Saugesnio interneto renginio „Viskas prasideda nuo MŪSŲ! programa
2018 m. vasario 6 d. ., Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
9.30–10.00

Dalyvių registracija:
Registracijos metu dalyviai turės galimybę:





10:00-10:15

Pasitikrinti savo saugumo internete žinias spręsdami testą
vaikščiojančiame ROBOTUKE (veiklą organizuoja Vilniaus
Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla).

Dalyvauti loterijoje;
prisidėti piešdami ilgiausią paveikslą saugesnio interneto tema;
pabendrauti ir įsiamžinti su Lietuvos policijos bičiuliu –
šuniuku AMSIU.

Sveikinimo žodis
Mantas Masaitis, Švietimo informacinių technologijų
pavaduotojas, projekto „Saugesnis internetas“ vadovas

centro

Gražvydas Kazakevičius, LR Švietimo ir mokslo ministerijos
viceministras, Dovile Šakalienė, LR seimo narė, Švietimo ir mokslo
komiteto narė, Mykolas Majauskas, LR seimo narys, Savižudybių ir
smurto prevencijos komisijos pirmininkas, Edita Žiobienė, LR Vaiko
teisių apsaugos kontrolierė
10:15-11:00

PASKAITA saugumo internete tematika.
Paskaita bus verčiama į gestų kalbą ir transliuojama tiesiogiai. Stebėti
paskaitą čia - https://youtu.be/4lG-z8wzx3Y (prisijungimas nemokamas)

11:00-11:10

Veiklų pristatymas. Dalyvių paskirstymas į veiklas. Mokiniams ir
mokytojams yra organizuojamos skirtingos veiklos.

Apvalaus stalo diskusija (veikla paraleliai mokinių ir mokytojų veikloms)
11:10-13:40
Mokinių veikla
1. Užduotys ir žaidimai naudojant
interaktyvias grindis ir priedėlį;
2. Komandinis
piešimas
ir
užduočių siena;
3. Žaidimas „Scottie go“
programavimas kitaip;
4. Robotika;

Mokytojų veikla
Mokytojų veiklos moderatorės: Jolanta Leonavičienė,
Kauno "Vyturio" gimnazijos informacinių technologijų
mokytoja ekspertė ir Rugilė Butkevičiūtė, Dingusių
žmonių šeimų paramos centro atstovė
Pranešimai:

5. SI jaunimo nariai kvies kurti
filmukus;
6. Naudojantis savo mobiliaisiais
telefonais kviesime Jus rodyti
save mokyklos tinklalapyje;
7. Linksmybės foto studijoje;
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„Išmanusis vaikų pasaulis: kaip su juo
susidraugauti?“, Justina Stefanovič, Všį “Vaikų
linija” (www.vaikulinija.lt) savanorių mokytoja (20
min.)
„Informacinis media raštingumas“ , Tomas
Čeponis,
LK
Strateginės
komunikacijos
departamento specialistas (20 min.)
„#Suprasti:
slaptas
paauglių gyvenimas
socialinėje medijoje“, Rugilė Butkevičiūtė,
Dingusių žmonių šeimų paramos centras
„Priemonės
medijų
ir
informaciniam
raštingumui ugdyti“, Albina Zdanevičienė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus
metodininkė (20 min.)
“Saugesnio interneto jaunimo forumo narių
patirtis”, Jaunimo forumo nariai: Veronika
Šumilova, Gabija Kurkulytė, Gabrielė Didrikaitė,
Matas Švarlys (15 min.)
„Saugesnio interneto projekto ambasadorių
mokymų patirtis ir praktiniai patarimai
mokytojams“, Jolanta Leonavičienė, Kauno
"Vyturio" gimnazijos informacinių technologijų
mokytoja ekspertė, Rasa Rusovičiūtė (LKNUC Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro
socialinė
pedagogė),
Svetlana
Sčastnaja
(Eitminiškių gimnazijos matematikos mokytoja
metodininkė) (30 min.)

Mokytojų praktinė veikla (20 min.). Vėliau mokytojai
prisijungia prie mokinių veiklų
Pietūs renginio dalyviams

13:40-14:20

Padėkos mokinių veiklų organizatoriams
14:20 – 15:00

Iškilminga apdovanojimų ceremonija:





15:00

mažųjų dailininkų piešinių konkursas „Geresnis internetas“;
jaunuolių filmuko kūrimo konkursas “#togetherforrespect”;
mokytojų pamokų planų konkursas „Saugumo internete tema
mano pamokoje“;
Loterijos laimėtojai.
Renginio pabaiga

