
REKOMENDACIJOS 

MOKYTOJAMS DĖL SAUGUMO 
INTERNETE NUOTOLINIŲ 
MOKYMŲ METU

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai 
ypač daug laiko praleidžia internete. 

Šalia daugybės naudingų ir vertingų informacinių išteklių, 
darbo ir bendravimo įrankių, pramogų virtualioje erdvėje 
slypi ir grėsmių, tad suaugusiųjų pagalba ir priežiūra 
vaikams šiuo laikotarpiu ypač reikalinga. 



TINKAMOS MOKYMO PLATFORMOS IR ĮRANKIAI. 
Naudokite tik atsakingų institucijų rekomenduojamas nuotolinio mokymo platformas ir įrankius. 
Jų sąrašą rasite https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmeninės-priemonės

UŽDAROS GRUPĖS. 
Rinkitės tokius nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų „virtualios klasės“ leidžia 
prisijungti tik pakviestiems ir autorizuotiems vartotojams  – Jūsų mokiniams.

MOKINIŲ ELGESYS. 
Priminkite mokiniams, kad virtualiose pamokose galioja tokios pačios drausmės ir mandagaus elgesio 
taisyklės kaip ir mokykloje. Stebėkite, ką „virtualioje klasėje“ veikia, ką kitiems demonstruoja mokiniai ir, 
pastebėję netinkamą elgesį, atitinkamai reaguokite.

PRISIJUNGIMO DUOMENYS. 
Paaiškinkite vaikams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie „virtualios klasės“ 
nuorodų ar duomenų kitiems asmenims.

NUORODOS PATIKIMUMAS.
Prisijungti prie platformos naudodami nuorodą, įsitikinkite, kad ji nesuklastota. Paspaudus nuorodą ir 
atsivėrus svetainei, adresas naršyklės adreso laukelyje turi sutapti su oficialiai skelbiamu svetainės adresu.

ŽALINGAS TURINYS. 
Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete, praneškite apie tai interneto karštajai linijai, 
užpildydami anketą svetainėje www.švarusinternetas.lt
Daugiau apie „Švarų internetą“ rasite videoįraše https://bit.ly/3481cIv

ELEKTRONINĖS PATYČIOS. 
Pastebėję skaitmeninių patyčių atvejį, praneškite apie tai interneto karštajai linijai www.švarusinternetas.lt
Įvertinkite grėsmę vaikui, jo sveikatai – jei grasinama ar persekiojama, nedelsdami kreipkitės į policiją. Jei 
Jūsų mokykloje dar nėra „PATYČIŲ DĖŽUTĖS“, raginame įsidiegti ir su ja supažindinti savo mokinius, kolegas 
(https://www.smm.lt/web/lt/patyciu-dezute). Informuokite savo moksleivius, kokiais būdais jie gali 
susisiekti su mokyklos psichologu, socialiniu darbuotoju ar kitomis specialiosiomis pagalbos linijomis.

Kaip elgtis, jei naudodamiesi vaizdo konferencijų aplinka prisijungia išoriniai asmenys, 
kurie neteisėtai gavo prisijungimo informaciją arba įsilaužė į Jūsų virtualią aplinką?

Daugiau informacijos ir naudingų patarimų rasite RRT sukurtuose filmukuose, 
https://www.youtube.com/user/PrisijungusiLT/videos bei interneto svetainėje www.esaugumas.lt, 
galite pasikalbėti nemokamu telefonu 116 111 su Vaikų linijos konsultantais, kreiptis laiškais ir gyvais 
pokalbiais internetu svetainėje www.vaikulinija.lt, su Jaunimo linijos konsultantais tel. 8 800 28888, 
www.jaunimolinija.lt, pedagoginių psichologinių tarnybų, kurios veikia kiekviename mieste, specialistais.

REAGUOTI
Mokytojas, prieš naudodamasis vaizdo 
konferencijų aplinka, įsitikina, kad atliko visus 
reikalingus veiksmus, siekiant sklandaus darbo: 

• pakviečia prisijungti tik tuos asmenis, 
kurie turi dalyvauti veikloje;
• kontroliuoja, kas iš dalyvaujančiųjų gali kalbėti, 
dalintis savo kompiuterio ekranu arba pateikti 
informaciją ant Jūsų rodomo ekrano.

Esant galimybei, užrakinkite konkrečios vaizdo 
konferencijos aplinką.

Jei atlikus visus šiuos veiksmus, vykstant vaizdo 
konferencijai, neteisėtai prisijungia pašalinis asmuo, 
neeikvokite savo laiko ir energijos aiškinimuisi, kaip 
jis gavo prisijungimą, ką jis čia veikia, o stenkitės iš 
karto užblokuoti jo garsą ir vaizdą ir tęskite savo 
suplanuotas veiklas.

FIKSUOTI
Rekomenduojama daryti pamokos vaizdo įrašą.

INFORMUOTI
Apie nepageidaujamų asmenų prisijungimą 
ar nepageidaujamą elgesį Jūsų virtualioje 
aplinkoje informuokite savo mokyklos vadovą, 
pateikdama (-s) tai patvirtinančią informaciją, 
įskaitant įvykio laiką. 

Esant tokiai situacijai, nieko netrinkite iš savo 
kompiuterio ir neperinstaliuokite savo 
kompiuterio. 

Mokyklos vadovas, įvertinęs gautą informaciją 
apie nepageidaujamą prisijungimą prie jo 
mokyklos mokytojo virtualios aplinkos arba 
nepageidaujamą elgesį, įvertinęs visas aplinkybes, 
priima sprendimą dėl kreipimosi į policiją.
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