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ant Kauno stogų



Komanda didelėje komandoje



Komanda

Jūratė Drazdauskienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro IT mokytoja

metodininkė, SI ambasadorė, Saugesnio interneto projekto jaunimo koordinatorė

Rasa Rusovičiūtė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro socialinė pedagogė

metodininkė, SI ambasadorė

Svetlana Sčastnaja, Eitminiškių gimnazijos matematikos ir IT mokytoja metodininkė, SI

ambasadorė, ERASMUS+ projektų koordinatorė

Marija Suščinskienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos IT vyr. mokytoja, SI ambasadorė

Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja metodininkė, SI ambasadorė



Komanda

komanda – tai kartu dirbančių žmonių grupė, kurioje visų

asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir

kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams patenkinti.

Lyderio funkcijas ir 

atsakomybę už rezultatus 

pasiskirsto visi komandos 

nariai.

Turi išskirtinius, 

komandą vienijančius 

tikslus.

Laimėjimai = individualaus 

darbo rezultatas + visos 

komandos darbo rezultatas.



I diena



Komanda didelėje komandoje

mokymosi aplinkose:

• virtuali mokymosi aplinka MOODE 

http://lknuc.vma.emokykla.lt

• socialinis tinklas EDMODO: 

https://www.edmodo.com/index?pcode=76mpkg

• socialinio tinklo Facebook uždara grupė: 

https://www.facebook.com/groups/715609751955705/

http://lknuc.vma.emokykla.lt/
https://www.edmodo.com/index?pcode=76mpkg
https://www.facebook.com/groups/715609751955705/


SIA mokymų dalyvių lūkesčiai



I diena. Turinys

• Įvadas

• Saugesnio interneto ambasadorių mokyklai mokymų 

programos pristatymas. 

• Prisijungimas prie SIA socialinio tinklo.

• Interneto paslaugos: kas ir kaip jas naudoja

• „Social Web – Social Work“ svetainė ir jos galimybės  

• Kaip teisingai reaguoti į vaikų ir jaunimo elgesį internete

• „Kaip jaunimas gali kurti geresnį internetą“ saugesnio 

interneto jaunimo forumo (SIJF) pristatymas ir patirtis



I diena. Moderatorės

Jūratė

Rasa

• Svetlana

• Marija

• Giedrė



I diena. Trakai-Utena-Vilnius



I diena. Trakai-Utena-Vilnius



I diena. Trakai-Utena-Vilnius. Rezultatai



II diena



II diena. Turinys

• Asmeninė informacija internete.

• Asmens duomenų įstatymai.

• Rizikos ir grėsmės

• Interneto saugumo užtikrinimo bei reklamų blokavimo 

įrankiai. Naršyklės plėtiniai

• Profilis. Autoportretas/avataras

• Dalinuosi/naudoju laisvai

• Atsinaujinusi e. mokykla



II diena. Moderatorės

Giedrė

Svetlana

Marija

• Jūratė

• Rasa Svečias
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II diena. Trakai-Utena-Vilnius. Rezultatai



III diena



III diena. Moderatorės

Jūratė

Rasa

Svetlana

Marija

Giedrė

TRAKAI

UTENA



III diena. Turinys

UTENATRAKAI VILNIUS

• SI Varžybos

• Europos mokyklų tinklo 
Akademijos naujienos. 
SCIENTIX programa

• Saugios e. erdvės 
ženklelis. Ekspertų 
rekomendacijos

• Svečiuojamės Utenos 
kolegijoje

• Kibernetinis saugumas

• SID renginio planas

• Pasirengimas SID 2018 

• Saugi mokyklos e. 

Erdvė

• Prevencija – kaip 

apsaugoti vaikus 

internete? 

• Skaitmeninių žaidimų 

žymėjimas.

• Naudojimasis internetu 

ir asmenybė

• Kaip lengviau prižiūrėti atžalų 

veiklą internete?

• Saugesnio interneto Dienos 

2018 renginiai mano 

mokykloje. Veiklų 

pristatymas.

• CERT arba „Draugiškas 

internetas“

• Diskusija „Saugi mokyklos 

bendruomenė“. 

• IKT įrankiai 

(https://bookcreator.com/, 

https://info.flipgrid.com/, 

https://nearpod.com/ )



Interneto psichologija

R. R. McCarte ir P. T. Costa

Didysis penketas:

• Ekstraversija

• Neurotizmas

• Atvirumas patyrimui

• Sutarumas

• sąmoningumas



pegi.info
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III diena. Trakai-Utena-Vilnius



III diena. Trakai-Utena-Vilnius



III diena. Trakai-Utena-Vilnius. Rezultatai

https://www.youtube.com/watch?v=lmyg9jcBoOI
https://www.youtube.com/watch?v=lmyg9jcBoOI
https://www.youtube.com/watch?v=amq_YIUG61Q
https://www.youtube.com/watch?v=amq_YIUG61Q
https://www.youtube.com/watch?v=vJ8E4tCB__E
https://www.youtube.com/watch?v=vJ8E4tCB__E


Veiklų internetinės lentos

https://padlet.com/grazinos/4l06wf5pc6yl

https://padlet.com/astaadik/v1a3609n2jx9

https://padlet.com/galina_serlatiene/mbbapuvl5mtj

https://padlet.com/wall/vtt6hdy5b1sr

https://padlet.com/micius8/6n65dau63awv

https://padlet.com/marinajura/u1ykt83wjiut

https://padlet.com/edita_rameliene/alks5zr2m53o

https://padlet.com/daliukine/k1pnzgpt9jj

https://padlet.com/wall/9mp5m1ing3m4

https://padlet.com/aviteniene/m2du6wbg3cp8

https://padlet.com/jurate_kraujaliene/3xpc1g4g1ilg
Utena

https://docs.google.com/presentati

on/d/117CH2fs_5gEAXOW99qgz

hldg1PFUKI1XKRzMzWGcWsI/

edit?ts=5a44beaf#slide=id.g2ccf2

7e027_3_2

https://padlet.com/giespastas/s31j8i7hl6xw - dalyviai 

Trakai-Utena-Vilnius. Rezultatai

https://padlet.com/grazinos/4l06wf5pc6yl
https://padlet.com/astaadik/v1a3609n2jx9
https://padlet.com/galina_serlatiene/mbbapuvl5mtj
https://padlet.com/wall/vtt6hdy5b1sr
https://padlet.com/micius8/6n65dau63awv
https://padlet.com/marinajura/u1ykt83wjiut
https://padlet.com/edita_rameliene/alks5zr2m53o
https://padlet.com/daliukine/k1pnzgpt9jj
https://padlet.com/wall/9mp5m1ing3m4
https://padlet.com/aviteniene/m2du6wbg3cp8
https://padlet.com/jurate_kraujaliene/3xpc1g4g1ilg
https://docs.google.com/presentation/d/117CH2fs_5gEAXOW99qgzhldg1PFUKI1XKRzMzWGcWsI/edit?ts=5a44beaf#slide=id.g2ccf27e027_3_2
https://padlet.com/giespastas/s31j8i7hl6xw


III diena. Trakai-Utena-Vilnius. Rezultatai



Lietuvos SI bendruomenė

draugiskasinternetas.lt



Europos SI bendruomenė



IŠVADOS

1. Komandoje galima pasidalinti temas

2. Komandoje galima papildyti vieniems kitus

3. Komandoje galima pasiskirstyti vaidmenis-veiklas

4. Komandoje galima vieniems iš kitų pasimokyti, pasisemti 

idėjų.

5. Komandoje galima padėti vienas kitam

1. Dalyviai gauna įvairesnius pavyzdžius, įrankius, skirtingus 
pranešėjų charakterius.

2. Dalyviai susipažįsta su įvairiomis lektorių metodikomis bei 
technikomis

3. Dalyviai gauna daugiau konsultacinio / mentorinio laiko



Kompiuteriai turi daug atminties, bet neturi 

vaizduotės.

Paskutinis juokiasi tas, kas spėjo 

pasidaryti atsarginę kopiją.

Pirmas kartas, kai jūs pamiršite patikrinti atsisiųstąją 

bylą antivirusine programa, ir bus pirmas kartas jūsų 

gyvenime, kai ten bus virusas.




