Politika dėl interneto
ir mokyklos kompiuterių tinklo priimtino naudojimo

Pagrindas
Visi moksleiviai siekia naudotis informacijos ir komunikacijų technologijomis (IKT), kad pagerintų
visų savo mokymo plane esančių dalykų mokymosi rezultatus, todėl jie visi susiduria su internete
skelbiama informacija. Mokytojai turėtų patarti moksleiviams, kokie tinklalapiai yra tinkami, kai
tokių tinklalapių naudojimas prisideda prie jų mokymosi ir pagerina mokymosi patirties kokybę.
Siekdami apsaugoti savo moksleivius nuo bet kokių su interneto naudojimu susijusių pavojų,
mokyklos darbuotojai yra įpareigoti imtis atitinkamų veiksmų, kad apsaugotų moksleivius nuo
pavojų, kuriuos kelia atvira prieiga prie internete skelbiamos informacijos, tačiau tuo pačiu ir
skatinti juos naudotis internetu, kai pastarojo nauda yra akivaizdi.
Tikslai
Kontroliuodama, kad moksleiviai internetu naudotųsi ne bet kaip ir prižiūrimi, mokykla:
 skatina moksleivius naudotis internetu, kai tai teikia naudos ir kai toks naudojimas sutvirtina jų
Šiaurės Airijos mokymo plano bei atskirų mokomųjų dalykų žinias;
 užtikrina, kad moksleiviai įgytų gebėjimų, kurie būtų jiems naudingi ne tik mokykloje, bet ir
tolimesniame gyvenime, tęsiant mokslą ir taikant žinias praktikoje bei įsidarbinant;
 moksleiviams naudojant internetą, saugo juos nuo nepageidaujamos patirties ir (arba) poveikių;
 kai moksleiviai naudoja kompiuterius, skatina juos dirbti tinkamai atsižvelgiant į kitus
vartotojus;
 moksleiviams naudojantis internetu ir kompiuterių tinklu, moko juos geros praktikos.
Gairės
Kiekvienas mokytojas turi pakankamų žinių ir patirties, kad galėtų prižiūrėti kiekvieną tokią
priemonę naudojantį mokinį. Mokytojai nuolat atnaujina savo žinias ir įgūdžius, kad moksleiviams
galėtų patarti, kokia informacija internete jiems yra naudinga. Už mokyklos ribų atsakomybė už
tokią priežiūrą ir patarimus tenka tėvams (globėjams), nes paprastai jie naudoja tokias informacijos
priemones kaip televizija, mobilieji telefonai, kino filmai, radijas ir kompaktinės plokštelės.
Jeigu tėvams kiltų kokių nors klausimų apie kompiuterių naudojimą namuose, kai reikia gauti
informacijos, mokyklos darbuotojai mielai jiems patars.
 Mokykla užtikrina atrinktą ir kontroliuojamą moksleivių ir mokyklos darbuotojų prieigą prie
interneto. Tačiau net ir filtruojama informacija negali būti visiškai saugi, todėl mokytojai
garantuoja, kad internetą naudojantys moksleiviai elgsis atsakingai.
 Tėvams pareikalavus, mokykla gali jiems pateikti mokyklos politikos dėl interneto priimtino
naudojimo dokumento kopiją.
 Moksleiviams ir mokyklos darbuotojams pranešama, kad mokykla gali ir seka bei registruoja,
kokiuose tinklalapiuose jie lankosi, kokios informacijos internete jie ieško, kam siunčia el.
žinutes bei iš kur jas gauna.
 Moksleiviams ir mokytojams pranešama, kad mokyklos tinkle esančios rinkmenos ir ryšiai yra
stebimi. Nors slaptumas paprastai gerbiamas ir apsaugomas slaptažodžiais, vartotojai privalo
žinoti, kad mokyklos serveriuose saugomos rinkmenos nėra visiškai ir nesąlygiškai slaptos.
Moksleiviai skatinami:


Naudotis el. paštu bendrauti su kitais mokiniais ir mokyklomis, kai tokia veikla yra mokyklos
darbo dalis.




Naudotis internetu atlikti mokslinius tyrimus ir ieškoti informacijos, reikalingos mokymo
dalykams.
Tobulinti savo IKT įgūdžių kompetenciją ir bendruosius tyrimo įgūdžius.

Moksleiviams neleidžiama:
 be leidimo kopijuoti, išsaugoti ir (arba) platinti autorių teisių ginamos informacijos; jeigu
mokiniai nėra tikri, ar medžiaga yra ginama autorių teisių, mokytojai patars jiems, suteikdami
tinkamos informacijos;
 prisijungti prie kokių nors paslaugų teikimo arba užsisakyti kokių nors prekių ar paslaugų;
 žaisti kompiuterinius žaidimus arba naudotis interaktyviais pašnekesių tinklalapiais;
 naudoti tinklą taip, kad toks naudojimas trukdytų kitiems tinklą naudojantiems vartotojams;
 be leidimo atsisiųsti programinės įrangos arba kitų rinkmenų;
 įkelti programinę įrangą į bet kokį mokyklos prietaisą, nebent tokiai veiklai pritartų mokytojas;
 siųsti nederamas el. žinutes;
 skelbti, dalytis arba platinti bet kokią asmeninę informaciją apie kitą vartotoją (pavyzdžiui:
namų adresą, el. pašto adresą, telefono numerį);
 naudoti kito vartotojo slaptažodį arba leisti, kad kiti vartotojai naudotų jo slaptažodį;
 perduoti kitiems bet kokią informaciją arba įsitraukti į veiklą, dėl kurios galėtų dingti arba galėtų
būti sugadintas kito mokinio darbas;
 naudotis mokyklos teikiamomis interneto paslaugomis, kai šalia nėra mokytojo;
 išrinkti, siųsti, kopijuoti ar demonstruoti įžeidžiamą informaciją ar vaizdus;
 naudoti nepadorią, diskriminuojančią ar rasistinę kalbą, priekabiauti, įžeidinėti arba pulti kitus;
 gadinti kompiuterius, kompiuterių sistemas ar kompiuterių tinklus;
 naudoti mokyklos kompiuterių įrangą bet kokiai kitai veiklai, pažeidžiant mokyklos taisykles
arba mokyklos politiką.

