Kaip Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje
minėjome saugaus interneto savaitę?
Prano Mašioto progimnazija, kaip ir daugelis Lietuvos bei užsienio mokyklų, kiekvienais
metais mini SAUGAUS INTERNETO DIENĄ. 2018 metais šiam renginiui skyrėme dvi
savaites.
Kadangi šių metų saugesnio interneto dienos šūkis „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai:
geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ mes pabandėme į savo mokyklos renginį
įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių: mokinių, tėvelių, mokytojų.
Stengėmės, kad renginio veiklos būtų kuo įvairesnės ir įdomesnės.
Savaitė (01 29 – 02 02)
Darbų bei veiklų paskelbimas mokiniams, klasių vadovams bei mokytojams:
 1-4 klasės kuria piešinius „Aš ir Internetas“ (visą savaitę)
 5-6 klasių mokinių kuriami palinkėjimai draugams, mokytojams, tėvams "Junkis,
kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ " (linkėjimų
dalijimas 02 06)
 7 klasių mokinių skirtukų knygoms kūrimas informacinių technologijų metu „Aš ir
Internetas“ (Visą savaitę)
 8 klasių mokinių lankstinuko kūrimas klasės valandėlių metu "Kaip saugiai
naudotis internetu?" (visą savaitę)
 Tarpmokyklinė 7 klasių viktorina „Ką žinau apie saugų internetą“ (02 06)
 Diskusijos-pokalbiai IT pamokų metu "Ką darysi, kad bučiau saugus internete"
(visą savaitę)
 Pasižadėjimų saugiai elgtis internete („rankučių“) kūrimas (visą savaitę)
 Filmų, susijusių su saugaus interneto naudojimu, apsauga peržiūra bei aptarimas
klasės valandėlių metu (visą savaitę)
 Susitikimas su Klaipėdos miesto policijos komisariato bendruomenės pareigūne
(02 07)
 Stendas išleidimas (02 05)
 Įvairių parodų pristatymas (02 05 – 02 09)

Kūrybiniai darbai kuriami visą savaitę (01 29 - 02 02). Penktadienį darbai pristatomi
renginio organizatoriams.

Įvairių darbų kūrimo akimirkos:

Savaitė (02 05 -02 09)
Pirmadienis (02 05)
Stendų, parodų ruošimas, pristatymas.

Antradienis (02 06) Pagrindinė Saugaus Interneto Diena

Rytmetys. Mokinių, tėvelių bei mokytojų sutikimas fojė. Lankstinukų bei ženkliukų
dalijimas mokiniams bei tėvams, stendo pristatymas. Dalindami lankstinukus bei
kalbėdami su tėveliais ir mokytojais mokiniai skatino suaugusiuosius nelikti abejingais
patyčioms internete.
Radio laika. Pirmos pamokos pradžioje paskelbiama trumpa informacija apie saugaus
interneto dieną, jos reikalingumą bei apie atliktus bei dar laukiamus darbus mūsų
mokykloje ta tema.
Po 6 pamokų. Tarpmokyklinė viktorina „Ką žinau apie saugų Internetą?“. Svečiuose
Klaipėdos raj. Dovilų pagrindinės mokyklos 7 kl. komanda. Viktorinoje užduotis
sprendė, atsakymų ieškojo, saugaus interneto taisykles kūrė, patarles prisiminė,
kahoot testo pagalba jėgas išbandė bei emocijas tramdė keturios septintokų
komandos.

Trečiadienis (02 07)
Mokykloje svečiavosi Klaipėdos miesto policijos komisariato bendruomenės pareigūnė
ir mokinius supažindino su saugumu elektroninėje erdvėje. Pamokėlės pravestos 5-6
klasių mokiniams.

Ketvirtadienis (02 08)
Parodų įvertinimas: lankstinukų, knygų skirtukų, mokinių priešinių paroda. Pasižadėjimų
„rankučių“ pristatymas.

Penktadienis (02 09)
Padėkų įteikimas klasėms, kurios įsijungė į Saugaus interneto savaitę (aktų salėje 3
pertraukos metu).
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