
 

 

IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ IR INTERNETO NAUDOJIMAS ŠEIMOSE 

 

Mokyklos rekomendacijos tėvams ir globėjams dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo 

namuose 

 

1. Suprasti, kad technologijų naudojimas ir mūsų savijauta bei sveikata – susiję. Laikytis 
esminių skaitmeninės higienos principų: 

 Valgome be ekranų.  
 Nesinaudojame elektroniniais prietaisais likus valandai iki miego.  
 Mokydamiesi ar miegodami įjungiame lėktuvo režimą telefone arba išnešame telefoną į kitą 

kambarį.  
 Nenaudojame kelių ekranų vienu metu (pvz., telefonas, televizorius, planšetė, nešiojamas 

kompiuteris).  
 Reguliariai judame, užtikriname fizinį aktyvumą.  
 Puoselėjame pomėgius ir reguliariai užsiimame papildoma veikla (mokykloje ir už jos ribų). 

2. Žinoti, kad skaitmeninės higienos įgūdžiai teigiamai veikia fizinę ir psichinę sveikatą, tai: 
 Geresnis miegas.  
 Daugiau energijos.  
 Prevencija galimiems akių pažeidimams.  
 Mažiau nerimo ir streso.  
 Geresnė impulsyvumo kontrolė.  
 Mažiau izoliacijos.  
 Daugiau gilesnio bendravimo ir laiko bendriems interesams šeimoje. 

3. Skatinti vaikus būti „skaitmeniniais ambasadoriais“. Padėti išmokti saugiai naudotis 
jiems prieinamomis technologijomis. 
 
Užmegzkite pasitikėjimo ryšį ir aptarkite taisykles. 

 Aptarkite geriausius telefono turinio apsaugos būdus, svarbią, saugotiną informaciją ir 
priežastis, kodėl būtina ją saugoti.  

 Pabrėžkite, kad per didelis dalijimasis informacija socialiniuose tinkluose gali lemti tapatybės 
vagystę, privatumo problemas ar patyčias.  

Apsaugos klausimai.  

 Įsitikinkite, kad vaikai žino, kaip saugiai naršyti, siųstis informaciją ar atpažinti tinkamą ir 
netinkamą turinį, apie jį pranešti https://svarusinternetas.lt/pranesk/1 , kaip elgtis kritiniais 
atvejais.  

 Pasitreniruokite, kaip apie netinkamus, užgaulius įrašus ar komentarus galima pranešti bet 
kurioje socialinių tinklų platformoje (funkcija „Report“). 

 Naudokite saugius slaptažodžius. 
 

Rūpinkitės paties telefono saugumu.  
 Paskirkite jam specialią vietą namuose, pvz., telefono kišenę.  
 Laikykite telefoną užrakintą. 

 
 

Klausimai, kurie gali būti naudingi diskutuojant namuose su visais šeimos nariais:  
• Ar yra kas nors, ko nežinai, kaip padaryti telefone? 

• Ar žinai, kaip saugiai atsisiųsti programą? Kaip elgiesi, jei nori tai padaryti? 

• Ką daryti, gavus pranešimą ar nuotrauką iš nepažįstamo žmogaus?  
• Koks turinys yra tinkamas ir netinkamas skelbti socialinių tinklų svetainėse? 

• Kaip patikrinti, ar svetainė yra saugi kiekvieną kartą spustelėjus nuorodą? 

• Kaip įsitikinti, jog programa yra saugi? 

• Kokios yra geros manieros bendraujant, naršant, susirašinėjant telefonu?   
• Kada reikia nutildyti telefoną ar jį išjungti? Kodėl? 

• Kokių turi klausimų apie telefono naudojimą / nenaudojimą? 

https://svarusinternetas.lt/pranesk/1

