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Įvadas 

 

Internetas jauniems žmonėms tapo natūralia žaidimų ir susitikimų, mokymosi ir kūrybos 

erdve. Vaikai pradeda naršyti internete naudodami įvairius mobiliuosius ir kitus įrenginius dar 

jaunesniame amžiuje, dažnai be suaugusiųjų priežiūros. Vaikų grupė pasižymi specifiniais 

poreikiais ir pažeidžiamumu: jiems reikalinga prieiga prie atitinkamo turinio bei paslaugų; 

pakankamos apsaugos nuo žalingo turinio, bendravimo ir elgesio; skaitmeninių įgūdžių 

saugiai bei atsakingai savo naudai naudotis internetu ir kitomis internetinėmis 

technologijomis. Vaikai ir paaugliai, naršydami internete be suaugusiųjų priežiūros, gali 

susidurti su įvairiausiais pavojais. Tėvai, globėjai ir mokytojai susiduria su nuolatine 

problema – kaip apsaugoti vaikus nuo įvairių virtualios realybės pavojų, tokių kaip 

kibernetinės patyčios, žalingas bei nelegalus turinys ir pan.  

Per paskutinius 13 metų (nuo 2005 m.) Lietuvoje buvo vykdoma Europos Komisijos 

saugesnio interneto programa. Nuo 2012 m. liepos Saugesnio interneto projekto 

konsorciumo veikla Lietuvoje išsiplėtė ir į ją oficialiai įsitraukė keturi partneriai: Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informacinių technologijų centras, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Vaikų linija“ (NVO) ir asociacija „Langas į ateitį“. 

Konsorciumas, bendradarbiaudamas su kitomis viešojo ir privataus sektorių partnerinėmis 

organizacijomis, įgyvendino naujausią projektą „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: 

draugiskasinternetas.lt II“, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal naują Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės programą. 

Ataskaitoje pateikiamos per 30 mėnesių laikotarpį vykdytos projekto veiklos Lietuvoje. 

 

CEF Telecom-2015 Programa 

 

„Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt II“ (Saugesnio interneto 

projektas) – tai nacionalinio Saugesnio interneto centro (SIC) projektas finansuojamas 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF Telecom-2015) programos vykdant Europos 

strategiją dėl geresnio interneto vaikams. Tai puikiai organizuojama, daug suinteresuotųjų 

šalių turinti veikla, kurioje dalyvauja viešasis sektorius, technologijų ir medijos pramonė, 
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pilietinė visuomenė. Bendras projekto tikslas – teikti paslaugas, kurios padėtų sukurti 

vaikams patikimą aplinką naršant internete ir apsaugotų nuo kuo daugiau pavojų. 

Išplėsta nacionalinė platforma ir nustatyti konkretūs tikslai, kurie suteiktų galimybę teikti šias 

pagrindines Saugesnio interneto paslaugas: 1) informuotumo didinimas, 2) karštoji linija, 3) 

pagalbos linijos veikla ir 4) jaunimo iniciatyvų skatinimas. 

Siekiant įgyvendinti programą, visoje Europos Sąjungoje buvo įsteigti nacionaliniai 

Saugesnio interneto centrai (SIC). Šiuo metu nacionaliniai SIC veikia 31 pasaulio šalyje ir 

vienija INSAFE ir INHOPE tinklus. 

 

Saugesnio interneto centras Lietuvoje 

 

Saugesnio interneto projektas buvo vykdomas laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 

m. gruodžio mėn.  Nacionalinio Saugesnio interneto centro Lietuvoje veiklą kuruoja 4 

partnerių konsorciumas. Nuo 2012 m. liepos Lietuvos SIC veiklos koordinavimą perėmė ir 

projekto įgyvendinimu rūpinasi Švietimo informacinių technologijų centras (ITC). ITC taip pat 

vykdė informavimo veiklą, skatindama jaunimo iniciatyvas. Šiuo metu informavimo ir 

apmokymo veikla užsiima asociacija „Langas į ateitį“ (NVO), Lietuvos Respublikos Ryšių 

reguliavimo tarnyba (RRT), atsakinga už karštąją liniją, „Vaikų linija“ (NVO) – už pagalbos 

liniją. 

4 pagrindinės Lietuvos SIC teikiamos paslaugos: 

 Visuomenės informuotumo didinimas saugesnio interneto klausimais bei 

pagalba vaikams, tėvams ir pedagogams, kaip išvengti su skaitmeniniais ryšiais 

susijusių pavojų; 

 karštoji linija, kurioje priimami ir apdorojami naudotojų pranešimai apie neteisėtą 

ir žalingą interneto turinį; 

 pagalbos linija vaikams, kurie naudodamiesi interneto technologijomis susidūrė 

su pajuoka, patyčiomis ar kitomis bauginimo priemonėmis; 

 jaunimo forumas, įtraukiantis kurti saugesnę ir geresnę interneto erdvę. 
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Saugesnio Interneto Centro paslaugos 

 

Informavimo centras  

Švietimo informacinių technologijų centras 

ITC misija – teikti paramą Švietimo ir mokslo ministerijai pristatant ir taikant informacines ir 

komunikacines technologijas (IKT), nacionaliniu lygiu teikiant švietimo visuomenei būtinus, 

saugius ir naujausius duomenis bei informaciją. Centro strateginis tikslas – dalyvauti kuriant 

strategijas ir programas, susijusias su IKT diegimu švietime ir projektų įgyvendinimu pagal 

programas, kurios tiesiogiai susijusios su Centro misija. 

ITC atsako už informuotumo didinimo renginių organizavimą ir įgyvendinimą, atitinkamų 

priemonių kūrimą. ITC administruojamas tinklalapis www.draugiskasinternetas.lt buvo 

sukurtas kaip pagrindinė informuotumo didinimo priemonė, skirta Lietuvos visuomenei ir 

švietimo bendruomenei. Tinklalapis atnaujintas ir dabar siūlo sekti veiklas naujose skiltyse, 

kuriose kviečia jaunimą nuo 13 iki 18 metų prisijungti prie Saugesnio interneto jaunimo 

forumo veiklų https://www.draugiskasinternetas.lt/jaunimas/, o pedagogus – dalyvauti 

Saugesnio interneto ambasadorių bendruomenės gyvenime. Kartu su konsorciumo 

partneriais ITC organizuoja Saugesnio interneto dienos renginius, tradicines metines 

konferencijas ir seminarus tikslinėms grupėms, organizuoja saugesnio interneto jaunimo 

forumo veiklą, kurioje vaikai ir jaunuoliai gali išreikšti savo pažiūras, keistis žiniomis bei 

patirtimi (žr. žemiau posk. „Jaunimo forumas“). Saugesnio interneto ambasadoriams 

Lietuvoje ITC parengė sertifikavimo programas remdamasi geriausia Europos praktika. 

Išsamesnę informaciją apie CITE žr. www.itc.smm.lt 

 

Asociacija „Langas į ateitį“ 

Nuo 2002 m. veikianti asociacija „Langas į ateitį“ vienija socialiai atsakingas Lietuvos verslo 

įmones ir bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis skatindama žinių visuomenės 

plėtrą šalyje. „Langas į ateitį“ misija – skatinti interneto bei elektroninių paslaugų naudojimą 

Lietuvoje ir taip gerinti žmonių gyvenimo kokybę, šalies konkurencingumą Europoje bei 

pasaulyje. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/jaunimas/
http://www.itc.smm.lt/
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Asociacijos veiklos sritys: 

 Savo veiklą asociacija „Langas į ateitį“ pradėjo inicijuodama viešųjų interneto prieigos 

taškų (VIPT) steigimą Lietuvoje. Dėka įvairių iniciatyvų, vykusių per pastaruosius 

16 m., šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 1200 VIPT (didžioji dauguma – kaimo 

vietovių viešosiose bibliotekose). 

 Nuo 2003 m. asociacija „Langas į ateitį“ moko suaugusius Lietuvos gyventojus 

naudotis kompiuteriais, internetu bei elektroninėmis paslaugomis. Nemokamuose 

mokymuose, vykdytuose tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, dalyvavo jau daugiau nei 140 

tūkst. šalies gyventojų. 

 2012 metais asociacija „Langas į ateitį“ šalies gyventojams pristatė nemokamą 

e. paslaugų mokymosi svetainę www.epilietis.eu. Ši svetainė tęsia 2008 metais 

pradėtus visuomenės mokymus internetu. 

Vykdydama savo veiklas asociacija „Langas į ateitį“ skatina gyventojus informacinėmis 

technologijomis naudotis saugiai. 2012 m. liepos mėn. asociacija tapo oficialiu Lietuvos 

Saugesnio interneto centro partneriu ir projekte vykdo saugesnio interneto mokymų ir 

viešinimo veiklas (tokias kaip: nuotoliniai mokymai pedagogams ir bibliotekininkams, žinių 

pasitikrinimo testas, pamokų planų svetainė, informavimo priemonių kūrimas ir sklaida, 

Europos Saugios e. erdvės ženklo programos sklaida, kitos veiklos). 

Daugiau informacijos apie asociaciją „Langas į ateitį“ – www.langasiateiti.lt. 

  

http://www.epilietis.eu/
http://www.langasiateiti.lt/
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Karštoji linija 

 

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - RRT) – nacionalinė elektroninių 

ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos 

direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus. RRT įsteigta 2001 m.  Pagrindinė RRT užduotis 

buvo suderinti nacionalinę ryšių reguliavimo sistemą su Europos Sąjungos telekomunikacijų 

reguliavimą reglamentuojančiu teisės aktų paketu. RRT misija ‒ užtikrinti veiksmingą 

konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, 

geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus 

duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą. 

2007–2012 m. laikotarpiu RRT, kaip konsorciumo partnerė, koordinavo Lietuvos saugesnio 

interneto projektą ir buvo atsakinga už karštosios linijos veiklą. 

Išsamesnę informaciją apie RRT žr.www.rrt.lt. 

2007 m. RRT, įgyvendinant Europos Komisijos Saugesnio interneto programą, įkūrė 

interneto karštąją liniją, kuri veikia iki šiol. Pranešimai priimami ir tiriami pagal karštosios 

linijos veiklos procedūras, kurias sutartimis su RRT patvirtino Policijos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnyba.  

Pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį, t. y.,  vaikų seksualinį išnaudojimą, 

pornografiją, kibernetines patyčias, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį, smurtą ar 

kitą neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją galima užpildžius specialią 

pranešimo formą interneto karštosios linijos svetainėje. Pranešimai gali būti siunčiami ir 

anonimiškai. 

2017 m. buvo sukurta nauja RRT interneto karštosios linijos svetainė, kurios internetinis 

adresas yra https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/. Interneto karštosios linijos reklaminis 

skydelis, kurį paspaudus atsiveria pranešimo forma, yra matomas kiekviename Saugesnio 

interneto projekto svetainės www.draugiskasinternetas.lt  puslapyje: 

http://www.bite.lt/en/
https://pranesk.draugiskasinternetas.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/
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Visi pranešimai tikrinami karštosios linijos tyrėjų. Jei nustatoma, kad pranešimai  pagrįsti, ir 

randama neteisėta ar žalinga informacija Lietuvos tarnybinėse stotyse, jie siunčiami 

tolesniam tyrimui atitinkamoms Lietuvos institucijoms: Policijos departamentui arba 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Atlikusios tyrimą, šios institucijos imasi visų 

priemonių, kad neteisėtas turinys būtų pašalintas. Jei svetainė, kurioje yra nepageidaujamas 

interneto turinys, yra kitų šalių tarnybinėse stotyse, ir tas turinys yra neteisėtas kitose šalyse, 

informacija apie tai perduodama tų šalių interneto karštosioms linijoms (INHOPE narėms) 

arba, jei tose šalyse nėra interneto karštosios linijos, tų šalių informacijos prieglobos arba 

interneto paslaugų teikėjams (žr. schemą žemiau): 
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Nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. interneto karštąja linija buvo gauti ir 

išnagrinėti 7019 pranešimų apie neteisėtą ar žalingą turinį internete  ir buvo imtasi šių 

veiksmų:  

• 103 pranešimai periųsti tolesniam tyrimui Policijos departamentui; 

• 86 pranešimai persiųsti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai; 

• 703 pranešimai apie galimai seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių 

karštosioms linijoms, Tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE 

narėms; 

• 728 pranešimai persiųsti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams su NTD (angl. 

Notice and Take Down) žyma apie jų tinkluose esantį neteisėtą turinį, siekiant kuo 

skubiau jį pašalinti;  

• 175 pranešimai buvo pasikartojantys, kurių atžvilgiu jau buvo imtasi prieš tai aprašytų 

veiksmų; 

 Dėl kitų pranešimų nesiimta tolesnių veiksmų, kadangi juose buvo pranešta apie 

turinį, kuris nebuvo žalingas ar neteisėtas pagal Lietuvos teisės aktus arba kuris buvo 

paskelbtas  užsienio šalių, kuriose toks turinys nėra laikomas neteisėtu, tarnybinėse 

stotyse, arba buvo nepasiekiamas (pvz., apsaugotas slaptažodžiu, skelbiamas 

privačiose uždarose grupėse ir pan.) ar nerastas (turinys pašalintas arba nuoroda 

nebeaktyvi).  

 Karštosios linijos pranešimų statistika pagal juose nurodyto turinio tipą pateikta žemiau: 
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Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisos, kurios 

reglamentuoja pranešimų apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir kitą draudžiamą ar ribojamą 

skleisti (pagal Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymą) viešąją informaciją pateikimo ir nagrinėjimo bei tokios informacijos pašalinimo 

tvarką. Naujoje tvarkoje numatyta, kad, sužinoję apie viešų patyčių kibernetinėje erdvėje 

atvejį, smurtaujančio bei smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) 

privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti RRT. Šios Švietimo įstatymo pataisos 

atspindi interneto karštosios linijos vaidmenį ir jos pripažinimą įstatyminiu lygmeniu. 

Karštosios linijos viešinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. RRT, viešindama interneto 

karštosios linijos veiklą,  2016–2018 m.  išplatino 14 pranešimų spaudai, kuriuose buvo 

pateikta išsami pranešimų į karštąją liniją statistika, informacija apie kitą karštosios linijos 

veiklą. Karštosios linijos atstovai dalyvavo 11 radijo laidų, 8 televizijos laidose, apie interneto 

karštąją liniją pasirodė 51 straipsnis šalies nacionalinėse medijose ir 48-iuose 

bendruomeniniuose interneto portaluose. RRT taip pat buvo viso Saugesnio interneto 

projekto viešųjų ryšių koordinatorė. 

4631

1416

310
126 144

508

917

87
176 107

Narkotikai Vaikų pornografija Suaugusiųjų
pornografija

Rasizmas ir
ksenofobija

Smurtas

Gauti pranešimai pagal pačių vartotojų apibūdinimą,
2016 07 01 - 2018 12 31

Vartotojų pranešimai Pranešimai, kurių atžvilgiu buvo imtasi tolesnių veiksmų
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Siekiant padidinti RRT interneto karštosios linijos žinomumą, 2018 m. pabaigoje buvo 

nutarta interneto karštajai linijai suteikti pavadinimą ,,Švarus internetas“, buvo sukurtas 

atitinkamas logotipas, reklaminis skydelis ir videoklipas (žr. čia 

https://www.youtube.com/watch?v=TXRBMU4sfOk). Šios reklaminės priemonės bus 

panaudotos kitame Saugesnio interneto projekto įgyvendinimo etape 2019-2020 m.  

 

Projekto vykdymo laikotarpiu RRT aktyviai dalyvavo vykdydama edukacinę veiklą vaikams, 

jaunuoliams, pedagogams. RRT atstovai skaitė paskaitas įvairioms tikslinėms grupėms 

žalingo ir neteisėto turinio tema, viešino karštosios linijos ir projekto veiklas. 

2017 m. gegužės mėn. ir 2018 m. gegužės mėn. RRT organizavo mokymus karštosios linijos 

darbuotojams ir kitiems Saugesnio interneto projekto darbo grupės nariams. Mokymų metu 

buvo nagrinėjama žalingo interneto turinio įtaka vaikų psichikai, šiuolaikiniai streso ir emocijų 

valdymo būdai, įtampos valdymas, emocinis sąmoningumas, socialinių tinklų įtaka 

emociniam laukui, emocinio ir informacinio streso valdymo galimybės, interneto neigiamos 

įtakos vaikams prevencinės priemonės ir didėjanti priklausomybė nuo socialinių tinklų. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXRBMU4sfOk
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Pagalbos linija  

 

„Vaikų linija“ teikia nemokamą ir anonimišką emocinę paramą vaikams ir paaugliams 

telefonu bei internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų – 

nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, patyčių, patiriamos prievartos, kai jaučiasi 

vieniši ar nemylimi, išgyvena sunkius jausmus ar nori pasidalinti kitomis patirtimis. Nuo 2011 

m. „Vaikų linija“ konsultuoja vaikus bei paauglius ir saugumo elektroninėje erdvėje 

klausimais. „Vaikų linijos“ teikiama pagalba: 

 skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams; 

 anonimiška – paskambinus ar parašius į „Vaikų liniją“, vaikui ar paaugliui nebūtina 

prisistatyti; 

 Konfidenciali – vaikas ar paauglys gali būti tikras, kad tai, ką papasakos „Vaikų linijai“, 

neišeis už tarnybos ribų; 

Vaikai ir paaugliai pagalbos į „Vaikų liniją“ gali kreiptis: 

 nemokamu telefono numeriu 116 111; 

 prisiregistravę vaikulinija.lt svetainėje ir parašę laišką internetu; 

 pokalbiais gyvai internetu („chatu“); 

 diskutuodami su bendraamžiais vaikulinija.lt diskusijų forume. 

Jeigu vaikui reikalinga papildoma pagalba jo aplinkoje, specifinė socialinė ar teisinė 

informacija, „Vaikų linijos“ konsultantai gali skambutį sujungti su kita tarnyba – Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos „Pagalbos vaikams linija“ – kurios specialistai 

gali inicijuoti tolesnę pagalbą, palaikyti ryšį problemos sprendimo metu. 

Į „Vaikų liniją“ gali kreiptis suaugusieji, norėdami pranešti apie pažeidžiamas vaikų teises. 

Tokiu atveju „Vaikų linijos“ konsultantai skambutį taip pat sujungia su Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos „Pagalbos vaikams linija“. 



13 

 

Nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. „Vaikų linijos“ savanoriai praleido 57 645 

valandas konsultuodami vaikus. Vidutiniškai 4-6 telefono ir „chat‘o“ linijos veikė vienu metu. 

Buvo sulaukta 58 882 konsultacinių atvejų, 1640 iš jų dėl Saugaus interneto. Vaikai 

dažniausiai kreipiasi į „Vaikų liniją“ dėl elektroninių patyčių (271 atvejai), privačių duomenų 

apsaugos ir pažeidimų (219 atvejų), patiriamų sunkumų santykiuose (127 atvejai). 

Daugiau informacijos apie „Vaikų liniją“ – tinklalapyje www.vaikulinija.lt. 

 

Jaunimo forumas 

2015–2016 mokslo metais buvo sukurta nauja Saugesnio interneto jaunimo forumo 

komanda, kurią sudarė 14–18 m. jaunuoliai. Praėjusio etapo aktyviausieji jaunuoliai Lietuvos 

Respublikos Valstybės pažinimo centre  sukūrė socialinę reklamą „SIJF VPC2017 04 14“ 

(https://youtu.be/2nFihGe8G4Q), kviesdami prisijungti ir dalyvauti Saugesnio interneto 

jaunimo forumo veikloje. 

 

2017-2018 m. suorganizuota 15 susitikimų SIJF nariams. 

 7 mokomuosiuose (teoriniuose) susitikimuose jie sužinojo, kaip elgtis internete, gilino 

žinias apie internetą, mokėsi būdų, kaip apsaugoti savo įrenginius ar paskyras; 

http://www.vaikulinija.lt/
https://youtu.be/2nFihGe8G4Q
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 8 kūrybiniuose (praktiniuose) susitikimuose jie nagrinėjo, aptarinėjo galimybes ir kūrė 

saugesnę bei geresnę interneto erdvę. 

   

SIJF nariai kuria filmukus, talpina juos youtube.com svetainėje. Profesionalūs žurnalistai 

mokė rašyti straipsnius, daryti reportažus ir imti interviu. Profesionalai iš kibernetinės saugos, 

psichologai mokė elgtis saugiai internete ir tinkamai reaguoti į iššūkius socialiniuose 

tinkluose. Visą SIJF mokymų medžiagą galite rasti senoje SIC svetainė: 

http://draugintern.blue.ipc.lt/lt/youth/jaunimo_forumas. 

Lietuvos saugesnio interneto centras organizavo Baltijos šalių saugesnio interneto jaunimo 

kūrybines dirbtuves, kuriose dalyvavo  po 5 Estijos ir Latvijos saugesnio interneto centrų  

jaunuolius ir 10 Lietuvos  saugesnio interneto centro  jaunuolių. Metodinį kūrybinių dirbtuvių 

filmą rasite: https://www.youtube.com/watch?v=sNtTI7eaMG8&t=4s, o jaunimo sukurtų filmų 

grojaraštis „BYP 2017 "Better internet – do that!"“ –

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZGhupOza1fd4P9i-r3AGZt0)  

http://draugintern.blue.ipc.lt/lt/youth/jaunimo_forumas
https://www.youtube.com/watch?v=sNtTI7eaMG8&t=4s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZGhupOza1fd4P9i-r3AGZt0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZGhupOza1fd4P9i-r3AGZt0
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Informacinės visuomenės jaunimui patiko žiūrėti trumpus vaizdaraščius, suaugusiesiems 

patiko tinklaraščiai. Šiame laikotarpyje daugiau dėmesio buvo skirta saugesnio ineterneto 

jaunimo forumo socialinių tinklų paskyrų vystymui: 

 filmus, teminius grojaraščius galite rasti socialinio tinklo YouTube paskyroje Jaunimo 

forumas (https://www.youtube.com/channel/UCWETH4cnV3yMtMUZqARf8Ow); 

 naujienas, skirtas vaikams ir jaunimui arba tėvams ir mokytojams apie vaikus ir 

jaunimą internete, rasite socialinio tinklo Facebook paskyroje @sijfLT 

(https://www.facebook.com/sijfLT/); 

 jaunimo pamėgtame socialiniame tinkle Instagram saugesnio interneto jaunimo 

forumo paskyroje sijf_lithuania (https://deskgram.net/sijf_lithuania) rasite nuotraukas 

ir filmus iš mokomųjų ir kūrybinių susitikimų. 

Vaikai, mokytojai ir tėvai gali naršyti SIJF narių svetainėje sijf.weebly.com, kur pristatytos 

jaunimo patirtys: tinklaraščiuose (http://sijf.weebly.com/tinklarascarontis) ir vaizdaraščiuose 

(http://sijf.weebly.com/vaizdarascarontis.html ). 

Jaunuoliai analizavo savo patirtis apžvalginiuose mokslo metų filmuose. Pažiūrėkite jų 

filmus: „SIJF LT veikla 2016-2017 m.m.“: https://youtu.be/ZkQVsp0IEOg ir „SIJF_LT 2017-

2018_EN_LT“ https://youtu.be/NYoOeNJdMYY 

SIJF nariai savo atostogas leido savanoriaudami vasaros stovyklų renginiuose, kuriuose 

apie saugesnį internetą buvo kalbama su 1–5 klasių moksleiviais.  

https://www.youtube.com/channel/UCWETH4cnV3yMtMUZqARf8Ow
https://www.facebook.com/sijfLT/
http://sijf.weebly.com/tinklarascarontis
http://sijf.weebly.com/vaizdarascarontis.html
https://youtu.be/ZkQVsp0IEOg
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Lietuvos saugesnio interneto jaunimo forumo nariai aktyviai dalyvauja Europos jaunimo 

veikloje:  

 parengėme lietuvių kalba tarptautinį Europos jaunimo manifestą 

(https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/204250/YM_brochure.pdf/9

01fb70d-69ea-461c-8802-58dd9b48fe8e) ir jį papildėme QR kodais 

(https://www.draugiskasinternetas.lt/jaunimas/jaunimo-forumo-nariu-veikla/), kurie 

slepia filmus manifesto punktų temomis (rasite YouTube grojaraštyje „Jaunimo 

manifestas“ https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZEvImSRgQkuBO

sU3-n_aik7);  

  

 viešino Insafe tinklo ir jaunimo veiklas tarptautinėje konferencijoje „Conecting the Dots 

Symposium“ Taline, straipsnis tarptautiniame BIK portale: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/youth/detail?articleId=33331

93 

 YEP2016 susitikime (https://youtu.be/l9zJdsh-Xk0) 

 Estų saugesnio interneto centro koordinuojamose socialinių reklamų kūrimo 

internetinėse dirbtuvėse kartu su Liuksemburgo, Suomijos, Estijos ir Latvijos jaunimu 

kūrė YouTube kanalą „Smartly on the Web“ 

(https://www.youtube.com/channel/UCZsxqkZT62iqCvfd9qYoD8w/featured) ir filmas  

„Think befor you post – Youth Panel film Course by HITSA & draugiskasinternetas.lt“  

(https://www.youtube.com/watch?v=soqi43vRXMU&t=35s) laimėjo specialiąją 

nominaciją;  

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/204250/YM_brochure.pdf/901fb70d-69ea-461c-8802-58dd9b48fe8e
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/204250/YM_brochure.pdf/901fb70d-69ea-461c-8802-58dd9b48fe8e
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZEvImSRgQkuBOsU3-n_aik7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZEvImSRgQkuBOsU3-n_aik7
https://youtu.be/l9zJdsh-Xk0
https://www.youtube.com/channel/UCZsxqkZT62iqCvfd9qYoD8w/featured
https://www.youtube.com/watch?v=soqi43vRXMU&t=35s


17 

 

 

 YEP2017 susitikime lyderiavo kurdami kampaniją #TogetherForRespect 

Liuksemburge (https://youtu.be/LzubLjDBI4w). YouTube grojaraštis „YEP2017“ 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZNi1H10FZGtGs6igzgdy9XzwEsIKvnY).  

 Paulina Nalivaikaitė ir Viktorija Drazdauskaitė yra Europos jaunimo ambasadorės 

(https://www.betterinternetforkids.eu/web/youth/ambassadors);  

 

  YEP2018 susitikime Briuselyje Lietuvos atstovas Algirdas lyderiavo kuriant 

#MyDigitalSeflAndI kampanijos filmą (https://youtu.be/LqAWMFNQ284). Algirdas 

atstovavo Europos jaunimą apvaliojo stalo diskusijoje. Lietuvoje savo patirtimi 

pasidalijo jaunimo susitikime, ją apibendrino YEP2018 pranešimu „SIJF. Europos 

Saugesnio interneto jaunimo forumas. Ką veikė Briuselis?“ 

(https://youtu.be/rvzpmKPNRjQ) 

Visi SIC nariai yra įsitraukę į Švietimo informacinių technologijų centro iniciatyva sukurtas 

jaunimo veiklas. Jaunimo forumo nariai įsitraukia į bendras Lietuvos saugesnio interneto 

centro veiklas:  
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 jaunuoliai savanoriauja Saugesnio interneto dienoje (https://youtu.be/6Aipvb0jsxo); 

dalyvauja apvaliojo stalo diskusijose (https://youtu.be/REBoaYa9NK0); 

 savanoriauja ir moko vaikus, bendraamžius, mokytojus ir tėvus parodoje „Mokykla“ 

(https://youtu.be/-I4FhUUWCWA). 

 

   

 mobiliosios programėlės „SOS: elektroninės patyčios“ adaptavimo veikloje – filmavosi 

SIJF nariai (https://www.draugiskasinternetas.lt/mobilioji-programele-suteiks-

pirmaja-pagalba-paaugliams-susidurusiems-su-elektroninemis-patyciomis/). 

Programėlę „SOS: elektroninės patyčios“ („Cyber-Bullying First Aid App“) į savo 

telefonus galima atsisiųsti iš „Google Play“ (https://goo.gl/1SJvoM) ir „App Store“ 

(https://goo.gl/FK6GT5) interneto parduotuvių. 

 

Projekto jaunimo išvykstamojo susitikimo (su atrinktąja grupe) apibendrinimą rasite filme 

„SIJF išvykstamoji fokus grupė“ (https://youtu.be/nn5vkM83sDk). Atrinktosios grupės 

išvadas rasite straipsnyje „Saugesnio interneto jaunimo forumo jaunuoliai pozityviai žiūri į 

ateitį“ (https://www.draugiskasinternetas.lt/saugesnio-interneto-jaunimo-forumo-jaunuoliai-

pozityviai-ziuri-i-ateiti/) 

https://youtu.be/6Aipvb0jsxo
https://youtu.be/REBoaYa9NK0
https://youtu.be/-I4FhUUWCWA
https://goo.gl/1SJvoM
https://goo.gl/FK6GT5
https://youtu.be/nn5vkM83sDk
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Į klausimą kvietimą – kokias asociacijas kelia SIJF jo nariams, jaunuoliai susiejo savo 
veiklą su su ateitimi. 
 

 

 

 

Nacionalinis bendradarbiavimas 

 

Dalyvauti projekte buvo pakviestos suinteresuotosios šalys bei institucijos, kurios sutiko 

remti projektą ir dalyvauti jo organizuojamose veiklose. Be SIC narių, projekto valdymo 

grupėje ir patariamojoje taryboje dalyvauja šios viešosios institucijos, privačiojo sektoriaus 

nariai ir nevyriausybinės organizacijos:  

1. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija; 

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija; 
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3. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

4. Lietuvos Respublikos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba; 

5. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija; 

6. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; 

7. Ugdymo plėtotės centras; 

8. Informacinės visuomenės plėtros komitetas; 

9. Lietuvos radijas ir televizija; 

10. Lietuvos mokslinių tyrimų ir švietimo tinklas (LITNET); 

11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

12. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras; 

13. Lietuvos kurčjųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; 

14. Paramos vaikams centras; 

15. Barclays Group Operations Limited Lietuvos filialas; 

16. ESET Antivirus Lietuva; 

17. Asociacija Lietuvos žmogaus teisių lyga; 

18. Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“; 

19. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija; 

20. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir 60 viešųjų bibliotekų Lietuvoje; 

21. UAB Binarus; 

22. Švietimo mainų paramos fondas; 

23. Nacionalinė skaitmeninė koalicija; 

24. Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“; 

25. Telia Lietuva. 

Pagrindinis valdymo grupės tikslas – užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą Lietuvoje. 

Pagrindiniai uždaviniai – projekto koordinavimas ir priežiūra; projekto rezultatų vertinimas ir 

projekto reikšmingų pokyčių svarstymas. Valdymo  grupės sudėtis, valdymas, uždaviniai, 

funkcijos ir atsakomybės apibrėžtos ir patvirtintos grupės darbo tvarkos taisyklėse: 

https://www.draugiskasinternetas.lt/kas-mes/vykdytojai-ir-reglamentas/. Patariamosios 

tarybos nariai remia ir bendradarbiauja įgyvendinant projekto uždavinius. Konkrečių projekto 

uždavinių vykdymui formuojamo ad hoc darbo grupės.   

https://www.draugiskasinternetas.lt/kas-mes/vykdytojai-ir-reglamentas/
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Projekto įgyvendinimas Lietuvoje 

 

Informacijos sklaidos priemonių ir metodų kūrimas 

 

Projekto svetainė www.draugiskasinternetas.lt yra pagrindinis visuomenės informavimo 

kanalas, per kurį taip pat galima pranešti apie nelegalų ar žalingą interneto turinį. Pranešti 

apie tokią informaciją galima interneto karštajai linijai užpildžius specialią pranešimo formą. 

Karštosios linijos reklaminis skydelis, kurį paspaudus atsiveria pranešimo forma, yra 

matomas kiekviename projekto svetainės puslapyje“ (žr. skyrelį „Karštoji linija“). 

Svetainėje stengiamasi pritaikyti informaciją tiek plačiajai visuomenei, tiek atskiroms 

tikslinėms grupėms. Atsinaujinusioje svetainėje lengvai rasite naudingą informacinę 

medžiagą ir priemones Medžiagos mokymuisi skiltyje 

https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/. Per 30 mėn. laikotarpį svetainėje 

apsilankė per 57 tūkstančius žmonių. 

Projekto laikotarpiu sukurtos informuotumo didinimo priemonės ir būdai: 

 Atvira švietimo inovacijų knyga (Open Book of Educational Innovation)  
apžvelgia svarbiausius pokyčius švietimo sistemoje per pastaruosius dvidešimt 
metų, pateikia daugiau nei šimtą pagrindinių iniciatyvų mokyklose visoje 
Europoje. Ši knyga pateikia mokytojams, mokyklų vadovams ir pedagogams 
originalius pavyzdžius ir informaciją apie novatorišką praktiką ir projektus, 
neįprastus mokymosi erdvių pavyzdžius, įdomius išteklius ir įvairius 
bendradarbiavimo pavyzdžius. Parengtas lietuviškas knygos variantas.  

 
 
 Informacinės skrajutės tėvams, kuriose pristatomi įvairiūs socialiniai tinklai, 

jų privalumai ir grėsmės, apžvelgiami šų socialinių tinklų privatumo nustatymai: 

 Facebook 

 Facebook Messenger 

 Snapchat 

 Instagram 

 Twitter 

 Youtube 

 Musica.ly / KIK 

 Susirašinėjimo programėlės 

 Žaidimai internete 

 Vaizdo pokalvių svetainės 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/
https://www.draugiskasinternetas.lt/atvira-svietimo-inovaciju-knyga/
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(https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/informacine-medziaga/) 
 

 Vaizdo siužetai tėvams: 

 Socialiniai tinklai be baimės 
(https://www.youtube.com/watch?v=elqPEuMQkMw) 

 Socialiniai tinklai. Tėvai ir vaikai 
(https://www.youtube.com/watch?v=nGC3cebcfTI) 

 Įvaizdis socialiniuose tinkluose 
(https://www.youtube.com/watch?v=ciOJM4qWKlA) 

 Vaikai ir technologijos (https://www.youtube.com/watch?v=aXx8RKCX9ng)  

 „Influenceris“ – ateities profesija? 
(https://www.youtube.com/watch?v=8HYvKXTvbPE) 

 Globalus „vloginimas“ (https://www.youtube.com/watch?v=kEZTfRqFZQ8) 
 

„Vaikų linija“parengė rekomendacijas, kaip atsakyti į dažniausiai paauglių pateikiamus 

klausimus apie sunkumus „Facebook“ tinkle. 

Paruošti 6 internetiniai plakatai, kurie buvo platinami „Vaikų linijos“ ir kampanijos „BE 

PATYČIŲ“ svetainėse bei „Facebook“ paskyrose. 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.262054297

317/10154001227447318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.262054297

317/10154001217797318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.262054297

317/10154000871307318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.262054297

317/10153999017147318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.262054297

317/10153996913252318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.262054297

317/10153994444997318/?type=3&theater 

http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-lankstinukai/#sidebar 

Taip pat informaciją galima rasti Saugesnio interneto centro puslapyje: 

https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/priemones-mokymuisi/#  

 

https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/informacine-medziaga/
https://www.youtube.com/watch?v=elqPEuMQkMw
http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-lankstinukai/#sidebar
https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/priemones-mokymuisi/
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„Vaikų linija“ sukūrė socialinį vaizdo klipą „Omanto problemų topas: pasidalinus 

sunkumais, tampa lengviau, kuris skatina paauglius rašyti ar skambinti į „Vaikų liniją“. 

Omantas parodo, su kokiais sunkumais įprastai susiduria paaugliai, vienas jų – 

patiriamos patyčios internete.  

Sukurtas filmukas buvo išplatintas žiniasklaidai, pristatytas „Vaikų linijos“ svetainėje bei 

„Facebook“ ir „YouTube“ paskyrose. 

https://youtu.be/lbAxLSIx-SQ, 

https://www.facebook.com/vaikulinija/videos/10156473155417318/ 

„Vaikų linija“ sukūrė trumpametražį filmą „Iš mano lūpų – į tavo širdį“, kuris parodo 

„Vaikų linijoje“ dirbančius žmones, darbuotojus ir savanorius konsultantus, kurie dalijasi 

„Vaikų linijoje“ juntama prasme, kai gali išklausyti ir palaikyti besikreipiančius vaikus.       

Informacija apie šį filmą buvo išplatinta žiniasklaidai, filmas paviešintas „Vaikų linijos“ 

svetainėje bei „Facebook“ ir „YouTube“ paskyrose. 

       https://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/musu-naujienos/2017/10/20/filme-

vaiku-linijos-istorija-misija/#sidebar 

https://www.youtube.com/watch?v=8LkFc_T5w0k. 

„Vaikų linija“ parengė informacinius leidinius apie patyčias ir rekomendacijas apie 

galimus reagavimo būdus patyčių situacijose, įskaitant elektronines patyčias. 

Informaciniai leidiniai parengti atskiroms tikslinėms grupėms – vaikams, mokytojams ir 

tėvams.   

Paruošti 5 informaciniai lankstinukai ir plakatas buvo išplatinti Lietuvos mokykloms prieš 

nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“, paviešinti kampanijos „Be patyčių“ 

svetainėje. Atvirutės vaikams, informuojančios apie „Vaikų linijos“ teikiamą pagalbą 

vaikams ir paaugliams, buvo platinamos įvairiuose renginiuose, kuriuose buvo 

pristatoma „Vaikų linijos“ veikla 

 Skrajutės mokytojams: 

https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/c4/57/c4576a82-c0b3-40a4-b6af-

7c548abb1fca/pedagogams_297x210_web.pdf;  

https://youtu.be/lbAxLSIx-SQ
https://www.facebook.com/vaikulinija/videos/10156473155417318/
https://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/musu-naujienos/2017/10/20/filme-vaiku-linijos-istorija-misija/#sidebar
https://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/musu-naujienos/2017/10/20/filme-vaiku-linijos-istorija-misija/#sidebar
https://www.youtube.com/watch?v=8LkFc_T5w0k
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/c4/57/c4576a82-c0b3-40a4-b6af-7c548abb1fca/pedagogams_297x210_web.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/c4/57/c4576a82-c0b3-40a4-b6af-7c548abb1fca/pedagogams_297x210_web.pdf
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 Skrajutės moksleiviams: 

https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/79/4b/794bd287-d4b5-4b1a-a453-

8d2c9a85588d/vl_e_patycios_a45mm.pdf;  

 Skrajutės tėvams: https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/9d/ec/9dece617-

6984-488b-aae8-8f818b672275/vl_tevamsapiepatycias297x995mm.pdf); 

 Skrajutės pradinių klasių mokiniams: 

https://www.bepatyciu.lt/media/cms_page_media/239/A5_skrajute_PRINT%20(

4).PDF 

 Skrajutės vyresnių klasių mokiniams: 

https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/aa/e3/aae3783c-d8a9-4b15-9dc3-

794c25d000bb/be_patyciu_lankstukas_print_2.pdf 

 Plakatai: https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/90/4e/904e4bd9-0405-

4700-aae9-5b918ac76b9d/plakatas.pdf  

 

„Vaikų linija“ adaptavo ir pristatė Lietuvos vaikams ir 

paaugliams skirtą mobiliąją programėlę „SOS: elektroninės 

patyčios“. Ši programėlė Vokietijos „Saugesnio interneto“ 

programos partnerių „Klicksafe“ sukurta kaip pirmoji pagalba, 

patyrus elektronines patyčias internete ar mobiliuoju telefonu. 

Mobiliojąją programėlę galite rasti čia: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.teamdna.cybe

rmobbing&hl=en_US 

 

 

Adaptuota mob. programėlė buvo pristatyta ir paviešinta „Veiksmo savaitės BE 

PATYČIŲ 2018“ metu, informacija apie ją išplatinta žiniasklaidai, paviešinta „Vaikų 

linijos“ ir kampanijos „BE PATYČIŲ“ interneto svetainėse, „Facebook“ paskyrose. 

https://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/musu-

naujienos/2018/02/08/mobilioji-programele-paaugliams/#sidebar 

Taip pat informaciją galima rasti Saugesnio interneto centro puslapyje: 

https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/79/4b/794bd287-d4b5-4b1a-a453-8d2c9a85588d/vl_e_patycios_a45mm.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/79/4b/794bd287-d4b5-4b1a-a453-8d2c9a85588d/vl_e_patycios_a45mm.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/9d/ec/9dece617-6984-488b-aae8-8f818b672275/vl_tevamsapiepatycias297x995mm.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/9d/ec/9dece617-6984-488b-aae8-8f818b672275/vl_tevamsapiepatycias297x995mm.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/cms_page_media/239/A5_skrajute_PRINT%20(4).PDF
https://www.bepatyciu.lt/media/cms_page_media/239/A5_skrajute_PRINT%20(4).PDF
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/aa/e3/aae3783c-d8a9-4b15-9dc3-794c25d000bb/be_patyciu_lankstukas_print_2.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/aa/e3/aae3783c-d8a9-4b15-9dc3-794c25d000bb/be_patyciu_lankstukas_print_2.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/90/4e/904e4bd9-0405-4700-aae9-5b918ac76b9d/plakatas.pdf
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/90/4e/904e4bd9-0405-4700-aae9-5b918ac76b9d/plakatas.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.teamdna.cybermobbing&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.teamdna.cybermobbing&hl=en_US
https://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/musu-naujienos/2018/02/08/mobilioji-programele-paaugliams/#sidebar
https://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/musu-naujienos/2018/02/08/mobilioji-programele-paaugliams/#sidebar
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https://www.draugiskasinternetas.lt/mobilioji-programele-suteiks-pirmaja-

pagalba-paaugliams-susidurusiems-su-elektroninemis-patyciomis/ 

  

 

Internetiniai seminarai: 

 Geros ir saugios interneto svetainės sukūrimo vadovas (https://goo.gl/wTRFM5) 

 E. nusikalstamumo raida (https://goo.gl/OFoSS0) 

 Kaip padidinti Jūsų asmeninį ir šeimos saugumą naudojantis mobiliuoju internetu 

(https://goo.gl/2G67r6) 

 Saugūs išmanieji įrenginiai (https://goo.gl/07P0YN) 

 Asmens tapatybės saugumas (https://goo.gl/SQ4oY1) 

 

Daugiau SIC sukurtų ar rekomenduojamų vaizdo įrašų rasite „Youtube“ kanale: 

https://www.youtube.com/channel/UCphVHWnAbv7IJZrsB7bBBJA 

 

Ankstesniais projekto etapais sukurtos ir palaikomos priemonės:  

 Saugesnio interneto skiltis svetainėje www.epilietis.eu (svetainė sukurta ir palaikoma 

asociacijos „Langas į ateitį“; tiesioginė nuoroda į saugesnio interneto skiltį 

https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/), kurioje kaupiama įvairi ugdymo 

medžiaga, parengta Lietuvos Saugesnio interneto centro narių bei partnerių. 

Svetainėje skelbiami vaizdo siužetai, mokomieji žaidimai, testai – jais siūloma 

naudotis mokytojams, bibliotekininkams ir visai švietimo bendruomenei, rengiant 

saugesnio interneto veiklas. 

 Serija mokytojams skirtų pamokų planų (http://pamoka.draugiskasinternetas.lt) 

įvairiomis temomis – privatumas ir nuotraukos internete, saugūs socialiniai tinklai, 

saugūs mobilieji įrenginiai ir k.t. Šie pamokų planai siūlo įvairias veiklas saugesnio 

interneto užsiėmimams. 

 Mokomasis testas „Ar esi saugus internete?“ (http://testas.draugiskasinternetas.lt/) 

padeda vaikams bei jaunuoliams pasitikrinti, ar jie saugiai elgiasi internete. Testą 

https://goo.gl/wTRFM5
https://goo.gl/OFoSS0
https://goo.gl/2G67r6
https://goo.gl/07P0YN
https://goo.gl/SQ4oY1
https://www.youtube.com/channel/UCphVHWnAbv7IJZrsB7bBBJA
http://www.epilietis.eu/
https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/
http://pamoka.draugiskasinternetas.lt/
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sudaro 10 klausimų (skirtingi klausimai dviems amžiaus grupėms: vaikams iki 12 m. 

vaikams ir vyresniesiems). Šį testą taip pat gali naudoti mokytojai, tėvai, kiti pedagogai 

pamokėlėse apie saugesnį internetą. 

 

 Nuo 2015 m. pradžios Lietuvoje veikia mokyklų akreditavimo 

programa „Saugios e. erdvės ženklas“ (www.esafetylabel.eu; ang. 

eSafety Label), sukurta Europos mokyklų tinklo „European 

Schoolnet“. Lietuvos mokyklos kviečiamos prisijungti prie Saugios 

e. erdvės ženklo bendruomenės, įsivertinti savo mokyklos erdvės 

saugumą ir gauti tai patvirtinantį ženklelį: bronzinį, sidabrinį ar 

auksinį. 2018 m. pabaigoje šioje bendruomenėje yra užsiregistravę 

beveik 200 Lietuvos mokyklų.  

 

  

http://www.esafetylabel.eu/
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Visuomenės informavimo renginiai 

 

Informacija apie Saugesnio interneto projektą visuomenei buvo pristatyta įvairių renginių ir 

seminarų metu. Į bendrąją SIC informuotumo didinimo kampaniją skirtingoms tikslinėms 

grupėms įtraukti visi partneriai. 

Interneto savaitė 2017 

Europos iniciatyva „Interneto savaitė 2017“ (ang. Get Online Week 2017), Lietuvoje 

koordinuojama asociacijos „Langas į ateitį“, vyko 2017 m. kovo 27 – balandžio 2 d. Jos tikslas 

– skatinti visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir tą daryti 

saugiai, įgyti geresnių įgūdžių bei labiau pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis. 

Bendradarbiaujant su partneriais įvyko 350 akcijos renginių, kuriuose sudalyvavo daugiau 

kaip 6 000 gyventojų.  

Skaitmeninė savaitė 2018 

Asociacijos „Langas į ateitį“ Lietuvoje koordinuojamos „Interneto savaitės“ renginius 2018 

metais pratęsė pavadinimą pakeitusi Europos iniciatyva „Skaitmeninė savaitė 2018“ (ang. 

All Digital Week 2018), kuri vyko 2018 m. kovo 19-25 d. Įvairiomis šių metų veiklomis kartu 

su pasitikėjimu naujomis technologijomis buvo raginama ugdyti kritinį mąstymą, įskaitant 

atsparumą netikrai informacijai ir neapykantai, kviečiama stiprinti skaitmeninius įgūdžius 

besikeičiančioje ir vis labiau skaitmenizuotoje aplinkoje. Akcijos veiklose sudalyvavo daugiau 

kaip 6 500 dalyvių. 

Saugesnio interneto jaunimo forumo 

nariai 13-18 metų jaunuoliai diskutavo su 

7-11 metų mokiniais saugesnio interneto 

temomis. Daugelis vaikų turi savo paskyras 

Facebooke: – Ar reikia saugotis ,,draugų”, 

patyčių internete; Ką galima kelti į viešas 

erdves (nuotraukos, filmuota medžiaga iš renginių)?. 9 jaunuoliai ekspertai aplankė 92 

pradinukus iš 3 mokyklų: Vilniaus „Atžalyno“ mokykla – darželis (47 mokiniai); Lietuvos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (22 mokiniai); Vilniaus P. Vileišio progimnazija 

(23 mokiniai). 
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Draugiško interneto zona parodoje „Mokykla 2016“ 

2016 metais parodoje dalyvavo 107 įmonės ir švietimo įstaigos iš Lietuvos, Estijos, 

Norvegijos ir Vengrijos. Parodoje surengta daugiau kaip 180 renginių ir užsiėmimų. Bendras 

parodų „Mokykla 2016“ lankytojų skaičius – 18580. Į parodą šiais metais atvyko daugiau nei 

170 mokytojų ir mokinių grupių iš visos Lietuvos. 

Viena iš parodos dalyvių – Saugesnio interneto projekto 

komanda – į Draugiško interneto zoną spręsti kryžiažodžių, 

rebusų ir kitų įdomių užduočių kvietė ir jaunesnius, ir 

vyresnius parodos lankytojus: mokytojus, mokinius, jų 

tėvelius ir senelius. Vyresniųjų klasių mokiniai aktyviai 

sprendė gyvenimiškų situacijų, susijusių su saugiu ir 

atsakingu elgesiu internete, uždavinius, noriai dalijosi savo 

patirtimi, susidomėję teiravosi, kur gali kreiptis patarimo ar 

pagalbos susidūrus su netinkamu elgesiu internete. Ir 

žinoma, tiek mažesnius, tiek didesnius džiugino projekto 

įvairios dovanėlės ir prizai! 

Visos parodos metu lankytojai taip pat galėjo susipažinti su projekto partneriais – 

informavimo ir mokymo centrų, pagalbos bei karštosios linijų veiklomis. 

Parodoje taip pat vyko ir renginys 

„Saugus internetas – saugi 

mokyklos bendruomenė“, kurį vedė 

Saugesnio interneto projekto 

lektorės I. Kupčiūnienė, 

J. Pigulevičienė ir T. Kriliuvienė ir jų 

padėjėjai – Kaišiadorių Algirdo 

Brazausko gimnazijos 9–10 klasių 

mokiniai.  Asta Buinevičiūtė, ITC Tarptautinių tinklų skyriaus vedėja, kalbėjo apie galimybę 

tapti Saugesnio interneto ambasadoriais mokyklose. Tai bus pedagogai, ieškantys būdų 

sutelkti mokyklos bendruomenę užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams, apsaugoti 

jaunimą nuo interneto pavojų mokymosi ir laisvalaikio metu. Renginio metu dalyviai dalyvavo 
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interaktyviose veiklose, dirbo grupėse, dėliojo „Grėsmių internete matricą“, atliko užduotis 

internete. 

Mokinių įspūdžiai. 2016 m. lapkričio 26 dieną Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 

Informatikos akademijos nariai ir keletas mokytojų vyko į parodą „Mokykla be sienų 2016“. 

Parodoje mokytojai ir mokiniai savanoriavo renginyje „Saugus internetas – saugi mokyklos 

bendruomenė“, skirtame būsimiems saugesnio interneto ambasadoriams mokyklose. 

Gimnazistų darbas buvo labai įdomus. Susiskirstę į komandas ir naudodami iPad planšetes 

akademijos nariai kartu su mokytojais ir jaunimu dėliojo „Grėsmių internete matricą“ ir 

aprašymus prie kiekvieno žmogaus profilio nuotraukų. Kiekvienoje komandoje dalyvavo po 

du akademijos narius, kurie ir buvo komandų konsultantais. Pasibaigus paskaitai visi 

akademijos nariai už pagalbą renginyje buvo apdovanoti. Pačioje parodoje buvo daug įdomių 

dalykų – nuo inžinerijos ir robotikos stebuklų iki 3D spausdintuvų ir virtualiosios realybės. 

Visi nariai mėgavosi įvairiomis parodos metu vykusiomis pramogomis: pasivažinėjimu 

riedžiu, eksperimentų stebėjimu, lepinimųsi šmaikščiomis dovanėlėmis ir kt. Visi, ir 

Informatikos akademijos nariai, ir su jais keliavusios mokytojos, ilgai prisimins šią kelionę į 

Vilnių. 

Parodoje taip pat savanoriavo ir Saugesnio interneto jaunimo forumo nariai: Julija Lebedeva, 

Viktorija Drazdauskaitė, Gabija Kurkulytė, Veronika Šumilova ir Algirdas Griška iš Vilniaus 

Žirmūnų gimnazijos; Domantė Lyškutė iš Panevėžio 5-osios gimnazijos; Karolis 

Simanavičius ir Danielius Žukauskas iš Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos. 

Veronika Šumilova pasakojo: 

„Dalyvavau „Mokykla be sienų 2016“ 

parodoje. Labai patiko, daug 

bendravome su jaunimu, kvietėme 

juos prisijungti prie mūsų forumo. 

Bendraamžiai buvo draugiški, ne 

vienas susidomėjo ir paklausė, kur 

gali prisijungti prie SIJF. Man tai 

pridėjo savanoriavimo patirties ir žinių apie saugesnį internetą.“  

  

 



30 

 

Nacionalinė paroda „Mokykla 2017“ 

Lapkričio 24–25 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ 

jau septintą kartą vyko respublikinė švietimo inovacijų 

paroda „MOKYKLA 2017“. Tai svarbiausias Lietuvos švietimo 

bendruomenės metų renginys, kuriame susitinka, mokosi, 

diskutuoja ir gerąja patirtimi dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo 

centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, 

mokiniai ir jų tėvai. 

Parodos organizatoriai džiaugėsi, kad 2017 m. parodoje dalyvavo 104 įmonės ir švietimo 

įstaigos. Bendras parodų MOKYKLA 2017 ir VAIKŲ ŠALIS 2017 lankytojų skaičius – 17 800, 

iš jų 5 350 mokytojų ir švietimo specialistų iš daugelio Lietuvos ugdymo įstaigų.  

Džiugu, kad dalyvavimas parodoje „MOKYKLA“ tapo tradicija ir Saugesnio interneto projekto 

komandai. 2017 m. stende, pavadinimu „Draugiško interneto zona“, dalyvius kvietėme ne tik 

diskutuoti saugumo internete tema, tačiau ir pasitikrinti savo žinias sprendžiant testus bei 

rebusus. Kiekvieną užduotį išsprendus teisingai, stebinome prizais, kurie buvo pažymėti 

projekto simbolika.  

Mokytojus, mokinius ir jų tėvelius stende kvietėme dalyvauti 

apklausoje atsakant į labai paprastus klausimus: Kas turėtų vaikus 

mokyti saugiai elgtis internete? Kas būtų jei vieną dieną dingtų 

internetas? Ar prieigos prie interneto ribojimas yra tinkamiausia 

priemonė apsaugoti vaikus nuo grėsmių internete? Ar internetas šiuo 

metu yra labiau priklausomybė ar pagalba?  

Atsakymai į klausimus labai įvairūs. Daugelis mano, kad saugos 

internete mokymas yra kompleksiška atsakomybė. Už vaikų žinais 

esame atsakingi visi: tėvai, mokytojai ir kiti specialistai. Atsakymai į 

klausimą apie interneto dingimą buvo ir šmaikštūs, ir atvejais 

liūdinantys ir verčiantys susimąstyti. Vieni sakė, kad daugiau skaitytų, daugiau bendrautų 

gyvai su draugais, daugiau būtų gamtoje, o kitiems interneto dingimas prilygsta pasaulio 

pabaigai, dienos nebūvimui ar netgi izoliacijai nuo pasaulio. Stendo lankytojų dalyvavimas 

apklausoje mums leido suprasti kiekvieno jų lūkesčius, sužinoti juos dominančias temas.  
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Kaip ir kasmet, 2017 m. projekto jaunimo forumo nariai kvietė dalyvauti stendo veiklose 

parodos lankytojus. Pasipuošę marškinėliais su projekto simbolika jaunuoliai kvietė mokinius 

prisijungti prie jų komandos, diskutavo kartu apie interneto svarbą, domėjosi kiek laiko 

jaunimas praleidžia naršant, kokie tinklapiai jiems yra įdomiausi, kokius žaidimus žaidžia ir 

kokiomis temomis domisi.  

Lapkričio 25 d. (laiku 10:00–10:45 val.) Sprendimų klasėje 

(3.2 konferencijų salė) projekto ambasadorių lektoriai 

kartu su Saugesnio interneto jaunimo forumo nariais 

mokyklos bendruomenes kvietė viešai diskusijai apie 

saugios e. erdvės mokykloje kūrimą. Diskusijos metu visi 

pritarė minčiai, kad tėvų įtraukimas ir aktyvios veiklos yra 

tinkami metodai mokyti vaikus saugos internete. Jaunimo 

forumo nariai akcentavo, kad svarbu jų veiklą viešinti jaunimo tarpe, rekomendavo mokyklų 

atstovams inicjuoti jaunimo grupę savo mokykloje, kuri galėtų bendradarbiauti ir mokytis 

kartu su jaunimo forumo nariais.  

2017 m. informacija apie projektą buvo skelbiama 

Nacionalinio dienraščio „Lietuvos žinios“ specializuotame 

teminiame priede „MOKYKLA 2017“. Laikrasčio priedas 

buvo paruoštas 15 tūkstančių tiražu ir išdalintas   

nemokamai parodos dalyviams.  

Skaitytojai buvo kviečiami aplankyti projekto stendą, 

domėtis ir susipažinti su turima metodine medžiaga, 

sužinoti kur galima pranešti apie neteisėtą ir žalingą turinį 

internete, raginami skambinti nemokama telefono linija susidūrus su elektroninėmis 

grėsmėmis.  
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Nacionalinė paroda „Mokykla 2018“ 

8-oji respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2018“ vyko 

2018 lapkričio 23-24 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre 

„LITEXPO“. Parodoje prisistatė 103 įmonės bei švietimo įstaigos, 

vyko 166 edukaciniai renginiai ir užsiėmimai, Bendras parodų 

MOKYKLA 2018 ir VAIKŲ ŠALIS 2018 lankytojų skaičius 

– 16 500, iš jų 4 800 mokytojų ir švietimo specialistų iš daugelio 

Lietuvos ugdymo įstaigų. 

Saugesnio interneto projekto komanda, parodoje dalyvaudama jau ne pirmus metus pastebi, 

kad paroda vis labiau tampa tecnologinių naujovių švietime paroda. Parodoje 

demonstruojamos įvairios technologijos, kurios lengvai gali būti pritaikomos mokymo 

procese bei mokinių ugdyme, parodą lankantys mokinių tėveliai gali susipažinti su naujais 

mokymo metodais pasitelkiant technologijas.   

Pavasariškomis spalvomis papuoštame stende, pavadinimu „Draugiško 

interneto zona“, projekto komanda parodos lankytojus kvietė atlikti įvairias 

užduotis, diskutuoti rūpimais klausimais, susijusiais su elektronine erdve bei 

dalyvauti apklausoje. Aktyvūs lankytojai buvo stebinami prizais su projekto 

simbolika, o mokiniai atlikę užduotis gavo tai patvirtinantį pažymėjimą.  

Matydami kaip XXI amžiuje sparčiai kyla socialinių 

tinklų populiarumas jaunimo tarpe, 2018 m. projekto komanda stende 

bendraudama su jaunimu stengėsi atkreipti dėmesį į 

tinkamą/netinkamą, leistiną ar draudžiamą informacijos viešnimą 

asmeninėse paskyrose. Mokiniai atlikdami užduotis ir ieškodami 

teisingų atsakymų pateiktuose aprašymuose galėjo sužinoti kokios yra 

saugos rekomendacijos naudojantis socialiniais tinklais, ką galima 

juose veikti, kokios yra rekomandacijos kuriant tinkamą ir stiprų slaptažodį.  

Mokytojai parodos metu buvo kviečiami papasakoti apie veiklas organizuojamas savo 

mokyklose, projekto atstovai patarė kreiptis į juos pagalbos esant metodinės medžiagos 

poreikiui, o aptarus bendradarbiavimo galimybes įsteigti ir prizus mokiniams.  
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Atkreipiant dėmesį į socialinius tinklus kiekvienas apsilankęs stende turėjo galimybę pareikšti 

savo nuomonę prie teiginių:  

 

 

 

 

Įdomu, kad stende diskusija kildavo lankytojams perskaičius įdomius faktus, kurie buvo 

pateikti ant stendo sienelių. Parodos metu projekto stendas nuolat buvo gausus mokinių 

grupių, mokytojų, kurie drąsiai diskutavo apie savo veiklas mokyklose, stende sulaukėme 

atstovų iš įvairių organizacijų, kuriems svarbi saugos internete tema.  

Projekto komanda dižiuojasi, kad kasmet Saugesnio interneto jaunimo forumo nariai aktyviai 

dalyvauja parodoje kartu. Parodos metu savo bendraamžius, 16-18 metų jaunuolius, jie 

kvietė prisijungti prie jų komandos, aktyviai dalyvauti veiklose, kurios ragina kurti geresnį ir 

saugesnį internetą. Mokytojus kvietė naudotis Saugesnio interneto jaunimo forumo narių 

sukurtomis priemonėmis: filmais bei pateiktimis.  

Lapkričio 24 d. (12.00 – 12.45 val.)  projekto 

Jaunimo forumo nariai kartu su projekto atstovais 

mokyklos bendruomenės narius kvietė dalyvauti 

renginyje „Koks yra technologijų poveikis 

vaikams, jaunimui ir visuomenei?“. Renginio 

metu buvo diskutuojama, koks teigiamas ir/ar 

neigiamas technologijų poveikis yra vaikams, jaunimui bei visuomenei, kaip neigiamą poveikį 

galėtume keisti teigiamu ir koks vaidmuo šiame procese galėtų būti ugdytojų: mokytojų, 

mokyklos administracijos, tėvelių. 

Dalyviai buvo kviečiami dalyvauti praktinėse veiklose, kuriose buvo kalbama apie technlogijų 

poveikį vaikams, jaunimui ir visuomenei. Praktinėse veiklose dalyviai buvo išskirstyti 

grupėmis, o jų darbą moderavo Saugesnio interneto jaunimo forumo nariai.  Matas Švarlys 
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ir Brigita Drazdauskaitė moderavo grupės 

veiklą, kuri aptarinėjo technologijų poveikį 0-8 

metų amžiaus vaikams, Algirdas Griška grupės 

veiklą, kuri kalbėjo apie 9-18 metų amžiaus 

paauglius, o Paulina Nalivaikaitė grupės veiklą, 

aptarusią technologijų poveikį 19-29 metų 

amžiaus jaunuoliams. 

Dalyvaudami interaktyviose diskusijose renginio dalyviai turėjo galimybę išnagrinėti 

klausimus ir sprendimus, susijusius su sekstingu, duomenų privatumu ir suklastotomis 

naujienomis, daugiau sužinoti apie internetinius iššūkius ir jaunimo iniciatyvas, susipažinti 

su Saugesnio interneto projekto ir Saugesnio interneto jaunimo forumo veiklomis projekto 

vykdymo laikotarpiu. Saugesnio interneto projekto komandos narės Natalija Ignatova ir 

Jūratė Drazdauskienė diskusijos metu kalbėjo apie technologijų įtaka savęs tapatumui ir 

asmeniniams santykiams. Buvo aptarta, kaip įvairios suinteresuotosios šalys gali spręsti 

problemas. Akimirkas iš renginio galima žiūrėti https://youtu.be/-I4FhUUWCWA.  

  

https://youtu.be/-I4FhUUWCWA
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Mokymai 

 

Saugesnio interneto ambasadorių mokymai 

Per 2017 m. spalį – 2018 m. vasarį vykusius Saugesnio interneto ambasadorių (SIA) 

mokymus apmokyti ir sertifikuoti 342 SIA pagal akredituotą programą „Saugesnio interneto 

ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią 

elektroninę erdvę mokiniams“. Mokymuose dalyvavo pradinių, pagrindinių ir vidurinių 

mokyklų mokytojai, klasių auklėtojai ir socialiniai pedagogai, siekiantys kurti savo mokyklos 

bendruomenėje geresnį ir saugesnį internetą bei skleisti turimą Lietuvos ir Europos patirtį.  

SIA mokymų tikslai: 

 Plėtoti saugesnio interneto ambasadorių žinias, gebėjimus ir nuostatas apie tinkamą 

elgesį internete. 

 Supažindinti ir įgalinti parengti veiklos gaires, siekiant saugios e. erdvės ženklo 

mokykloje. 

 Skatinti ugdyti mokinių medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, siekiant 

sąmoningo interneto naudojimo. 

 Suprasti tėvų nuostatas ir plėtoti jų žinias ir gebėjimus, skatinant vaikų tinkamą elgesį 

internete. 

 Įgalinti saugesnio interneto ambasadorius padėti mokyklos bendruomenės nariams 

spręsti saugumo pažeidimo internete problemas, informuoti ir teikti pagalbą susidūrus 

su grėsmėmis internete. 

SIA mokymų temos: „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla (SIA) šiuolaikiniu 

požiūriu“; „Svarbiausios žinios apie socialinį internetą ir jo įrankius“; „Kaip internetu naudojasi 

vaikai ir jaunimas?“; „Kaip tinkamai bendrauti su vaikais ir jaunimu, atsižvelgiant į jų elgseną 

internete?“; „Rizikos ir grėsmės internete“; „Medijų ir informacinio raštingumo (MIR) gebėjimų 

ugdymas, siekiant sąmoningo interneto naudojimo“; „Intervencija: iškilo grėsmė - kur rasti 

informacijos ir pagalbos“; „Prevencija - kaip apsaugoti vaikus Internete“; „Saugi mokyklos e. 

erdvė“; „Saugus internetas – saugi mokyklos bendruomenė“; „Kaip kurti saugesnį ir geresnį 

internetą kartu su vaikais ir jaunimu?“; „SIA veiklos gairės“. 

 

 

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimo-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=KTP&f=KTProg&key=207804&pt=of&ctx_sr=HgZ9eHhSO1JCtXEMkZ3pk2KiK1s%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimo-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=KTP&f=KTProg&key=207804&pt=of&ctx_sr=HgZ9eHhSO1JCtXEMkZ3pk2KiK1s%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimo-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=KTP&f=KTProg&key=207804&pt=of&ctx_sr=HgZ9eHhSO1JCtXEMkZ3pk2KiK1s%3d
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Mokymai organizuoti 22 Lietuvos švietimo įstagose: 

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (SIA lektorius Algirdas Keblikas);  

2. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija (SIA lektorė Roma Urbonienė); 

3. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija (SIA lektorė Rūta Pečiulienė); 

4. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija (SIA lektorė Danguolė Vaitmonienė); 

5. Kauno Veršvų gimnazija (SIA lektorė Rimantė Grumadaitė); 

6. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija (SIA lektorės Rasa Antanaitienė ir Ingrida 

Juciūtė); 

7. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija (SIA lektorės Lina Steponavičienė ir Rūta 

Gaigalaitė); 

8. Kauno „Vyturio“ gimnazija (SIA lektorė Jolanta Leonavičienė); 

9. Vilniaus Salininkų gimnazija (SIA lektorius Petras Lozda); 

10. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla (SIA lektorė Ramunė Kazlauskienė); 

11. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (SIA lektorė Marija Suščinskienė); 

12.  Vilnius, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (SIA lektorės Rasa Rusovičiūtė, 

Jūratė Drazdauskienė ir Svetlana Sčastnaja); 

13. Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija (SIA lektorė Daiva Kačinskienė); 

14. Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba (SIA lektorė Solveiga Puišienė); 

15. VGTU inžinerijos licėjus (SIA lektorės Rūta Filončikienė ir Rita Adomonienė); 

16. Utenos švietimo centras (SIA lektorė Giedrė Sudniutė); 

17. Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija (SIA lektorė Jūratė Matiukaitė); 

18. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija (SIA lektorė Nijolė Bružaitė); 

19. Šiaulių „Romuvos“ progimnazija (Rita Nemanienė); 

20. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija (SIA lektorės Jolanta Ulrichaitė ir Gitana Ruškienė); 

21. Kauno „Šilo“ pradinė mokykla (SIA lektorė Roma Svigarienė); 

22. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija (SIA lektorius Aleksandras Ronkus); 

23. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija (SIA lektorius Kęstutis Mikalauskis) 
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2017 m. rugpjūčio 23-19 d. Saugesnio interneto ambasadoriai – busimi lektoriai iš visos 

Lietuvos pradėjo mokytis skleisti kitiems Lietuvos mokytojams geriausią Europos ir Lietuvos 

patyrimą. 29 SIA lektoriai apmokyti pagal akredituotą programą „Saugesnio interneto 

ambasadorių lektorių rengimas Lietuvoje“ ir įgyvendinę SIA mokymus sertifikuoti 2018 m. 

kovo mėn per baigiamąją mokymų konferenciją.  

 2018 m. kovo 14 d. baigiamojoje SIA 

mokymų konferencijoje „Saugesnio 

interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje 

mokykloje: bendruomenės telkimas, 

užtikrinant saugią elektroninę erdvę 

mokiniams“ dalyvavo 300 pedagogų, 

studentų, švietimo vadovų ir pan. LR Seime 

vykusioje konferencijoje kalbėję ekspertai ir 

mokytojai buvo vieningi, siekdami padėti vaikams ir jaunimui mokytis ir gyventi internetu 

grįstų šiuolaikinių medijų pasaulyje. Praktinė dalis atskleidė SIA mokymų gerąją praktiką. 

Mokytojai gali rasti SIA lektorių pranešimuose įdomių ir naudingų idėjų, kaip ugdyti mokinių 

MIR ir kitus gebėjimus, svarbius tinkamai naudojantis internetu. Konferencijos pranešimai, 

nuotraukos ir vaizdo įrašas paskelbti Draugiško interneto svetainėje.  

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimo-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=KTP&f=KTProg&key=207985&pt=of&ctx_sr=HgZ9eHhSO1JCtXEMkZ3pk2KiK1s%3d
https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimo-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=KTP&f=KTProg&key=207985&pt=of&ctx_sr=HgZ9eHhSO1JCtXEMkZ3pk2KiK1s%3d
https://www.draugiskasinternetas.lt/saugesnio-interneto-ambasadoriu-svarbi-veiklos-kryptis-ugdyti-gebejima-susiorientuoti-siuolaikiniu-mediju-pasaulyje/
https://www.draugiskasinternetas.lt/saugesnio-interneto-ambasadoriu-svarbi-veiklos-kryptis-ugdyti-gebejima-susiorientuoti-siuolaikiniu-mediju-pasaulyje/
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Medijų ir informacinio raštingumo mokymai pedagogams ir mokiniams 

2018 m. gegužės – rugsėjo mėn. Ugdymo plėtotės centras drauge su Informacinių 

technologijų centru pradėjo įgyvendinti tęstinius mokymus mokytojams „Medijos ir 

nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ pagal nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Viso 5 

seminarų metu apmokyti 125 pradinio ir vidurinio ugdymo pedagogai iš Vilniaus, Klaipėdos 

ir Šiaulių. Seminarų medžiagą ir darbotvarkes rasite Ugdymo sodo svetianėje: 

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės, 2018 m. birželio 04 d. 

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės, 2018 m. birželio 11 d. 

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės, 2018 m. birželio 12 d. 

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės, 2018 m. rugsėjo 20 d. 

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės, 2018 m. rugsėjo 27 d. 

Pedagogams parengta mokomoji medžiaga naudinga bendrojo ugdymo mokyklose ugdant 

mokinių medijų ir informacinį raštingumą, su kuria galima susipažinti Ugdymo sodo 

svetainėje. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip 

ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos 

pristatymo“ vaizdo įrašas paskelbtas Virtualioje edukacinėje bibliotekoje.  

 

2018 m. gegužės – lapkričio mėn. įvyko 

trys 3-jų dienų mokymai pagal akredituotą 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Audiovizualinių medijų 

raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų 

ugdymas“. Juose dalyvavo 75 mokytojai 

iš įvairių Lietuvos bendrojo ugdymo 

mokyklų. Labai džiugiu, kad 

šiuolaikinėmis medijomis domisi ir 

aktyviai įsitraukė į šiuos mokymus įvairių 

dalykų mokytojai: istorijos ir pilietiškumo, matematikos, informacinių technologijų, 

technologijų, grafinio dizaino, taikomojo meno, amatų ir dizaino, fotografijos, anglų kalbos, 

pradinių klasių, etikos, geografijos, ekonomikos, chemijos, teisės pagrindai, filosofija, 

muzikos bei tikybos. Daugiau apie tai galima pasiskaityti ,,Stiprinami pedagogų 

https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimo-programos/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=KTP&f=KTProg&key=86974&pt=of&ctx_sr=HgZ9eHhSO1JCtXEMkZ3pk2KiK1s%3d
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12200
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12202
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12203
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12751
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?12750
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/8150
https://www.youtube.com/watch?v=8JtGmuS9SU8
https://www.youtube.com/watch?v=8JtGmuS9SU8
https://www.youtube.com/watch?v=8JtGmuS9SU8
https://www.upc.smm.lt/naujienos/mir/audiovizualinis.php
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audiovizualinių medijų taikymo gebėjimai“. Mokymų metodinę medžiagą paskelbta šių 

mokymų rengėjų svetainėje „Meno avilys“.     

2018 m. rugsėjo – spalio mėn. LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras 

ir Švietimo informacinių technologijų centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, 10-

tyje Lietuvos bendrojo ugdymo regioninių mokyklų kvietė šių mokyklų bendruomenes 

klausytis paskaitos „Šiuolaikinė žurnalistika – kaip papasakoti svarbią istoriją clickbaitų ir 

socialinių tinklų pasaulyje?“. Mokyklų bendruomenėms po vieną paskaitą (trukmė 3 akad. 

val.) skaitė žurnalistai Mindaugas Drigotas ir Karolis Pilypas Liutkevičius  iš šiuolaikinių 

medijų agentūros „Nanook“. 

Seminarai pradinių klasių mokytojams 

2017 m. gegužės mėn. bendradarbiaujant su 

Lietuvos savivaldybėmis buvo organizuojami 

renginiai pradinių klasių mokytojams 

„Saugesnio interneto veiklos mokykloje“.  

Renginiai vyko 9-iose Lietuvos savivaldybėse: 

Kazlų Rūdos, Vilniaus rajono, Mažeikių rajono, 

Rokiškio rajono, Alytaus, Kalvarijos, Pasvalio 

rajono, Rietavo ir Šilalės savivaldybėse; juose 

sudalyvavo 215 švietimo darbuotojų, 

daugiausia pedagogų. Taip pat renginiuose dalyvavo ir Lietuvos policijos, švietimo pagalbos 

tarnybų, bibliotekų ir kitų institucijų, dirbančių su pradinių klasių mokiniais, atstovai. 

Susitikimuose su mokytojais buvo siekiama atkreipti jų dėmesį į vaikų naudojimąsi internetu, 

atskleisti kylančias grėsmes su kuriomis susiduria 

mokiniai, pateikti galimus sprendimo būdus bei 

pasiūlyti Saugesnio interneto centro pagalbą 

organizuojant saugesnio interneto veiklas 

mokyklose. Taip pat Saugesnio interneto centras 

pasiūlė mokytojams metodinės ir informacinės 

medžiagos bei galimas veiklas su mokiniais 

saugumo internete tematika. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/mir/audiovizualinis.php
http://www.menoavilys.org/lt/924296/projektai/metodine-medziaga
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Nuotolinis kursas „Saugesnis internetas mokyklos bendruomenei“. Atsakant į augantį 

pedagogų, vietųjų bibliotekų darbuotojų, mokyklų bibliotekininkų poreikį saugesnio interneto 

žinioms, Lietuvos SIC suteikė jiems mokymosi galimybes internete. Nemokamas nuotolinis 

kursas buvo rengiamas 2018 m. antrą pusmetį, kurio metu  400 dalyvių atnaujino savo žinias 

apie grėsmes ir saugumą naudojantis internetu, gavo patarimų mokinių švietimui, 

tarpusavyje keitėsi saugesnio interneto pamokų ir užsiėmimų idėjomis. 

2017-2018 metais buvo surengti 2 vaizdo seminarai: 

 "INFORMUOTAS = APGINKLUOTAS" – seminaras surengtas Interneto 

savaitės 2017 proga bendradarbiaujant Kauno technologijos universitetu ir LITNET, 

skirtas akcentuoti kritinio mąstymo svarbą 

(https://www.youtube.com/watch?v=FjI7X-BbZpc&feature=youtu.be).  

 „Šiuolaikinis internetas ir tamsioji jo pusė“ – seminaras su vertimu į gestų 

kalbą surengtas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje bendradarbiaujant su Atea 

(https://www.youtube.com/watch?v=x08auUfREIE). 

 

Taip pat dar aktualūs 2016 m. vaizdo seminarai: 

 Vaikų nuotraukos internete – seminaras surengtas Saugesnio interneto 

dienos 2016 proga. Jo metu VšĮ „Vaikų linija“ ir AB „Omnitel“ atstovai pristatė 

teisinius, techninius ir psichologinius vaikų nuotraukų skelbimo internete aspektus 

(https://goo.gl/jywY0x). 

 Saugūs pinigai internete – transliacija surengta akcijos „Interneto savaitė 

2016“ proga. Jos metu Lietuvos banko ir Swedbank Asmeninių finansų instituto 

atstovai pristatė svarbiausius saugios elektroninės bankininkystės principus ir 

dažniausiai kylančias grėsmes (https://goo.gl/JJKHwL). 

 Elektroninės patyčios tarp vaikų: kuo gali padėti tėvai? – transliacijos metu 

VšĮ „Vaikų linija“ atstovė pateikė patarimų tėvams, kaip elgtis įvairiose su patyčiomis 

susijusiose situacijose (https://goo.gl/B0rKZ5). 

 Informacija internete – transliacijoje pranešimus skaitė Ryšių reguliavimo 

tarnybos „Karštosios linijos“ ir LR Kultūros ministerijos atstovai, kurie apžvelgė 

kritinio mąstymo svarbą skaitant informaciją internete, pranešimo apie pastebėtą 

netinamą interneto turinį galimybes (https://goo.gl/nZEKHb). 

https://www.youtube.com/watch?v=x08auUfREIE
https://goo.gl/jywY0x
https://goo.gl/JJKHwL
https://goo.gl/B0rKZ5
https://goo.gl/nZEKHb
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Saugesnio interneto diena ir saugesnio interneto savaitė 

 

Saugesnio interneto dieną (SID) kiekvieną vasarį organizuoja jungtinis 

tinklas „Insafe / INHOPE“ kartu su Europos Komisija siekdamas skatinti 

vaikus ir jaunuolius saugiai ir atsakingai naudotis skaitmeninėmis 

technologijomis. Saugesnio interneto diena, švenčiama antrojo mėnesio 

antrosios savaitės antrąją dieną. Ši diena suvienija tūkstančius žmonių, 

o jos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į interneto saugumo problemas ir visame 

pasaulyje skatinti dalyvavimą su saugesniu internetu susijusiose veiklose. Saugesnio 

interneto diena yra švenčiama jau nuo 2004 metų.   

 

SID 2017 

2017 m. Tarptautinė saugesnio interneto diena buvo švenčiama 14-ąjį kartą! Šią dieną 

minėjo daugiau nei 130 šalių visame pasaulyje! Tarp jų ir mes – LIETUVA. 2017 m. 

Saugesnio interneto dienos tema „Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio 

interneto! (angl. „Be the change: Unite for a better internet“). 

Kaip ir kasmet, Saugesnio interneto dienos renginį organizavo projekto vykdytojai akrtu su 

gausiu partnerių būriu. Dėkojame visiems prisidėjusiems! 

 

Nuotaikingai nusiteikę vasario 7-osios rytą renginio dalyviai rinkosi į šventę, kuri vyko 

viešbučio Crowne Plaza Vilnius (adresas: M. K. Čiurlionio 84, Vilnius) konferencijų centre. 

Renginys „Vienykimės“ į vieną gausų būrį sukvietė daugybę svečių: mokinių, mokytojų, 

tėvelių, politikų bei įvairių saugesnio ir geresnio interneto temai neabejingų organizacijų 

atstovų. Renginyje iš viso dalyvavo 158 mokiniai, juos atlydę jų mokytojai, kurių buvo net 68, 

ir 4 mokinių tėveliai. Džiugu, kad renginyje dalyvavo 31 Lietuvos mokykla. 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/vilnius/vnoci/hoteldetail/events-facilities?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-LTU-_-VNOCI#scmisc=nav_events-facilities_cp
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Nors tarptautinė Saugesnio interneto diena Lietuvoje minima jau 14-ąjį kartą, tik šiais metais 

pirmąjį kartą šventėje dalyvauti buvo kviečiami ikimokyklinių įstaigų mažieji auklėtiniai. 

Mažieji renginio dalyvaiai, atvykę su tėveliaia, turėjo galimybę sudalyvauti visose renginio 

metu organizuotose veiklose. 

Atvykusius renginio dalyvius sveikino Lietuvos policijos bičiulis – šuniukas Amsis, kuris 

džiugino ne tik mažuosius, bet ir suaugusius renginio dalyvius. Renginio dalyviai pakartoję 

taisyklę – kelyje, kaip ir internete reikia visuomet elgtis saugiai – nepraleido 

progos  nusifotografuoti su šuniuku Amsiumi.  

Kiekvienas renginio dalyvis dovanų gavo išskirtinį mėlynos spalvos sportinį džemperį su 

Saugesnio interneto projekto logotipais.  

Pasivaišinę šilta arbata visi dalyviai buvo kviečiami į 

šventiškai dekoruotą salę renginio atidarymui. Sveikinimo 

žodį tarė ir renginį pradėjo Saugesnio interneto projekto 

vadovas Mantas Masaitis, Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus pavaduotojas. Taip pat 

renginio dalyvius pasveikino LR švietimo ir mokslo 

ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Renginį vedė Lietuvos improvizacinio teatro, kino 

ir televizijos aktorius Andrius Bružas. 

Renginio metu mokiniai turėjo galimybę dalyvauti keturiose skirtingose veiklose: 1. kurti 

robotukus su Robotikos akademijos komanda, 2. atskleisti savo vaidybinius gebėjimus 

improvizacinėje veikloje kartu su improvizacijos teatro „Kito kampas“ aktoriais, 3. pasitikrinti 

žinias dalyvaujant saugesnio interneto proto mūšyje, 

persikelti į virtualią realybę su išmaniaisiais akiniais, 

4. fotografijos studijoje įsiamžinti ant Saugesnio 

interneto žurnalo viršelių. 

Kol mokiniai dalyvavo veiklose, į renginį atvykę mokytojai ir svečiai klausėsi saugesnio 

interneto tema parengtų pranešimų, Saugesnio interneto jaunimo forumo narių idėjų bei 

dalijosi savo asmenine patirtimi (pranešėjus ir jų pranešimus galima rasti 

https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-renginiai/saugesnio-interneto-

diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2017/).  
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Tarptautinė Saugesnio interneto diena ir šią dieną organizuotas 

renginys „Vienykimės!“ sulaukė didelio ne tik spaudos, televizijos bet ir politikos atstovų 

dėmesio. LR nacionalinė televizija LRT vasario 7 d. tiesioginės laidos „Labas rytas, Lietuva“ 

metu kalbino Saugesnio interneto projekto vadovą Mantą Masaitį. Renginio dalyvius kalbino 

TV3 televizijos žurnalistai, o vasario 11 d. per vakaro žinias renginio „Vienykimės“ 

akimirkos buvo rodomos visiems Lietuvos žiūrovams.   

Į renginį atvykę svečiai ir politikai rinkosi apvalaus stalo diskusijai. Joje dalyvavo LR 

Prezidentūros, LR Seimo, LR susisiekimo ministerijos, LR kultūros ministerijos, LR švietimo 

ir mokslo ministerijos atstovai, Lietuvos žmogaus teisių lygos prezidentė, Žurnalistų etikos 

inspektorė, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovas, AB „TELIA“ atstovas, 

Švietimo informacinių technologijų centro, LR ryšių reguliavimo tarnybos, asociacijos 

„Langas į ateitį“, VšĮ „Vaikų linija“ atstovai, Saugesnio interneto jaunimo forumo nariai. 

Susirinkusieji diskutavo vaikų apsaugos internete politikos klausimais, dalijosi patirtimi ir 

žiniomis, kas ir kokiose srityse ją formuoja, koks yra nevyriausybinių, visuomeninių 

organizacijų, verslo vaidmuo plėtojant ir įgyvendinat šiuos dalykus, kokie įstatymai Lietuvoje 

yra naudingi ir efektyvūs apsaugant vaikus internete. 

Renginio kulminacija – tai iškilminga organizuotų konkursų, skirtų paminėti Tarptautinę 

saugesnio interneto dieną, apdovanojimų ceremonija (informaciją apie konkursų nugalėtojus 

galite rasti https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-renginiai/saugesnio-interneto-

diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2017/.  

Renginio organizatoriai, norėdami paskatinti dalyvius dar ir 

dar kartą dalyvauti konkurse, renginio metu stengėsi, kad 

kiekvienas nugalėtojas būtų pagerbtas ir turėtų galimybę 

asmeniškai pristatyti savo darbą. Renginio vedėjas Audrius 

Bružas kiekvieną pakviestąjį į sceną šmaikščiai pakalbino. 

Dėkojame Saugesnio interneto jaunimo forumo nariams, 

kurie apdovanojimų ceremonijoje nugalėtojams įteikė 

prizus. Itin audringais plojimais ir nuoširdžiomis 

šypsenomis šventės dalyviai į sceną atsiimti prizų 

palydėdavo mažuosius konkurso nugalėtojus – 

darželinukus. 
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Kiekvienas konkursų nugalėtojas atsiimti prizo į sceną buvo kviečiamas skambant gyvai 

muzikai, o šaudant konfeti turėjo galimybę įsiamžinti nuotraukose. 

Viso renginio metu Saugesnio interneto jaunimo forumo 

nariai kalbino svečius ir rengė vaizdo reportažus, kuriuos 

galima pamatyti jaunimo forumo Youtube kanale: 

https://www.youtube.com/watch?v=BpHSDD1KqEg 

https://www.youtube.com/watch?v=-HPkGkwn-P8&t=2s 

Džiugu, kad vyresniųjų klasių mokiniai uoliai rodo pavyzdį jaunesniems, kaip reikia tinkamai 

ir atsakingai elgtis internete. Juk atsakingas elgesys internete kaip ir geri darbai – užkrečia!  

 

Tarptautinei Saugesnio interneto dienai Lietuvoje paminėti projekto vykdytojai, draugai ir 

partneriai organizavo įvairias veiklos visą vasario 6-11 savaitę: 

 Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija buvo organizuojamos 

TV laidos, laidų metu vyko viktorinos, o nugalėtojai apdovanti prizais su projekto 

simbolika. Projekto atstovai dalyvavo radijo laidose; 

 Saugesnio interneto centras organizuodamas konkursą „SID mano mokykloje 2017“ 

kvietė mokytojus ir mokyklos bendruomenę rengti Saugesnio interneto savaitės 

renginius savo mokyklose, taip prisidėti prie tarptautinės Saugesnio interneto dienos 

minėjimimo;  

 Lietuvos viešosios bibliotekos kvietė gyventojus prisijungti prie įvairių veiklų, skirtų 

suaugusiems, vaikams ir jaunuoliams: stebėti šviečiamuosius filmus, atlikti žinių 

patikrinimo testus, dalyvauti konkursuose bei pamokėlėse apie saugų elgesį internete 

(prie akcijos prisijungė 200 miestų ir kaimų bibliotekų, kurių rengtose veiklose 

dalyvavo 3 300 gyventojų);  

 Bendradarbiaujant su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, visą savaitę viešųjų 

bibliotekų kompiuterių interneto naršyklės pirmasis langas buvo skirtas Saugesnio 

interneto dienai. Šis specialus langas kvietė bibliotekų lankytojus apsilankyti 

svetainėje www.draugiskasinternetas.lt ir dalyvauti Saugesnio interneto dienos 

veiklose; 

https://www.youtube.com/watch?v=BpHSDD1KqEg
https://www.youtube.com/watch?v=-HPkGkwn-P8&t=2s
http://www.draugiskasinternetas.lt/
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 Asociacija „Langas į ateitį" ir bendrovė „Microsoft Lietuva" kvietė mokyklų 

bibliotekininkus prisijungti prie Saugesnio interneto dienos renginių bei organizavo 

konkursą „Papuošk bibliotekos duris“. Konkursinis darbas – tai papuoštos mokyklos 

bibliotekos durys tema, kuri atspindėjo Saugesnio interneto dienos šūkį „Skatinkime 

pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!". Buvo papuoštos 87 mokyklų bibliotekos 

durys, iš viso  konkurse sudalyvavo 3 500 mokinių; 

 VšĮ „Vaikų linijos" psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė Karalienės Mortos mokykloje 

vasario 8 d. bendravo su 5-6 klasių mokiniais saugumo internete tema. Užsiėmimo 

metu su vaikais diskutavo kokios yra svarbiausios saugaus elgesio internete 

taisyklės, kaip galime padėti savo draugams, susidūrusiems su elektroninėmis 

patyčiomis ar kitu netinkamu bendraamžių elgesiu, kur kreiptis pagalbos, jei matome, 

kad vieniems įveikti internete kilusius sunkumus gali būti per keblu; 

 Programa „eTwinning“, prisidėdama minint tarptautinę Saugesnio interneto dieną, 

visus norinčius Lietuvos bei kitų šalių mokytojus kvietė prisijungti prie tarptautinio 

projekto „Internet mind map“ („Interneto minčių žemėlapis“). Projektas buvo skirtas 

skirtas atskleisti gero ir blogo interneto paslaptį. Prisijungus prie projekto jo dalyviai 

buvo kviečiami kurti minčių žemėlapius apie gerą ir blogą internetą bei dalintis savo 

patirtimi projekto žurnale;  

 Projekto Jaunimo forumo nariai Tarptautinės Saugesnio interneto dienos minėjimo 

pasiruošimo darbus pradėjo dar sausio mėnesį: susitikimai su žurnalistais, 

tinklaraštininkais, mokėsi kurti vaizdo siužetus. Renginio metu jaunimas filmavo, 

kalbino renginio dalyvius, kurė reportažus ne tik apie renginio veiklas bet ir siekė 

atskleisti tomis dienomis aktualiausias temas saugumo internet tematika; 

 Visą vasario mėnesį mokytojai buvo kviečiami aktyviai 

registruotis www.esafetylabel.eu  bendruomenėje ir gauti Saugios e. erdvės ženklelį 

savo mokyklai. Kovo mėnesio pirmąją savaitę burtų keliu buvo atrinktos 10 

užsiregistravusių mokyklų, kurios gavo Saugesnio interneto suvenyrus. Vienam 

mokytojui buvo įteiktas įpatinkas prizas – kompiuterio krepšys su Saugesnio interneto 

programos simbolika; 

 VšĮ Paramos vaikams centras, įgyvendino socialinę kampaniją „Mąstau, todėl 

nesiunčiu“.  Kampanijos tikslas - šviesti visuomenę apie sekstingo pavojų ir didinti 

informuotumą apie šį reiškinį. Kampanija buvo skirta paaugliams, jų tėvams ir 

http://www.esafetylabel.eu/
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specialistams, dirbantirems su jaunimu. Buvo sukurtas 30 sekundžių vaizdo klipas ir 

plakatas, kuris iškabintas viešose erdvėse 6-iose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 

 

SID 2018 

2018 m. Tarotautinė Saugesnio internto diena buvo minima vasario 6 dieną. 2018 metų 

šūkis „Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo 

tavęs!“ (angl. „Create, connect and share respect: a better internet starts with you“). 

Saugesnio interneto projekto vykdytojai kartu su įvairiomis suinteresuotomis organizacijomis 

kvietė visus atkreipti dėmesį į pagarbų elgesį internete, ragino galvoti ką skaitome, ką 

kuriame ir kuo dalinamės elektroninėje erdvėje.  

Vasario 6 d. Saugesnio interneto projekto vykdytojai kartu su projekto draugais ir partneriais 

5-7 klasių mokinius, jų tėvus ir mokytojus, viešojo ir privataus sektoriaus atstovus kvietė 

dalyvauti renginyje „Viskas prasideda nuo MŪSŲ!“. Renginio dalyviai ankstyvą 

antradienio rytą rinkosi Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Renginyje dalyvavo 

daugiau ne 300 dalyvių iš kurių: daugiau nei 210 mokinių; daugiau nei 50 mokinių tėvų ir 

mokytojų; daugiau nei 40 svečių – politikai, policijos atstovai, psichologai, soc. darbuotojai 

bei kiti viešojo ir privataus sektoriaus atstovai. Renginyje dalyvavo mokinių ir mokytojų 

komandos iš 37 skirtingų Lietuvos mokyklų. 

Kkiekvienas atvykęs į renginį buvo papuoštas ryškia saulės 

spalvos kepuraite. Registracijos metu dalyviai buvo kviečiami 

piešti ilgiausią piešinį, pasitikrinti savo saugumo internete 

žinias sprendžiant testą vaikščiojančiame ROBOTUKE. Už 

Robotuko veiklą dėkojame Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojų komandai. 

Renginį vedė ir visus dalyvius į salę kvietė Lietuvos jaunosios kartos teatro, kino ir televizijos 

aktorius Audrius Bružas. Renginys buvo pradėtas trumpu video siužetu, kuriame savo srities 

specialistai, tokie kaip: dr. Austėja Landsbergienė (edukologė, karalienės Mortos mokyklos 

įkūrėja), Linas Slušnys (vaikų ir paauglių psichiatras), dr. Robertas Povilaitis (psichologas, 

psichoterapeutas, VšĮ „Vaikų linija vadovas) dalinosi įžvalgomis apie elektroninę erdvę ir 
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patarė “Ką daryti tėvams, kad apsaugotų nuo internetinių grėsmių savo 

vaikus?“. Video siužetą galima peržiūrėti https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-

renginiai/saugesnio-interneto-diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2018/sid2018-

vaizdo-medziaga/.  

Vėliau žodį tarė ir savo mintimis pasidalino Saugesnio interneto projekto vadovas Mantas 

Masaitis, Gražvydas Kazakevičius, LR švietimo ir mokslo ministerijos viceministras bei 

Mykolas Majauskas, LR seimo narys, Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos 

pirmininkas. 

Renginio metu buvo skaitoma paskaita „Kaip teisingai 

išnaudoti socialinius tinklus?!“. Lektorius Mindaugas 

Raguotis paskaitoje įdomiai ir vaizdžiai papasakojo kaip 

socialinių tinklų bendrame informacijos sraute rasti 

profesionalų sukurtą turinį, kaip galima socialiniuose tinkluose 

sužinoti daug naudingų dalykų, išmokti kalbų ar net pasivaikščioti po Marsą su marsaeigiu 

„Curiosity“. Paskaitos metu buvo kalbinamas renginio vedėjas Audrius Bružas, kuris 

pasidalino savo patirtimi internete ir aktyviai skatino mokinius mąstyti apie tai ką jie skelbia 

apie save ir kuo domisi elektroninėje erdvėje. Paskaitą stebėti galėjo ne tik renginyje 

dalyvaujantys dalyviai, bet ir kiti suinteresuoti žiūrovai, nes ji buvo transliuojama tiesiogiai iš 

renginio vietos. Už bendradarbiavimą ir sklandžią transliaciją dėkojame Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų kompiuterių tinklui LITNET. Paskaitos įrašą galima 

rasti https://youtu.be/4lG-z8wzx3Y. Renginio metu prie tiesioginės paskaitos transliacijos 

buvo daugiau nei 300 prisijungusiųjų. Tikslus žiūrovų skaičius sunkiai nuspėjamas, tačiau 

esame įsitikinę, kad paskaitą stebėjo ne viena Lietuvos mokykla.  Video medžiaga praėjus 

vos kelioms dienoms po renginio youtube kanale buvo peržiūrėta daugiau nei 500 kartų. 

Paskaitai pasibaigus mokytojai ir mokinių tėveliai buvo kviečiami klausytis saugesnio 

interneto tema parengtų pranešimų bei dalyvauti jiems skirtose praktinėse veiklose. 

Dėkojame Jolantai Leonavičienei, Kauno „Vyturio“ gimnazijos informacinių technologijų 

mokytojai ekspertei ir Rugilei Butkevičiūtei, dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovei 

už mokytojų ir mokinių tėvelių dalies moderavimą bei asmeninės patirties pasidalijimą. 

Pranešimus galima rasti https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-

https://youtu.be/4lG-z8wzx3Y
https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-renginiai/saugesnio-interneto-diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2018/sid2018-renginio-atgarsiai/
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renginiai/saugesnio-interneto-diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2018/sid2018-

renginio-atgarsiai/.  

Tuo metu kai mokytojai rimtai dirbo, mokiniai turėjo galimybė 

dalyvauti šešiose skirtingose veiklose, kurios buvo 

pasiskirsčiusios skirtingose erdvėse: 1. Mokiniai aktyviai ir 

susikaupę tikrino savo žinias spresdami užduotis ant stalų, 2. 

UAB „Binarus“ atstovai mokiniams pasiūlė užduotis ir aktyvius 

žaidimus naudojant interaktyvias grindis, stalą bei priedėlį, kuris leido užduotis atlikti 

specialiu pieštuku tiesiog ant sienos, 3. UAB „Biznio mašinų kompanija“ organizavo 

mokiniams žaidimą „Scottie go“ – programavimas kitaip, 4. UAB 

„Gluk media“ atstovai savo fotografijos studijoje leido mokiniams 

pasijusti žvaigždėmis ir įsiamžinti ant Saugesnio interneto žurnalo 

viršelių, 5. Robotikos akademijos komanda pakvietė mokinius 

išbandyti savo jėgas konstruojant robotukus iš lego kaladėlių, 6. 

Saugesnio interneto projekto Jaunimo forumo nariai skatino mokinius diskutuoti įvairiomis 

temomis susijusiomis su elektronine erdve, kvietė fotografuotis su SID dienos logotipu ir 

prisijungti prie jaunimo socialiniuose tinkluose iniciatyvos #togetherforrespect. 

Kol mokiniai aktyviai dalyvavo veiklose, o mokytojai klausėsi pranešimų, renginio svečiai ir 

politikai rinkosi apvalaus stalo diskusijai. Tokia diskusija Saugesnio interneto dienos metu 

organizuojama jau trečią kartą. Diskusijoje dalyvavo įvairūs atstovai iš institucijų, kuriom 

saugumo internet tema yra aktuali ir svarbi.  

Renginio pabaigoje organizuota iškilminga konkursų nugalėtojų 

apdovanojimų ceremonija. Skelbiant nugalėtojus šventinę nuotaiką 

ir muzikinį foną kūrė muzikinės grupės 

„Pigeon is my friend“ narys Kęstutis 

Rubys. Kiekvienas konkurso dalyvis 

buvo palydėtas audringais plojimais ir nuoširdžiomis šypsenomis, 

o šaudant konfeti turėjo galimybę įsiamžinti nuotraukose.  

Tarptautinei Saugesnio interneto dienai Lietuvoje paminėti projekto vykdytojai, draugai ir 

partneriai organizavo įvairias veiklos visą vasario 5-9 savaitę: 

https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-renginiai/saugesnio-interneto-diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2018/sid2018-renginio-atgarsiai/
https://www.draugiskasinternetas.lt/konkursai-ir-renginiai/saugesnio-interneto-diena/saugesnio-interneto-diena-lietuvoje/sid2018/sid2018-renginio-atgarsiai/
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 Bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija buvo organizuotos 

teminės TV laidos ir pokalbiai radijuje. Laidų metu žiūrovai ir klausytojai buvo 

kviečiami dalyvauti viktorinose ir laimėti prizus;  

 Saugesnio interneto savaitės veiklos vyko miestų ir kaimiškų vietovių viešosiose 

bibliotekose: organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, 

atliekami žinių pasitikrinimo testai, vykdomi konkursai ir kitos veiklos (įvairiose 

bibliotekose vykusiose veiklose dalyvavo daugiau kaip 3 000 gyventojų);  

 Bendradarbiaujant su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, visą savaitę viešųjų 

bibliotekų kompiuterių interneto naršyklės pirmasis langas buvo skirtas Saugesnio 

interneto dienai. Šis specialus langas kvietė bibliotekų lankytojus apsilankyti 

svetainėje www.draugiskasinternetas.lt ir dalyvauti Saugesnio interneto dienos 

veiklose;  

 Mokyklos buvo kviečiamos jungtis prie Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės 

(www.esafetylabel.eu), įvertinti savo patirtį ir gauti saugios e. erdvės akreditaciją 

(bronzinį, sidabrinį ar auksinį ženklelį);  

  „Vaikų linija“, bendradarbiaudama su Saugesnio interneto partneriais Vokietijoje, 

adaptavo mobiliąją programėlę apie elektronines patyčias – „SOS: elektroninės 

patyčios“. Ši programėlė – pirmoji pagalba vaikams ir paaugliams, susidūrusiems su 

elektroninėmis patyčiomis; 

 Mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo programa „eTwinning“ kvietė prisijungti prie 

„eTwinning“ projekto „Internetas - prakeiksmas ar palaima? ( angl. Internet - curse or 

blessing?)“, kurio tikslas, kad mokiniai atkreiptų dėmesį į pavojus, kurie tyko internete 

ir įgytų patirties, kaip spręsti iškilusias problemas; 

 Saugesnio interneto projekto ambasadorių iniciatyva SID 2018 „Junkis, kurk, ir 

dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ kvietė rengti renginius, 

įdomią ir naudingą mokyklos bendruomenei informavimo medžiagą ar išteklius apie 

geresnį ir saugesnį internetą ir jas registruoti, kad vėliau jomis būtų galima dalintis su 

kitais Lietuvos mokytojais; 

 „Telia“ drauge su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, vasario 6 ir 8 

dienomis organizavo renginius vaikams ir jų tėveliams; 

 Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos metu kalbino 

Paramos vaikams centro psichologę Ievą Daniūnaitę tema „Mąstau, todėl nesiunčiu 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.esafetylabel.eu/
https://live.etwinning.net/projects/project/163131
https://live.etwinning.net/projects/project/163131


50 

 

– kaip mokytojai gali padėti mokiniams išvengti sekstingo spąstų?“. Pokalbį galėjo 

stebėti visi suinteresuoti žiūrovai; 

 Vasario 6-ąją, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vyko edukacinis renginys, 

kuriame buvo kviečiami dalyvauti būsimi pradinių klasių, ikimokyklinio  ugdymo 

pedagogai, būsimieji socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir gestų kalbos 

vertėjai bei dėstytojai. 

 Asociacija „Langas į ateitį“ socialinio tinklo platformoje Facebook specialiai parengė 

testą, kuris kvietė tėvus įsivertinti savo saugesnio interneto žinias ir tokiu būdu 

atkreipė socialinių tinklų naudotojų dėmesį į saugumą internete svarbą. Savaitės metu 

testą atliko 1 400 Facebook naudotojų. 
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Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 

 

Be emocinės pagalbos vaikams ir paaugliams, Vaikų linija taip pat inicijuoja kampaniją „BE 

PATYČIŲ“. Kiekvienais metais kovo pabaigoje Vaikų linija inicijuoja "Veiksmo savaitę BE 

PATYČIŲ", kurios pagrindinis tikslas keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į 

nepalankias patyčioms nuostatas. 

 Pagrindiniai „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ uždaviniai: 

 sutelkti partnerius bendram darbui mažinant patyčias Lietuvoje; 

 keisti visuomenės požiūrį į patyčių problemą. 

 „Veiksmo savaitės" metu skirtingos organizacijos rengia įvairius seminarus ar užsiėmimus 

ir kitus renginius vaikams ir suaugusiems, kurių metu daug dėmesio skiriama patyčių 

prevencijai. 

2017 

„Vaikų linijos“ inicijuota aštuntoji „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“, vykusi kovo 20–26 dienomis, sutelkė 

vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios 

visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Prie 

iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo per 

1100 šalies ugdymo įstaigų, spręsti patyčių problemą 

kvietė „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ partneriai ir kitos organizacijos, kviečiančios kartu 

parodyti nepritarimą patyčioms 

 „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017“ palaikė ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia 

Grybauskaitė, apsilankiusi ir bendravusi su „Vaikų linijos“ darbuotojais, savanoriais 

konsultantais ir „Vaikų linijos“ veiklą palaikančiais žinomais žmonėmis. Prezidentė aptarė 

vaikų ir jaunimo emocinės būklės situaciją šalyje bei efektyviausias priemones, sprendžiant 

smurto, patyčių ir žeminančio elgesio problemą. Susitikime taip pat dalyvavo „Vaikų linijos“ 

veiklą palaikantys atlikėjai Vilija Matačiūnaitė ir Donatas Montvydas. 

Profesionalūs Lietuvos krepšininkai kvietė stabdyti patyčias sporte. „Vaikų linija“, 

bendradarbiaudama su Lietuvos krepšinio lyga, sukūrė edukacinius filmukus , atkreipiančius 
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dėmesį į vaikų sporto treniruotėse vykstančias patyčias. Tokiu būdu profesionalūs Lietuvos 

krepšininkai padrąsino paauglius stabdyti patyčias ir stiprinti draugišką komandinę dvasią. 

„Vaikų linija“ sukūrė 3 vaizdo klipus, kuriuose profesionalūs Lietuvos krepšininkai kviečia 

paauglius stabdyti patyčias, stiprinti komandinę dvasią ir siekti pergalių vieningai ir 

draugiškai. Vaizdo klipus galimea pamatyti „YouTube“ kanale: 

- Filmukas „Sportuok BE PATYČIŲ: išdrįsk būti herojumi“ - 

https://www.youtube.com/watch?v=g0fOi0QS-sg&feature=youtu.be 

- Filmukas „Sportuok BE PATYČIŲ: stabdyk patyčias ramia reakcija ir humoru!" - 

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

- Filmukas „Sportuok BE PATYČIŲ: būk stiprus kreiptis pagalbos!“. - 

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

Daugiau informacijos apie „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ galima rasti čia:  

https://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2017/ 

2018 

„Vaikų linijos“ inicijuota devintoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, vykusi kovo 19-25 

dienomis, vėl sutelkė vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į 

patyčių problemą.  

Prie šios iniciatyvos įvairiomis veiklomis prisijungė didžioji dalis Lietuvos ugdymo įstaigų bei 

pusė šimto partnerių ir palaikančių organizacijų, siekiančių toliau keisti savo bendruomenių 

ir visos visuomenės nuostatas dėl patyčių ir mokytis tinkamo reagavimo į jas. Šių metų 

„Veiksmo savaitės“ šūkis – „Kurią pusę pasirinksi tu?“. 

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ metu „Vaikų linijos“ specialistai išleido ir su Švietimo 

ir mokslo ministerijos pagalba išplatino mokykloms informacinių leidinių apie patyčias ir 

„Vaikų linijos“ teikiamą pagalbą, skirtų vaikams, pedagogams ir tėvams. Šia aktualia 

informacine medžiaga mokyklos buvo kviečiamos naudotis ne tik per „Veiksmo savaitę BE 

PATYČIŲ“, bet ir ištisus metus.  

- Informacinė medžiaga apie patyčias, galimus reagavimo būdus patyčių situacijose ir 

kt. - https://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2018/ 

Daugiau informacijos apie „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ galima rasti čia:  

https://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2018/ 

https://youtu.be/g0fOi0QS-sg
https://www.youtube.com/watch?v=g0fOi0QS-sg&feature=youtu.be
https://youtu.be/SqwCJWItYMA
https://www.youtube.com/watch?v=SqwCJWItYMA&feature=youtu.be
https://youtu.be/pcltkSnluuI
https://www.youtube.com/watch?v=pcltkSnluuI&feature=youtu.be
https://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2017/
https://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu-2018/
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Indėlis į Europos tinklą 

 

Dalyvavimas Insafe tinklo veikloje 

 

Nacionalinis SIC Lietuvoje yra Europos „Insafe“ tinklo narys. „Insafe“ tinklą sudaro 31 

nacionalinis SIC Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Norvegijoje ir Rusijoje.  Kiekvienas 

„Insafe“ veikloje dalyvaujantis nacionalinis SIC vykdo švietimo ir informuotumo didinimo 

kampanijas, siūlo pagalbos linijos paslaugas, siekia artimo bendradarbiavimo su jaunimu 

siekiant formuoti įrodymais pagrįstą įvairių visuomenės atstovų požiūrį į geresnio interneto 

kūrimą. Bendradarbiavimas vyksta Geresnio interneto vaikams (BIK) bazinių paslaugų 

platformoje https://www.betterinternetforkids.eu. BIK suteikia galimybę nacionaliniams SIC 

dalintis šaltiniais, paslaugomis ir praktikomis, taip pat teikti paslaugas jų vartotojams, 

įskaitant pramonę. Lietuvos SIC kuria naujas priemones ir metodus, kurie susiję su pastarąja 

Europos Geresnio interneto politikos tendencija, bei skatina sąveiką su Europos BIK bazinių 

paslaugų platforma. 

Dauguma informuotumą skatinančių šaltinių Lietuvos SIC sukūrė ir lokalizavo BIK-NET 

šaltinių galerijoje, kurią galima rasti lietuvių kalba įvedus „šaltinių paieška“: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources. BIK-NET platformoje 

publikuotuose vidiniuose bloguose dalinamasi patirtimi su kitais SIC. 

 

Žr. viešojoje BIK portalo zonoje paskelbtus išteklius ir blogus: 

 Draugiško interneto zona Lietuvos mokykloms (2016 m.): 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=1434284 

 Programavimo savatės 2017 m. atgarsiai: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=2481036 

 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/guest/about-biknet
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1434284
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1434284
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=2481036
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=2481036
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 Kūrybinės dirbtuvės: Baltijos šalių Saugesnio interneto forumų bendradarbiavimo 

formatas: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=2597424 

 Interneto savatė 2017 m. minima Lietuvoje 8-tą kartą: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=1720045 

 Viskas prasideda nuo mūsų! SID 2018 Lietuvoje: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=2944774  

 Saugesnio interneto ambasadorių svarbi veiklos kryptis – ugdyti medijų ir 

informacinį raštingumą (2018 m.): 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=3058158 

 Tradiciniai ir nauji „All digital week 2018“ savaitės renginiai: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleI

d=3038942  

 Viktorijos ir Gabijos filmukas apie SID2017: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/videos/detail?articleId=

1860813 

 Julija, Paulina ir Beatričė apie SID2017: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/videos/detail?articleId=

1860779 

 Video: Keep your password safe (LT) 

 Video: Tips how to recognize fake news (LT) 

 Video: This Is August (LT) 

 

Lietuvos SIC dalyvavimas „Insafe“ veikloje ataskaitiniu laikotarpiu: 

 2016 m. lapkričio 23-24 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas, Saugesnio interneto jaunimo 

forumas ir SIF 2016; patariamosios tarybos sesija Liuksemburge (ITC, LIA, „Vaikų 

linija“).  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1720045
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1720045
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3058158
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3058158
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/helplines?p_p_auth=edz1iHZp&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3975603&_101_type=content&_101_urlTitle=video-keep-your-password-safe-lt-&redirect=https%3A%2F%2Fwww.betterinternetforkids.eu%2Fweb%2Fportal%2Fpractice%2Fawareness%2Fdetail%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D-3%26_3_keywords%3DLithuanian%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/helplines?p_p_auth=edz1iHZp&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3976379&_101_type=content&_101_urlTitle=video-tips-how-to-recognize-fake-news-lt-&redirect=https%3A%2F%2Fwww.betterinternetforkids.eu%2Fweb%2Fportal%2Fpractice%2Fawareness%2Fdetail%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D-3%26_3_keywords%3DLithuanian%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/helplines?p_p_auth=edz1iHZp&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3976428&_101_type=content&_101_urlTitle=video-this-is-august-lt-&redirect=https%3A%2F%2Fwww.betterinternetforkids.eu%2Fweb%2Fportal%2Fpractice%2Fawareness%2Fdetail%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D-3%26_3_keywords%3DLithuanian%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_y%3D0%26_3_x%3D0
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 2017 m. gegužės 17-18 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos 

sesija Zagrebe, Kroatija (ITC, LIA, „Vaikų linija“). 

 2017 m. spalio 25-27 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos sesija 

Berlyne, Vokietija (ITC, LIA, „Vaikų linija“). 

 2018 m. birželio 6-8 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos sesija 

Kopenhagoje, Danija (ITC, LIA, „Vaikų linija“). 

 2018 m. spalio 17-18 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos sesija 

Mančesteryje, JK (ITC, RRT, LIA, „Vaikų linija“). 

 2018 m. lapkričio 19-21 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas, Saugesnio interneto jaunimo 

forumas ir SIF 2018 Briuselyje (ITC, RRT, LIA, „Vaikų linija“). 

 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose 

RRT: 

 2017 m. gruodžio 5-7 d. dalyvauta pasaulinėje žiniasklaidos konferencijoje „The 

Children’s Global Media Summit 2017“ Mančesteryje, Britanijoje.  Konferencijoje buvo 

aptariami turinio, skirto vaikams ir jaunimui žiniasklaidoje kūrimo, naujųjų technologijų 

naudojimo, turinio teisėtumo, vaikų ir jaunimo saugumo skaitmeninėje erdvėje aspektai, 

dalytasi naujausiomis pasaulinėmis įžvalgomis įvairių medijų naudojimo kontekste. 

 2018 m. rugsėjo 18-19 d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Varšuvoje „Kad vaikai ir 

jaunuoliai būtų saugūs internete“, kurią organizavo Lenkijos ir Vokietijos saugesnio 

interneto centrai. 

Vaikų linija: 

 2017 m. rugsėjo 22 d. Citta di Castello, Italijoje vyko tarpatutinė Europos tinklo prieš 

patyčias (angl. European Anti-bullying Network, EAN) konferencija. Pagrindinis 

konferencijos tikslas buvo apžvelgti patyčias, vykstančias už mokyklos ribų, nuo 

elektronių patyčių iki neapykantos skleidimo, turimas patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemones, prevencines programas, teisinius instrumentus.  

 2018 m. birželio 15 d. Atėnuose, Graikijoje vyko tarptautinė Europos tinklo prieš patyčias 

(angl. European Anti-bullying Network, EAN) konferencija. Konferencijoje buvo 

atkreipiamas dėmesys į turimas ir naujas patyčių prevencines ir intervencines  

priemones, prevencines programas ir vykstančias iniciatyvas. Konferencijos metu buvo 

pristatyti tarptautiniai tyrimo rezultatai apie elektronines patyčias, pristatyti pirmi žengti 

žingsniai nukreipti į Europos sertifikavimo sistemos prieš patyčias kūrimą, aptartos 

galimybės Europos mokyklose kurti patyčioms atsparias ir pozityvią aplinką išlaikančias 

mokyklas.   



56 

 

 

Dalyvavimas INHOPE tinklo veikloje 

 

Nuo 2008 m. gegužės mėn. RRT interneto karštoji linija yra 

tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narė. 

INHOPE yra iš dalies finansuojama EK Saugesnio interneto 

programos. Šiuo metu 45 interneto karštosios linijos iš 40 šalių 

visame pasaulyje (daugiausiai ES) yra INHOPE narės. Narystė INHOPE bei 

bendradarbiavimas su kitomis karštosiomis linijomis yra labai naudingas Lietuvos karštajai 

linijai, keičiantis patirtimi ir siekiant kuo greičiau pašalinti neteisėtą turinį iš interneto. Lietuvos 

karštosios linijos atstovai ataskaitinio laikotarpio metu dalyvavo šiuose INHOPE renginiuose: 

 INHOPE generalinė asamblėja Taline, 2016 m. spalis – lapkritis, 

 INHOPE metinis visuotinis susirinkimas ir interneto karštųjų linijų mokymai Budapešte, 

2017 m. birželis, 

 INHOPE metinis visuotinis susirinkimas ir interneto karštųjų linijų mokymai Lione, 2018 

m. vasaris, 

 INHOPE neeilinis visuotinis susirinkimas ir INHOPE mokymai Heraklione, 2018 m. 

birželis. 

 

Mokymų metu įgyti turinio vertinimo gebėjimai, 

reikalingi pranešimų nagrinėjimui ir naujosios 

INHOPE pranešimų valdymo sistemos (ICCAM) 

naudojimui. Interneto turinio vietos nustatymo 

mokymų metu įgyta gebėjimų, kaip išsirinkti, valdyti 

ir taikyti tinkamas programines priemones, kurios 

palengvina turinio vietos nustatymą. Minėti mokymai 

itin naudingi vykdant karštosios linijos funkcijas.  

INHOPE renginių metu buvo intensyviai keičiamasi gerąja praktika ir karštųjų linijų veiklos 

patirtimi. RRT karštosios linijos atstovai aktyviai dalyvavo šiose INHOPE darbo grupėse: 

valdymo (Governance); plėtros (NetEx); karštosios linijos aukštos kokybės paslaugų 
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(Excellent Hotline Services); techninės (Tech Ops); technologijų, duomenų ir statistikos 

(Technology Data &Statistics); pranešimų valdymo sistemos (ICCAM user group); blogą 

turinį talpinančių platformų sutrikdymo (Disrupting bad filehosters) darbo grupėse.  

INHOPE renginiuose buvo priimti nauji nariai, įvyko naujos INHOPE valdybos rinkimai, buvo 

pristatyta INHOPE finansinė ataskaita, INHOPE įstatų (angl. Articles of Association) bei 

Gerosios praktikos dokumentų (angl. Best practice papers) pakeitimai. Kartu buvo išsamiai 

pristatyta INHOPE asociacijos audito ataskaita, taip pat išanalizuotas ir pasiūlytas 

tinkamiausias INHOPE organizacijos valdymo modelis. Daug dėmesio buvo skirta ES 

Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, kuris visoje ES įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 

mėnesio. Toliau buvo diskutuojama apie karštųjų linijų kokybės užtikrinimo programą (angl. 

Quality Assurance Programme), buvo nuspręsta atlikti 18-os karštųjų linijų išorinį ir 

nepriklausomą kokybės vertinimą. Taip pat buvo svarstomas ICCAM pranešimų valdymo 

sistemos ir duomenų bazės tobulinimo planas, sprendžiama, kaip bus organizuojamas 

ICCAM sistemos atnaujinimas, sistemos priežiūra. Buvo nuspręsta suburti ICCAM 

pranešimų valdymo sistemos darbo grupę. 

 

Lietuvos interneto karštosios linijos atstovai nuolat teikė INHOPE gautų pranešimų statistiką, 

atsakė į INHOPE klausimynus, apklausas bei teikė kitą informaciją. 

 2018 m. balandžio mėn. RRT lankėsi Tarptautinės 

interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE atstovė. 

Šio vizito tikslas – įvertinti RRT interneto karštosios 

linijos veiklą, susitikti su partneriais, kurie užtikrina 

sklandų interneto karštosios linijos darbą. Atlikus 

išsamų vertinimą, RRT interneto karštosios linijos 

veikla įvertinta labai gerai, jai suteiktas INHOPE 

kokybės užtikrinimo sertifikatas. 

INHOPE atstovė susitiko su RRT, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Vaiko teisių 

apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Policijos departamento, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro ir  VšĮ „Vaikų linija“ atstovais. 

Susitikimo metu aptarti vaikų seksualinio išnaudojimo, priekabiavimo, patyčių, kito žalingo 

turinio internete klausimai. Visi susitikimo dalyviai akcentavo jau esamo glaudaus tarpusavio 
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bendradarbiavimo naudą, siekiant apsaugoti vaikus nuo žalingo ir neteisėto turinio 

skaitmeninėje erdvėje, bei bendro darbo tolimesnio tobulinimo perspektyvas. INHOPE 

atstovė pabrėžė interneto karštosios linijos, kurios funkcijas Lietuvoje vykdo RRT, svarbą 

šalinant neteisėtą interneto turinį. 

 

2018 m. rugsėjo 17 d. buvo aplankyta Lenkijos interneto karštoji linija, susipažinta su jos 

veikla. Perimta geroji praktika bus panaudota RRT interneto karštosios linijos veikloje. 
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Projekto žinomumas ir reikšmė 

 

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, Švietimo informacinių 

technologijų centro užsakymu, 2018 metų spalio 16 – lapkričio 7 dienomis atliko kiekybinį 

internetu besinaudojančių tėvų ir paauglių tyrimą. Šio tyrimo tikslas — įvertinti saugesnio 

interneto paslaugų poreikį, matomumą ir įtaką visuomenei. Gauta informacija padėjo 

nustatyti respondentų susidūrimo su informacijos saugumo pažeidimais atvejus ir patirtą 

žalą, įvertinti interneto keliamas grėsmes vaikams ir atlikti Saugesnio interneto projekto 

vertinimą. 

Į apklausos klausimus atsakė 1613 respondentų: 805 paaugliai ir jaunimo atstovai (14–

18 m.) ir 808 suaugusiųjų auginančių 5-18 metų vaikus. Rezultatai parodė, kad 

respondentams vis labiau rūpi internete slypintys pavojai. 82 % suaugusiųjų teigė, kad 

naršymas internete susijęs su rizika ir pavojais. Jiems antrino 69 %. Lyginant su 2014 m. ir 

2016 m. apklausų rezultatais, tėvų domėjimasis vaikų veikla internete didėjo, nors ribojimo 

ir kontrolės priemonių suaugusieji taiko vis mažiau. 

 

Kalbant apie tokius pavojus, kaip patyčios elektroninėje erdvėje, įžeidžiantis ar nelegalus 

turinys, ir lyginant jų mastą su ankstesniais metais, šiuo metu suaugę respondentai pastebi 
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daugiau pavojų, nei paaugliai. Kuomet vis didesnė jaunuolių dalis teigia nesusiduriantys su 

jokiomis grėsmėmis. 

 

Dauguma tėvų ir globėjų iki šiol pripažįsta žinių trūkumą, kaip mokyti vaikus saugiai naudotis 

internetu, tačiau trečdalis šią funkciją būtų linkę priskirti mokyklai. Jaunuolių nuomonė šiuo 

klausimu pakankamai vienareikšmiška – absoliuti dauguma jų mano mokantys saugiai 

naudotis internetu, o pagrindiniu šių žinių šaltiniu nurodo savo mokytojus bei draugus.  
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Suaugusiųjų grupėje pagrindiniais interneto naudojimosi žinių šaltiniais išlieka internetas bei 

žiniasklaida. 

Statistiniai duomenys taip pat rodo, kad karštosios linijos, kurios veiklą vykdo Lietuvos 

Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba, žinomumas didėja ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp 

jaunuolių. Kasmet gerus matomumo rezultatus jaunuolių tarpe rodo ir pagalbos linija „Vaikų 

linija“.  Šie projekto aspektai rodo, kad šalyje daugėja žmonių, susirūpinusių internete 

slypinčiais pavojais. Ilgamečiai šio tyrimo rezultatai patvirtina Saugesnio interneto projekto 

platų vykdymo mastą, kadangi kiekvienas asmuo turėtų žinoti apie visus pavojus, rizikas ir 

būdus išvengti nepageidaujamo turinio internete. 

Tyrimo pristatymą Saugesnio interneto centro Lietuvoje poveikis visuomenei projekto 

baigiamajame susitikime 2018 m. gruodžio 6 d. ir išsamią ataskaita lietuvių kalba rasite 

adresu: https://www.draugiskasinternetas.lt//ka-veikiame/atlikti-tyrimai/  

  

https://www.draugiskasinternetas.lt/wp-content/uploads/2019/01/SIC-poveikio-vertinimas_2018-12-06.pdf
https://www.draugiskasinternetas.lt/ka-veikiame/atlikti-tyrimai/
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Kontaktinė informacija 
 

SAUGESNIO INTERNETO INFORMAVIMO CENTRAS 

 

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)  

Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius 

http://www.itc.smm.lt 

Tel.: +370 5 235 6131 

Projekto koordinatorė – Natalija Ignatova 

(natalija.ignatova@itc.smm.lt) 

Projekto administratorė – Aurelija Dirvonskienė 

(info@draugiskasinternetas.lt) 

 

SAUGESNIO INTERNETO INFORMAVIMO / MOKYMO CENTRAS 

 
 Asociacija „Langas į ateitį“ 

J. Rutkausko g. 6, LT-05132, , Vilnius 

http://www.langasiateiti.lt 

Tel.:+370 5 239 7813 

Projekto koordinatorė – Rita Šukytė  

(rita.sukyte@langasiateiti.lt) 

 

SAUGESNIO INTERNETO PAGALBOS LINIJA 

 
VŠĮ „Vaikų linija“ 

Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius 

http://www.vaikulinija.lt 

Koordinatorius – Robertas Povilaitis 

robertas@vaikulinija.lt 

  

http://www.itc.smm.lt/
mailto:natalija.ignatova@itc.smm.lt
mailto:info@draugiskasinternetas.lt
http://www.langasiateiti.lt/
mailto:rita.sukyte@langasiateiti.lt
http://www.vaikulinija.lt/
mailto:robertas@vaikulinija.lt
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SAUGESNIO INTERNETO KARŠTOJI LINIJA 

 
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) 

Mortos g. 14, LT-03219, Vilnius 

http://www.rrt.lt 

Tel.: +370 5 210 5633 

Projekto koordinatorius – Vilius Nakutis 

vilius.nakutis@rrt.lt  

Viešieji ryšiai – Rasa Karalienė 

rasa.karaliene@rrt.lt  

 

 

http://www.rrt.lt/
mailto:vilius.nakutis@rrt.lt
mailto:rasa.karaliene@rrt.lt

