurių viena yra 
melaginga, jie turi atspėti, kurios iš jų yra teisingos. Tada 
mokiniams papasakojame, kas yra netikros naujienos. Daug 
dalykų, kuriuos skaitote internete, ypač socialiniuose tinkluose, 
pavyzdžiui, kanalai, gali atrodyti teisingi, tačiau dažnai jie nėra 
teisingi. Melaginga informacija - tai naujienos, istorijos ar 
apgavystės, sukurtos siekiant sąmoningai dezinformuoti ar 
apgauti skaitytojus. Paprastai šios istorijos kuriamos siekiant 
paveikti žmonių nuomonę, prastumti politinę darbotvarkę arba 
sukelti sumaištį ir dažnai gali būti pelningas verslas interneto 
leidėjams. Melaginga informacija gali apgaudinėti žmones, 
atrodydama kaip patikimos interneto svetainės arba 
naudodama panašius į patikimų naujienų organizacijų 
pavadinimus ir interneto adresus. 

Mokytojas turi obuolį, bet sako, kad tai apelsinas. Ar mes tuo 
tikime?  Kuo skiriasi faktas nuo nuomonės? 

Pažinimo sritys Pasaulio pažinimas, informacinės technologijos, socialiniai 
įgūdžiai 

Priemonės Kompiuteris, trys istorijos, obuoliai 
Ištekliai Internetinių ir kitų šaltinių, kuriais galima remtis, sąrašas (pvz., 

knyga, interneto svetainė) 
Metodai Aktyvaus mokymosi metodai.  

Mokymo ir mokymosi metodų tikslas - padėti mokiniui aktyviai 
mokytis, kontroliuoti, struktūruoti, plėtoti, gilinti informacijos ir 
idėjų supratimą. Mokantis ypač svarbu skatinti mokinius dirbti 
kartu, kad jie galėtų prisiimti atsakomybę už savo ir kitų 
mokymąsi, mokytis padedami vieni kitų, gilinti supratimą 
perpasakodami informaciją ar idėjas savais žodžiais ir 
diskutuodami. 

Turimos žinios Visų būtinų žinių aprašymas 
Mokymo/mokymosi 
tikslai 
 

Mokymo ir (arba) mokymosi tikslai ir kompetencijos 
- Kompetencijos: bendradarbiaudami su klasės draugais ir 
klausydami mokytojo aiškinimo gebės dalyvauti diskusijoje ir 
argumentuotai pasisakyti. 
- Gebėjimai: bendradarbiavimas, kompiuterinis raštingumas, 
augimo mąstysena. 
- Nuostatos: vaikai supranta, kad melaginga informacija - tai 
naujienos, istorijos ar apgavystės, sukurtos siekiant 
sąmoningai dezinformuoti ar apgauti skaitytojus. 
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- Žinios: žino, kas yra melagingos naujienos. Gebės pateikti 
melagingų naujienų ir nuomonių pavyzdžių. Ugdys savo 
mąstyseną. 

Planas 
 

- Užsiėmimas grupėje - parašykite 5 faktus ir 5 nuomones (10-
15 min.) apie vietovę, kurioje gyvenate, kad geriau 
suprastumėte, kuo skiriasi faktai ir nuomonės. Tada grupės 
apsikeičia parašytu tekstu ir bando nustatyti faktus ir 
nuomones. 

 Žaidimas (15 min.)  

Refleksija (5 min.) 

o Kas tai paskelbė?  

Kas yra autorius? 

Ar galite jais pasitikėti? 

o Kada tai buvo paskelbta?  Kiek jis yra naujas? Atminkite, kad 
viskas keičiasi 

o Kodėl jis buvo sukurtas? Ar tai žurnalistas, kuris turės tam 
tikrą redakcinę priežiūrą, ar tinklaraštininkas, turintis savo 
nuomonę? 

o Ką jis sako?  Ar galite kur nors kitur patikrinti faktus Ar 
matomi vaizdai yra redaguoti arba apkarpyti taip, kad jums 
rodoma tik dalis istorijos? 
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Misija 8 Pamokos planas 
Misija 8 Pamokos planas 

Tema 8 misija. Žmonės, su kuriais bendraujate internetu, gali būti kitokie, 
nei manote, kad jie yra realiame gyvenime. (Apsimetinėjimas / kito 
asmens tapatybė). Žiūrėkite vaizdo įrašą apie tapatybę - 
https://www.youtube.com/watch?v=om3INBWfoxY ) 

Pažinimo sritis Pasaulio pažinimas, informacinės technologijos 
Priemonės Kompiuteriai, CV šablonas 
Ištekliai Internetinių ir kitų šaltinių, kuriais galima pasinaudoti, sąrašas 

(pvz., knyga, interneto svetainė) 
Metodai Aktyvaus mokymosi metodai.  

Mokymo ir mokymosi metodų tikslas - padėti mokiniui aktyviai 
mokytis, kontroliuoti, struktūruoti, plėtoti, gilinti informacijos ir idėjų 
supratimą. Mokantis ypač svarbu skatinti mokinius dirbti kartu, kad 
jie galėtų prisiimti atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi, mokytis 
padedami vieni kitų, gilinti supratimą perpasakodami informaciją ar 
idėjas savais žodžiais ir diskutuodami. 

Turimos žinios Visų būtinų žinių aprašymas 
Mokymo ir 
mokymosi 
tikslai 
 

Mokymo ir (arba) mokymosi tikslai ir kompetencijos 
- Kompetencijos: bendradarbiaudami su klasės draugais ir 
klausydami mokytojo aiškinimo gebės dalyvauti diskusijoje ir 
argumentuotai pasisakyti. 
- Gebėjimai: bendradarbiavimas, kompiuterinis raštingumas, 
augimo mąstysena. 
- Nuostatos: mokymosi gebėjimai, gebėjimas mokytis, gebėjimas 
mokytis, gebėjimas mokytis:  
- Žinios 

Planas 
 

- Pavadinimas (5 min.) 

- CV kūrimas. (15-20 min.). Mokiniai sukuria savo CV (kas jiems 
patinka ir nepatinka, papasakoja apie tam tikrus faktus apie save, 
kurių gali nežinoti klasės draugai). 

- Kas yra kas. (10 - 15 min.) Mokiniai turi kiekvieno mokinio 
nuotrauką ir bando surasti jo CV. Garsiai perskaitykite kiekvienam 
mokiniui, kad sužinotų arba atspėtų.  

- Refleksija (5 min.) 

o Ar internete galime pasitikėti kiekvieno žmogaus asmenybe? 
Kodėl ne? 

o Kaip galime patikrinti informaciją? Patikrinkite ją 3 skirtingose 
interneto svetainėse, patikrinkite ją knygoje, pasikalbėkite su kuo 
nors apie tai. 

o Ką saugu buvo skelbti internete apie save? Kodėl? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=om3INBWfoxY


 

   
  
  

    P a g e  | 56 

  

 


	Santrauka
	Padėkos
	Įvadas
	Teorija
	Žaidimo aprašymas
	Žaidimo CyberAdventure naudojimas mokymui
	Žaidimas, kaip įvadas į kibernetinio saugumo koncepcijas, sąvokas ir raštingumą
	Žaidimas, kaip mokymo priemonė, skirta lygiagrečiam kibernetinės saugos sąvokų mokymui ir žaidimui
	Žaidimas kaip grįžtamojo ryšio vertinimo priemonė

	CyberAdventure struktūra
	Žaidimo įvadas
	Žaidimo instrukcijos
	Misija 1. Tai, ką darote, ar sakote internete, turi įtaikos kitiems (ir jums).
	Misija 2. Tai, ką randame internete, ne visada galima naudoti.
	Misija 3. Tai, ką paskelbsite internete, gali niekada neišnykti.
	Misija 4. Jūsų skaitmeninė informacija gali būti pavogta
	Misija 5. Informacija internete gali būti Jums ir žalinga.
	Misija 6. Per daug interneto gali turėti blogų pasekmių.
	Misija 7. Ne viskas, ką skaitote ir žiūrite internete, yra tikra ar teisinga.
	Misija 8. Žmonės, su kuriais bendraujate internetu, gali būti kitokie, nei manote, kad jie yra realiame gyvenime.

	Žodynėlis
	Naudingi išorės šaltiniai
	Konkrečios temos ištekliai
	Specifiniai šalių šaltiniai

	Nuorodos
	Priedas Nr.1. – pamokos plano šablonas
	Priedas Nr.2.  – Pamokų planų pavyzdžiai
	Misija 1 Pamokos planas
	Misija 3 Pamokos planas
	Misija 4 Pamokos planas
	Misija 5 Pamokos planas
	Misija 6 Pamokos planas
	Misija 7 Pamokos planas
	Misija 8 Pamokos planas


