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KVIETIMAS DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO ,,SAUGESNIO INTERNETO CENTRAS 

LIETUVOJE: www.draugiskasinternetas.lt “ ORGANIZUOJAMOJE KONFERENCIJOJE 

“VAIKAS+EKRANAS+MOKYKLA=?" 

 

             Kviečiame visus Lietuvos formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojus dalyvauti 

konferencijoje ,,Vaikas+ekranas+mokykla=?’’.  

            Konferencija vyks 2023 m. vasario 7 d. 14 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 

bibliotekoje (Gedimino pr. 51) ir nuotoliniu būdu. Konferencija skirta paminėti šiemet jau 20-metį 

skaičiuojančią Saugaus interneto dieną.  

            Konferencijos organizatorius - Nacionalinio Saugesnio interneto centro Lietuvoje veiklą 

kuruoja 4 partnerių konsorciumas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Asociacija 

„Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, VšĮ „Vaikų linija“.  

            Prieš konferenciją, nuo 13:30, visus dalyvius kviečiame pasikalbėti ir susipažinti prie kavos 

puodelio bei įsiamžinti prie fotosienelės. Konferencijoje mokytojai turės galimybę ne tik išgirsti 

pranešimus, bet ir dalyvauti diskusijoje. Konferencijoje planuojama, kad pranešimą skaitys Vilniaus 

universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorė bei mokslinių tyrimų vadovė, 

klinikinė psichologė, psichodinaminės krypties psichoterapeutė Roma Jusienė. Vaiko raidos ir 

psichoedukacinių tyrimų centro komandos narė, psichologė Lauryna Rakickienė planuoja skaityti 

pranešimą ,,Kaip susitarti dėl ekranų tėvams, mokytojams ir vaikams“. VšĮ ,,Vaikų linijos“ 

kampanijos ,,Be patyčių“ koordinatorė Eglė Tamulionytė skaitys pranešimą ,,Ekranų ir mokyklos 

tema pokalbiuose su vaikais: VšĮ ,,Vaikų linijos“ patirtis“. Po pranešimų vyks konferencijos dalyvių 

diskusija ,,Ką darysime toliau?“. Diskusijoje taip pat dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus 

,,Sokratus“ direktorius dr. Mindaugas Nefas ir Vilniaus Valdorfo mokyklos istorijos ir pilietiškumo 

pagrindų mokytojas, „Karalienės Mortos“ mokyklos tarptautinio bakalaureato klasės istorijos 

mokytojas Antanas Jonušas.  

            Po diskusijos vyks Kūrybinio konkurso, skirto Saugaus interneto dienai, laureatų 

apdovanojimas.  

            Mokytojus, norinčius dalyvauti konferencijoje, kviečiame registruotis šioje nuorodoje 

https://forms.gle/a1ZRxdj4p6nSb3aK6. Registracija yra privaloma. Elektroninė registracijoje 

forma veiks iki 2023 metų sausio 27 d. Po renginio visiems mokytojams elektroniniu paštu išsiųsime 

pažymą apie dalyvavimą konferencijoje.  

           Švietimo įstaigų vadovus maloniai prašome sudaryti galimybę mokytojams dalyvauti šioje 

konferencijoje kontaktiniu ar nuotoliniu būdu.  

 

Direktoriaus pavaduotoja, 

pavaduojanti Centro direktorių                                                                   Gitana Viganauskienė 
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