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Informavimo centras
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Projekto koordinatorius

Informavimo / mokymo 
centras

Karštoji linija Pagalbos linija

SIC paslaugos ir partneriai



2017:

165.652 peržiūros

34.744 unikalūs

168.996 peržiūros

33.002 unikalūs

2016:

www.draugiskasinternetas.lt



Svarbiausi
„Langas į ateitį“ 

mokymo ištekliai

Testas „Ar esi saugus internete?“ –
60.000 dalyvių

Pamokų planų svetainė –
15.000 apsilankymų

E. paslaugų mokymosi svetainė
www.epilietis.eu

Skiltyje „Saugumas internete“ –
15.000 apsilankymų kasmet

http://www.epilietis.eu/


Saugios e. erdvės ženklas (angl. eSafety Label) –
Europos mokyklų akreditavimo sistema (EUN)

Iš viso Europoje

 4.700 mokytojų

 3.400 mokyklų 

 1.400 ženklelių

Lietuvoje

 200 mokytojų

 165 mokyklos 

 100 ženklelių
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https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/ 

Nuo 2017-09-01 m. SIC veikla reglamentuota Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymo 23² straipsnio (Pranešimas 
apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir kitą draudžiamą ar 
ribojamą skleisti viešąją informaciją)



Pranešimų statistika (per 18 mėnesių)

• Gauta 3870 pranešimų.
• Nagrinėta 923 atvejais:

– 60 persiųsta Policijos departamentui 
– 44 persiųsta Žurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnybai
– 412 pranešimų persiųsta kitų šalių karštosioms 

linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų 
asociacijos INHOPE narėms;

– 407 pranešimus persiųsta įvairių šalių interneto 
paslaugų teikėjams su NTD (angl. Notice and Take 
Down) žyma apie jų tinkluose esantį neteisėtą 
interneto turinį, siekiant kuo skubiau jį pašalinti.
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„Vaikų linijos“ savanorių mokymai

• 15

150 „Vaikų linijos“ savanorių iš 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
sudalyvavo tradiciniame kvalifikacijos 
ir motyvacijos kėlimo seminare

Viena iš svarbiausių temų – vaikų ir 
paauglių saugumas internete.



SID renginio veiklose sudalyvavo:

158 mokinių, 68 mokytojai, 4 mokinių tėveliai iš

31 Lietuvos mokyklos.

SID reportažus kūrė 20 jaunimo forumo narių.

Saugesnio interneto diena ir savaitė

Savaitės statistika:

• daugiau nei 400 mokyklų

• 45 SID renginiai mano mokykloje

• 10 kitų šalių mokyklų projekte “Internet 
mind map”

• 3.000 dalyvių viešųjų bibliotekų 
renginiuose 

• 87 dekoruotos durys ir 4.000 įsitraukę į 
konkursą mokyklų bendruomenių nariai 
programą



Mokinių plakatų ir dainų konkurso laureatai

Dalyvavo 1230 mokyklų, vaikų darželių, jaunimo centrų ir kitų 
ugdymo įstaigų, kurios savo bendruomenėms pasiūlė įvairių renginių 
ir veiklų, skirtų patyčių stabdymui ir jų prevencijai.

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimas su 
„Vaikų linijos“ darbuotojais ir savanoriais.



Lietuvoje Saugesnio interneto jaunimo forumo I – VIII susitikimuose dalyvauja 
67 mokiniai iš 12 Lietuvos (Vilniaus, Trakų, Eitminiškių, Panevėžio) bendrojo 
lavinimo mokyklų. Iš jų trečius metus 20 aktyviausiųjų dalyvauja  kitose SIJF 
veiklose - savanoriauja:
•kuria reportažus, dalyvauja diskusijose diskusijoje SID (2016, 2017), Mokykla 
(2016,  2017);

SI jaunimo sukurtos priemonės:
•Jaunimo manifestas (JM)
•JM su QR kodais ir YouTube grojaraščiu
•YouTube kanalas Jaunimo forumas
•Socialinio tinklo Facebook puslapis 
@sijfLT

Jaunimo forumas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZEvImSRgQkuBOsU3-n_aik7
http://www.youtube.com/channel/UCWETH4cnV3yMtMUZqARf8Ow
https://www.facebook.com/sijfLT/


Tarptautinis bendradarbiavimas

„Saugesnio interneto“ tinklo 
partnerių susitikimai

Mobili programėlė apie 
elektronines patyčias



Saugesnio interneto ambasadoriai

.

Jūs – labai svarbūs!



Saugaus interneto centro misija

Internete daug blogio. 

Reikia saugotis ir kontroliuoti prieigą.

Internetas – puikus dalykas, tik reikia
žinoti, kaip išvengti pasitaikančių
negerovių. 



Ateityje norėtųsi…

• Kad saugaus interneto ambasadoriai atsirastų
kiekvienoje mokykloje

• Padėti Jums bendrauti ir bendradarbiauti

• Sukurti daug metodikų, priemonių, 
paruoštukų, kuriais galėtumėte pasinaudoti

• Paguosti kiekvieną blogai besijaučiantį…



Ateityje norėtųsi…

Kad bet kuris vaikas, susidūręs su
blogiu internete, gudriai mirkteltų
akį ir uždarytų tą puslapį


