
PAMOKOS PLANAS 

Informacinės technologijos, 5 klasė „Dalinkis atsakingai“ 

 

Mokykla  Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

Dalykas, klasė Informacinės technologijos, 5 klasė 

Tema  Dalinkis atsakingai  

Tikslas  Suprasti, kokie asmens duomenys turėtų būti saugomi. 

Prisiminti, kad visų sprendimai dėl asmens duomenų privatumo yra 

gerbiami. 

Identifikuoti asmeninės informacijos, kurią galima rasti internete rūšis. 

Uždaviniai  Remdamiesi asmenine patirtimi, pateikties, padalomosios medžiagos ir 

internetinio žaidimo užduotimis:  

 identifikuoti asmens duomenų rūšis pagal požymius, 

 tinkamai vartoti sąvokas privatu, vieša, saugumas, asmens duomenys,  

 suprasti asmens duomenų saugojimo svarbą virtualiame pasaulyje.  

Vartojamos 

sąvokos 

Privatumas, viešumas, saugumas, asmens duomenys, skelbtini / neskelbtini 

duomenys 

Metodai  Darbas su interaktyviomis užduotimis, padalomosios medžiagos užduočių 

atlikimas, diskusija, analizavimas, darbas poromis, individualus darbas.  

Priemonės  Programa „Būk Interneto Genijus“, internetinio žaidimo „Interland“, 

„Lobių karalystės“ dalis, Kahoot viktorina, pateiktis su užduotimis.  

Veiklos 

įsivertinimo 

kriterijai 

Įveikus žaidimo „Interland“ dalį „Lobių bokšto“ karalystę mokiniui bus 

išduodamas asmeninis diplomas, patvirtinantis jo žinias.  

Kahoot viktorinos rezultatai. 

Apibūdinant asmens duomenis, vartos sąvokas vieša / viešumas, privatu / 

privatumas, skelbtini / neskelbtini duomenys. 

Gebės rūšiuoti asmens duomenis pagal požymius. 

Ugdomos 

kompetencijos 

Skaitmeninė, pažinimo, komunikavimo, socialinė, emocinė ir sveikos 

gyvensenos, kūrybiškumo. 

Mokomoji veikla Įvadinis pokalbis, kodėl privatumas yra svarbus, ir 

kaip jis susijęs su saugumu internete, ar 

privatumas yra tapatus saugumui? 

 

1 užduotis: Ar moki saugoti paslaptis (darbas 

poromis).  

Bendradarbiaujant atsakyti ir aptarti: 

1) Ar galėtumėte pasidalinti savo paslaptimi su 

bet kuo? 

2) Su kuo pasidalintum savo paslaptimi ir kodėl? 

 

2 užduotis: Kokią informaciją turėtume saugoti?  

Individuali viktorina Kahoot aplinkoje. 

 

3 užduotis: Privati ar vieša informacija? 

Pasinaudojant pateikties klausimais, nuspręsti, ar 

informacija turėtų būti saugoma kaip privati 

informacija, ar ja galima laisvai dalinamasi 

internete.  

„Būk Interneto Genijus“ – 

tai moksleiviams skirta 

ugdymo programa, sukurta 

lavinti įgūdžius, reikalingus 

saugiam ir išmaniam 

interneto tyrinėjimui. 

Programa padeda gilinti 

žemesnių klasių moksleivių 

bazines skaitmenines žinias 

bei ugdo kritinį jų mąstymą 

susidūrus su galimais 

apgaulės atvejais internete. 

 

Skaitmeninė 

kompetencija (sandai – 

skaitmeninis 

komunikavimas ir 

skaitmeninė sauga, 

problemų sprendimas) 

 

https://www.draugiskasinternetas.lt/wp-content/uploads/2020/11/Buk-Interneto-Genijus-Programa.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland/landing/lobiu-bokstas
https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland/landing/lobiu-bokstas


  

4 užduotis:  

Žaidimo „Interland“ dalis „Lobių bokštas“ 

(individualiai ir / arba poromis, jei klasėje yra SUP 

mokinių) 

 

5 užduotis: klausimai refleksijai: (atsako per 

klasės valdymo programą NetSupport). 

 Ar pažaidus „Lobių bokštą“ ateityje keisis tavo 

elgesys, siekiant apsaugoti savo 

 informaciją? 

 Įvardink vieną dalyką, kurį po šių pamokų ir šio 

žaidimo darysi kitaip. 

 Kokie yra neskelbtinos informacijos, kurią 

reikėtų apsaugoti, pavyzdžiai? 

  

Socialinė, emocinė ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencija (sandas – 

empatiškumas, 

socialinis 

sąmoningumas ir 

teigiamų tarpusavio 

santykių kūrimas). 

 

Kūrybiškumo 

kompetencija (sandas – 

idėjų generavimas) 

 

Komunikavimo 

kompetencija (sandas – 

pranešimo perteikimas 

ir komunikacinė 

sąveika) 

 

 

Pažinimo kompetencija 

(sandai – kritinio 

mąstymo ir  

mokėjimas mokytis) 

 

 

Parengė Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokytoja metodininkė Liudmila Norkaitienė 


