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Jaunimo manifestas



Saugesnio interneto jaunimo 

forume mokiniai iš:



Saugesnio Interneto Jaunimo 

Forumo (SIJF) susitikimai
Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos vaikų ir 

jaunimo literatūros departamento 

renginių erdvėje  13-18 metų 

jaunuoliai: 

– diskutuoja  jiems aktualiomis 

temomis,

– vienas kitam pristato nuveiktus 

darbus, renginius kuriose dalyvavo, 

– kuria  trumpus filmukus;

– dalyvauja Europos SI jaunimo 

veiklose.



Estijos Saugesnio interneto 

centro inicijuotas projektas 

YouTube kanalas

„Smartly on the Web”



Estijos Švietimo informacinių 

technologijų centro (HITSA) 

mokymai internetu

Prieš kuriant  Filmo kūrimas Po kūrimo 

Preproduction Production Post-production



YouTube kanalo  „Smartly on 

the Web” apdovanotieji
Geriausias video - „Internet Safety“ 
(Estonia) autoriai Georg Šumailov and 
Robert Pärnpuu: 
https://www.youtube.com/watch?v=YSTnpm3VLhY ;

Specialusis apdovanojimas (Special
Mention) - “Think Before You Post” 
(Lithuania), autoriai Arnas Kajokas, 
Gabija Kurkulytė, Gabrielė Didrikaitė, 
Lukas Vrubliauskas, Veronika Šumilova 
:
https://www.youtube.com/watch?v=soqi43vRXMU&feature=y
outu.be ;

Jaunimo mėgstamiausias (Youth
favorite) - “The Hacker” (Estonia), 
autoriai Jasmin Sar, Getter Lauk, Astrid
Uus, Egle Oolberg, Mihkel Karus

https://www.youtube.com/watch?v=YSTnpm3VLhY
https://www.youtube.com/watch?v=soqi43vRXMU&feature=youtu.be


Baltijos Saugesnio Interneto Jaunimo Forumo 

kūrybinės dirbtuvės 

"Better internet – do that!" Vilniuje

• YouTube kanalas, kuriame 

jaunimo kurti filmukai 

jaunimui saugesnio 

interneto temomis

• Bendrose veiklose Estijos, 

Latvijos, Lietuvos 

Saugesnio interneto centrų 

jaunimas mokėsi vieni iš 

kitų 

• Įgijo žinių ateičiai







Youtube kanalas BYP 2017 

"Better internet – do that!"

• Lietuvos, Latvijos ir Estijos SIC 

jaunimo forumų veiklas;

• 10 filmukų mišriose komandose: 

1 latvė, 1 estė (-as) ir 2 lietuvės (-

iai).

• 2 filmai – kūrybines dirbtuves 

apibendrinantieji filmai.

https://www.youtube.com/channel/UCWETH4cnV3yMtMUZqARf8Ow

https://www.youtube.com/channel/UCWETH4cnV3yMtMUZqARf8Ow


BetterInternetForKids.eu

jaunimo tinklaraštyje

Baltijos šalių Saugesnio interneto jaunimo forumų 

bendradarbiavimo – formatas kūrybinės dirbtuvės



Europos jaunimo susitikimas 

(Youth European Panel, YEP2017)

Pagrindinis akcentas 

yra pagarba 

#TogetherForRespect







Facebook Instagram Twitter 

#TogetherForRespect

socialiniuose tinkluose



youtu.be/LzubLjDBI4w

https://youtu.be/LzubLjDBI4w










www.lrt.lt/mediateka/irasas/101368

4700/laba-diena-lietuva

Algirdas Griška, 

Dainora Kizytė

Saugesnio 

interneto jaunimo 

forumo nariai –

SID savanoriai

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013684700/laba-diena-lietuva


www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas

Facebook puslapis: @sijfLT

YouTube: Jaunimo Forumas

Tarptautinio portalo tinklaraštyje BIK Youth 

jurate.drazdauskiene@itc.smm.lt

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas

