Sklaidos dabų planas projekto Nr. 2015-LT-IA-0041

Sutartis su Europos komisija
Nr. NEA/CEF/ICT/A2015/1154837
Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II

Detalusis sklaidos darbų planas

CEF-TC-2015-1: Safer Internet

1/5

Sklaidos dabų planas projekto Nr. 2015-LT-IA-0041

SKLAIDOS DARBŲ PLANAS

Veikla (Gairė*)

Aprašymas (tikslinė grupė)

Terminas
(iki)

Rodikliai

RENGINIAI, KAMPANIJOS
SID 2017 (Gairė 9)

Organizuoti Saugesnio interneto dienos 2017
minėjimo renginius nacionaliniu mastu; dalyvauti
Insafe organizuojamuose akcijose / iniciatyvose.

Saugesnio interneto
savaitė 2017

Organizuoti Saugesnio interneto savaitės 2017
renginius nacionaliniu ir mastu, Lietuvos mokyklose
ir bibliotekose, dalyvauti trečiųjų šalių renginiuose.

SID 2018 (Gairė 10)

Organizuoti Saugesnio interneto dienos 2018
minėjimo renginius nacionaliniu mastu; dalyvauti
Insafe organizuojamuose akcijose / iniciatyvose.

Saugesnio interneto
savaitė 2018

Organizuoti Saugesnio interneto savaitės 2018
renginius nacionaliniu ir mastu, Lietuvos mokyklose
ir bibliotekose, dalyvauti trečiųjų šalių renginiuose.
Organizuoti „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ
2017“, pakviečiant dalyvauti visos Lietuvos
mokyklas, vaikų darželius, kitas organizacijas,
palaikančias gyvenimo BE PATYČIŲ idėją.
Skleisti ir viešinti informaciją apie iniciatyvą ir jos
veiklas plačiajai visuomenei.
Organizuoti „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ
2017“, pakviečiant dalyvauti visos Lietuvos
mokyklas, vaikų darželius, kitas organizacijas,
palaikančias gyvenimo BE PATYČIŲ idėją.
Skleisti ir viešinti informaciją apie iniciatyvą ir jos
veiklas plačiajai visuomenei.

Savaitė Be patyčių
2017 (Gairė 7)

Savaitė Be patyčių
2018 (Gairė 8)

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2018

28/02/2018

30/04/2017

30/04/2018

Interneto savaitė 2017
Interneto savaitė 2018

Įtraukti saugesnio interneto tematiką į kasmetinės
Europos šalyse vykstančios kampanijos „Interneto
savaitė“ (ang. Get Online Week) veiklas.

31/03/2018

Draugiško interneto
stendas parodoje
„Mokykla“

Dalyvauti parodoje „Mokykla 2016“, „Mokykla
2017“, „Mokykla 2018“ Litexpo

30/11/2016
- 30/11/2018

Jaunimo kūrybiniai
konkursai

Saugesnio interneto
ambasadorių rengimo
kampanija
Sklaidos veiklos

Jaunimo kūrybiniai konkursai. Metiniai kūrybiniai
konkursai: piešinių jauniesiems iki 11 m. vaikams;
kūrybinių darbų (video, komiksai, tinklaraščiai ir
kt.) jaunuoliams nuo 12 m.; iniciatyvos veiksmo
savaitei „Be patyčių“.
Saugesnio interneto ambasadorių mokymo
programos ir metodinės medžiagos parengimas,
lektorių rengimas ir ambasadorių mokymai teikiant
prioritetą pedagogams dirbantiems su vaikais pažeidžiama elektroninėje erdvėje.
Seminarai ir infodienos mokyklose

30/11/2016
- 30/11/2018

31/08/2016
- 30/11/2018
30/11/2018

Nacionalinio renginio
dalyvių sk. – 400;
stebėtojų sk. - 10.000;
Akcijų sk. - 2
Akcijų / iniciatyvių
sk. – iki 5;
Dalyvių sk. – 20.000
Nacionalinio renginio
dalyvių sk. – 400;
stebėtojų sk. - 10.000;
Akcijų sk. - 2
Akcijų / iniciatyvių
sk. – iki 5
Dalyvių sk. – 20.000
Dalyvaujančių
švietimo įstaigų
skaičius - 500

Dalyvaujančių
švietimo įstaigų
skaičius - 500

Kampanijų skaičius –
2;
Dalyvių skaičius – po
4.000 kasmet
Stendų sk. – 3;
Renginių sk. – 5;
Dalyvių sk. – 60.000.
Konkursų sk. – 8

Lektorių sk. – 30,
SI ambasadorių sk. –
250, akredituotų
programų sk. – 1.
Regioninių seminarų
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organizavimas
bendradarbiaujant su
eTwinning
Saugesnio interneto
pamokų planų
nacionalinis
konkursas
Vaizdo seminarai /
video blogų ciklas
tėvams
Seminarai mokyklų
bendruomenėms
„Saugus internete ir
vasarą!“ vasaros
stovyklos vaikams
(2017 m. ir 2018 m.).
Viešinti ir
administruoti
Europinę Saugios e.
erdvės ženklo
(eSafety Label)
programą Lietuvoje.

įvairiuose Lietuvos
miestuose sk. – 6.

bendradarbiaujant su partneriais, eTwinning
programa, ambasadorių įtraukimas viešinant
Saugesnio interneto projektą.
Surengti nacionalinį konkursą pedagogams ir
mokyklos bendruomenei, kviečiantį kurti ir dalintis
saugesnio interneto pamokų planais.

31/01/2018

Vaizdo seminarų / video blogų ciklo tėvams apie
saugumo internete aktualijas viešinimas.
31/12/2018
Info dienų organizavimas IKT koordinatoriams.
Organizuoti renginius „Saugus internete ir vasarą!“
vaikams vasaros stovyklose (2017 m. ir 2018 m.
vasaros).
Saugios e.erdvės ženklo viešinimas, saugesnio
interneto ambasadorių mokymai ir metodinė
medžiaga apie dalyvavimą iniciatyvoje; iniciatyvos
mokyklų bendruomenėms.

31/08/2017

31/12/2018

Saugesnio interneto
jaunimo forumo
plėtojimas (Gairė 4)

14-18 m. jaunuolių įtraukimas į Saugesnio interneto
jaunimo forumą (angl. Youth Panel), kuriame jie
galėtų kurti tinklaraščius bei vaizdaraščius,
susijusius su geresniu internetu.

30/11/2016
- 30/11/2018

Baltijos šalių jaunimo
kūrybinės dirbtuvės
Lietuvoje.

14-18 m. jaunuolių dalyvavimas kuriant ir pristatant
tinklaraščius, vaizdaraščius, filmus ir skaitmeninius
pasakojimus susijusius su geresniu internetu.

31/08/2017

Konkursų skaičius –
1
Vaizdo seminarų /
video blogų skaičius
–6
Peržiūrų skaičius –
6.000
10
Renginių skaičius –
20
Dalyvių skaičius –
1.400
Prie bendruomenės
prisijungusių
mokyklų skaičius –
300
Kūrybinių dirbtuvių ir
mokomųjų
tinklaraštininkų
susitikimų sk. - 15
Tinklaraščių /
vaizdaraščių įrašų sk.
– 20.
Stovyklų sk. - 1
Paviešintų kūrybinių
darbų sk. – 15.

VIEŠINIMAS MEDIJOSE, ŽINIASKLAIDOJE / INFORMAVIMAS, REKLAMA
Nuotolinio Saugesnio interneto kurso turinio
atnaujinimas, kuravimas bei sklaida, kviečiant
mokytis pedagogus, viešųjų bibliotekų bei mokyklų
bibliotekininkus.
Svetainės atnaujinimas, naujienų ir projekto
Saugesnio interneto
medžiagos skelbimas; informavimas apie galimybes
projekto svetainės
dalyvauti projekto veikloje, atsisiųsti informavimo
atnaujinimas (Gairė 6)
priemones iš edukacinių priemonių saugyklos.
Blogai ir informavimo / edukacinės priemonės
Europos BIK portale ir BIK-NET bendruomenėje.
SIC veiklos
viešinimas BIK
platformoje
Nuotolinis saugesnio
interneto kursas

BIK naujienlaiškio
viešinimas
Saugaus ir aktualaus
turinio viešinimas
Viešinimas
tradicinėse

Tarptautinio BIK portalo naujienlaiškio sklaida
projekto ir partnerių svetainėse
Turinio apie saugesnį internetą viešinimas: vaikų
portale lrt.lt, E-saugumas.lt, e-pilietis.eu, Vaikų
linijos svetainėje.
Veiklos viešinimas tradicinėse žiniasklaidos
priemonėse (spauda, radijas, televizija); spaudos

31/12/2018

01/09/2017

31/12/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

Kurso dalyvių
skaičius – 1.200
Paviešintų esamų ir
naujų priemonių sk. 25
Vidinių blogų įrašų
sk. – 20;
Naujienų viešajame
portale sk. – 10;
Edukacinių
priemonių sk. - 20
Naujienlaiškių sk. - 5
Naujienos Draugiško
interneto svetainėje 10
Spaudos pranešimų
sk. - 10;
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žiniasklaidos
priemonėse (spauda,
radijas, televizija);

pranešimai skelbiami nacionalinėje ir regioninėje
spaudoje bei šalies naujienų portaluose.

Pranešimai spaudai,
straipsniai
apie
karštosios
linijos
veiklą.
Viešinimo kampanija
vienoje
populiariausių radijo
stočių Lietuvoje
Reklaminiai
produktai su interneto
karštosios
linijos
simbolika
Pagalbos
linijos
viešinimo kampanija.

Informuojama apie „Interneto karštosios linijos“
rezultatus, teikiami patarimai, kaip elgtis, susidūrus
su žalingu ir neteisėtu turiniu el.erdvėje.

Straipsniai
nacionalinėje
bei
regioninėje spaudoje
Informavimo centro
naujienlaiškis

Lauko reklama
Projekto partnerių
vykdomas
visuomenės
informavimas
Sprendimų priėmėjų
ir atitinkamų
vykdytojų
informavimo veikla
Informaciją

Viešinama interneto karštoji linija, pranešama kur
kreiptis, aptikus žalingą ir neteisėtą turinį.
Informacinė medžiaga/prekės/produktai su su
interneto karštosios linijos simbolika. Jų gamyba ir
leidyba.

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Informuojama apie „Vaikų linijos“ pagalbos
galimybes, susidūrus su įvairiais sunkumais ir
grėsmėmis internete. Tikslinė auditorija – vaikai ir
paaugliai, antrinė auditorija – suaugusieji, kurie gali
perduoti informaciją vaikams.

Informuoti visuomenę apie pagrindinius projekto
renginius pasitelkiant partnerių galimibes.
Informavimo centro naujienlaiškis, partnerių
renginių ir susijusios naujienos platinami
mokyklose bei projekto partnerių turimais kanalais
(jų interneto svetainėse).
SIC populiarinantys ir apdairumą internete
skatinantys saugumą internete siejant su saugumu
kelyje reklaminiai plakatai auto magistralėse
Projekto partneriai rengia visuomenės informavimo
apie SIC veiklą ir paslaugas akcijas / iniciatyvas.
SIC logotipas partnerių ir švietimo įstaigų
svetainėse.
Sprendimų priėmėjų ir atitinkamų vykdytojų
pagrindiniuose sektoriuose (industrija, teisėsaugos
institucijos, pareigūnai, atsakingi už nepilnamečių
apsaugą, vaikų apsaugos organizacijos)
informavimas apie SIC paslaugas.
Tikslinių grupių informavimas apie SIC paslaugas,

Dalyvavimas TV
laidose – 5;
Dalyvavimas radijo
laidose – 10.
Spaudos pranešimų
sk. – 10;
Straipsnių skaičius -8.
Kampanijų skaičius 1.
Priemonių skaičius 3.

31/12/2018

Spaudos pranešimų –
4
Dalyvavimas TV
laidose – 6
Dalyvavimas radijo
laidose – 6
Lauko reklamos
plakatai – 100
Reklama
„Facebooke“ – 5
Straipsniai
žiniasklaidoje - 3 ,
straipsniai
elektroninėje
žiniasklaidoje straipsnių, pranešimų
sk. – 20, pranešimų
socialinėje
žiniasklaidoje –
Facebook - 6

31/12/2018

15

31/12/2018

30/09/2018

31/12/2018

10

Banerių sk. - 5
Svetainių sk. - 50

Valdymo grupės
posėdžių sk. – 3.
30/09/2018

Patariamosios tarybos
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platinančių
organizacijų
informavimo veikla
Reklaminiai projekto
produktai su
simbolika
Dalyvavimas trečiųjų
šalių renginiuose

pasitelkiant informaciją platinančių organizacijų
(internetinių, žiniasklaidos, informavimo projektų,
tėvų organizacijų ir pan.) pagalbą.
Informacinė medžiaga/prekės/produktai su projekto
simbolika. Jų gamyba ir leidyba (pvz: atšvaitai,
kuprinėlės, kalendoriukai, pieštukai, ir pan.)
Dalyvauti trečiųjų šalių renginiuose atstovaujant
Saugesnio interneto centrą

Viešoji reprezentatyvi
apklausa

Viešoji reprezentatyvi apklausa apie vaikų
naudojimąsi interneto technologijomis, esamu
tyrimų rezultatų sklaida.
Jaunimo fokus grupių rengimas, 3 susitikimai –
interviu su jaunuoliais SIC paslaugų naudotojais
apie saugumą internete.
Tyrimas, vykdomas siekiant atskleisti vykdomos
veiklos efektyvumą, trūkumus bei pokyčius;
informuoti visuomenę apie vykstantį projektą

narių akcijų /
iniciatyvų sk. – 10.
Priemonių sk. – 25;
Tiražai viso – 25.000
31/12/2018

Renginių sk. - 25

TYRIMAI

Jaunimo fokus grupės
Tėvų / mokytojų
elgsenos tyrimas

- 31/12/2018
15/12/2016
- 30/11/2018

Respondentų sk. –
800 suaugusiųjų; 800
– paauglių.
Susitikimų sk. – 3;
Jaunuolių sk. – 30.
Tyrimų skaičius – 1

31/01/2018

* Iš dotacijos sutarties
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