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Įvadas
Internetas jauniems žmonėms tapo natūralia žaidimų ir susitikimų, mokymosi ir kūrybos
erdve. Vaikai pradeda naršyti internete naudodami įvairius išmaniuosius ir kitus įrenginius
dar jaunesniame amžiuje, dažnai be suaugusiųjų priežiūros. Vaikų grupė pasižymi
specifiniais poreikiais ir pažeidžiamumu, todėl jiems reikia prieigos prie atitinkamo turinio bei
paslaugų, pakankamos apsaugos nuo žalingo turinio, bendravimo ir elgesio, skaitmeninių
įgūdžių saugiai bei atsakingai naudotis internetu ir kitomis skaitmeninėmis technologijomis.
Vaikai ir paaugliai, naršydami internete be suaugusiųjų priežiūros, gali susidurti su
įvairiausiais pavojais. Tėvai, globėjai ir mokytojai susiduria su nuolatiniu iššūkiu – kaip
apsaugoti vaikus nuo įvairių virtualios realybės pavojų, tokių kaip elektroninės patyčios,
žalingas bei nelegalus turinys ir pan.
Europos Komisijos saugesnio interneto programa Lietuvoje vykdoma nuo 2005 m. 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, VšĮ „Vaikų linija“ ir
asociacija „Langas į ateitį“. Konsorciumas, bendradarbiaudamas su kitomis viešojo ir
privataus sektorių organizacijomis partnerėmis, 2019–2020 metais įgyvendino naujausią
projekto etapą „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt III“, kurį
finansuoja Europos Sąjunga pagal naują Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą.
Šia ataskaita siekiama pristatyti visuomenei Saugesnio interneto projekto veiklas ir pasiektus
rezultatus projekto laikotarpiu nuo 2019 m. sausio iki 2020 m. gruodžio (iš viso per 24 mėn.).
Ataskaitos struktūra sudaryta pagal veiklas. Šioje ataskaitoje pristatoma, kokios buvo
įgyvendintos veiklos jaunimui, mokytojams-ambasadoriams (saugesnio interneto idėjų
skleidėjams Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose), kokie sukurti ištekliai, kokios vyko
saugesnio interneto viešinimo veiklos, kokios buvo karštosios ir pagalbos linijų veiklos,
nacionalinio bendradarbiavimo ir patariamosios tarybos veiklos, ką atskleidė poveikio
tyrimas bei dalyvavimas Europos tinklų veiklose.
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Programa
„Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt III“ (Saugesnio interneto
projektas) – tai nacionalinio Saugesnio interneto centro (SIC) projektas, finansuojamas iš
Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF-TC-2018-1) programai, vykdant Europos
strategiją dėl geresnio interneto vaikams, skirtų lėšų. Tai veikla, kurioje dalyvauja daug
suinteresuotų šalių: viešasis sektorius, technologijų ir medijos pramonė, pilietinė visuomenė.
Bendras projekto tikslas – teikti paslaugas, kurios padėtų sukurti vaikams patikimą ir nuo kuo
daugiau pavojų apsaugančią aplinką naršant internete.
Išplėsta nacionalinė platforma ir nustatyti konkretūs tikslai, kurie suteiktų galimybę teikti šias
pagrindines saugesnio interneto paslaugas: 1) informuotumo didinimas, 2) karštosios linijos
veikla, 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 projekto etapas buvo vykdomas 2019–2020 m. laikotarpiu.
Nacionalinio Saugesnio interneto centro Lietuvoje veiklą kuruoja 4 partnerių konsorciumas.
Nuo 2012 m. liepos Lietuvos SIC veiklos koordinavimą perėmė ir projekto įgyvendinimu
rūpinosi Švietimo informacinių technologijų centras (ITC), nuo 2019 m. – Nacionalinė
švietimo agentūra (NŠA). NŠA taip pat vykdė informavimo veiklą, skatindama jaunimo
iniciatyvas. Asociacija „Langas į ateitį“ (LIA) vykdo informavimo ir švietimo veiklas. Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) atsakinga už karštąją liniją, VšĮ „Vaikų linija“ –
už pagalbos liniją.
4 pagrindinės Lietuvos SIC teikiamos paslaugos:
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✔ visuomenės informuotumo didinimas saugaus elgesio internete klausimais bei
pagalba vaikams, tėvams ir pedagogams, kaip išvengti su skaitmeninėmis
technologijomis 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 jaunuolius domėtis ir kurti saugesnę ir geresnę
interneto erdvę.

Saugesnio interneto centro paslaugos
Informavimo centras
Informavimo centro funkciją įgyvendina du partneriai: Nacionalinė švietimo agentūra
ir asociacija „Langas į ateitį“.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)
Saugesnio interneto projektą 2019 metais koordinavo Švietimo informacinių technologijų
centras (ITC). ITC misija – teikti paramą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai
pristatant ir taikant informacines ir komunikacines technologijas (IKT), nacionaliniu lygiu
teikiant švietimo visuomenei būtinus, saugius ir naujausius duomenis bei informaciją. ITC
strateginis tikslas – dalyvauti kuriant strategijas ir programas, susijusias su IKT diegimu
švietime ir projektų įgyvendinimu pagal programas, kurios tiesiogiai susijusios su ITC misija.
NŠA, įgyvendindama projektą, atsakinga už informuotumo didinimo renginių organizavimą ir
įgyvendinimą,

atitinkamų

priemonių

kūrimą.

NŠA

administruojamas

tinklalapis

www.draugiskasinternetas.lt buvo sukurtas kaip pagrindinė informuotumo didinimo
priemonė, skirta Lietuvos visuomenei ir švietimo bendruomenei. Tinklalapis 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/),
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pedagogus – dalyvauti saugesnio interneto ambasadorių bendruomenės gyvenime. Kartu
su konsorciumo partneriais NŠA organizavo „Saugesnio interneto dienos“ renginius,
tradicines metines konferencijas, organizavo saugesnio interneto jaunimo forumo veiklą,
kurioje vaikai ir jaunuoliai gali išreikšti savo pažiūras, keistis žiniomis bei patirtimi. Saugesnio
interneto ambasadoriams Lietuvoje NŠA, remdamasi geriausia Europos praktika, parengė
sertifikavimo programas.
Saugesnio interneto projektas 2020 metų pradžioje buvo priskirtas NŠA Švietimo
pagalbos departamentui. Švietimo pagalbos departamentas yra Nacionalinės švietimo
agentūros struktūrinis padalinys. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos

Konstitucija,

Lietuvos

Respublikos

įstatymais,

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Nacionalinės švietimo
agentūros nuostatais, NŠA direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir departamento
nuostatais.
Departamento uždaviniai:
● rengti ir (ar) vykdyti priemones, skirtas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos plėtrai ir švietimo įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimui;
● skatinti švietimo įstaigų veiklos kokybės gerinimą ir jų įsivertinimo kultūros pažangą
švietimo kokybės ir įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo aspektais;
● koordinuoti saugios ugdymuisi aplinkos kūrimui skirtų prevencinių priemonių diegimą,
vykdyti šios srities stebėseną;
● teikti metodinę konsultacinę pagalbą mokykloms, švietimo pagalbos įstaigoms
(pedagoginėms psichologinėms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams)
dėl švietimo pagalbos teikimo, prevencinių priemonių vykdymo, įtraukties švietime
nuostatų įgyvendinimo.
Išsamesnės informacijos apie NŠA ir departamentą galima rasti www.nsa.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. Asociacijos „Langas į ateitį“ misija – skatinti interneto bei elektroninių paslaugų
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naudojimą Lietuvoje ir taip gerinti žmonių gyvenimo kokybę, šalies konkurencingumą
Europoje bei pasaulyje.
Asociacijos veiklos sritys:
✔ Savo veiklą asociacija „Langas į ateitį“ pradėjo inicijuodama viešųjų interneto prieigos
taškų (VIPT) steigimą Lietuvoje. Dėl įvairių iniciatyvų šiuo metu Lietuvoje veikia
daugiau kaip 1200 VIPT 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 200
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, informavimo priemonių kūrimas ir sklaida,
renginių ir akcijų organizavimas, „eSafety Label“ programos sklaida bei kitas veiklas.
Daugiau informacijos apie asociaciją „Langas į ateitį“ – www.langasiateiti.lt.

Karštoji linija

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (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,
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geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus
duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą.
2007–2012 m. laikotarpiu RRT, kaip konsorciumo partnerė, koordinavo Saugesnio interneto
projektą ir buvo atsakinga už interneto karštosios linijos veiklą. Nuo 2012 m. RRT dalyvauja
Saugesnio interneto projekte kartu su konsorciumo partneriais – Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo informacinių technologijų centru (ITC) (dabar
NŠA), asociacija „Langas į ateitį“ ir VšĮ „Vaikų linija“. 2019–2020 m. RRT tęsė ankstesniuose
projekto etapuose pradėtas veiklas, kartu su konsorciumo partneriais vystė naujas
visuomenės skatinimo atsakingai elgtis internete iniciatyvas bei vykdė interneto karštosios
linijos funkcijas.
Nuo 2007 m. RRT Lietuvoje vykdo interneto karštosios linijos veiklą pagal Europos Komisijos
finansuojamą Saugesnio interneto projektą. Pranešimai priimami ir tiriami pagal interneto
karštosios linijos veiklos procedūras, kurias sutartimis su RRT patvirtino Policijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos
žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Interneto karštajai linijai galima pranešti apie internete aptiktą neteisėtą (draudžiamą skelbti)
arba žalingą (neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią) informaciją, t. y. viešas patyčias
kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją; pornografinio turinio informaciją
(įskaitant informaciją, kurioje vaizduojamas vaikų seksualinis išnaudojimas (pedofilija));
informaciją, kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti
žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų; kitą įstatymais
draudžiamą informaciją ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją.
Apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą informaciją internete bet kada galima pranešti interneto
karštajai linijai, interneto svetainėje www.švarusinternetas.lt užpildant pranešimų anketą.
Pranešimus galima teikti nurodant savo kontaktus (tokiu atveju pranešėjas gauna informaciją
apie pranešimo nagrinėjimo eigą ir rezultatus) arba anonimiškai.
Visi interneto karštąja linija gauti pranešimai apie aptiktą neteisėtą ar žalingą informaciją
internete yra RRT specialistų išnagrinėjami, kad būtų įvertintas jų pagrįstumas, ir pranešimui
pasitvirtinus – jei informacija, apie kurią pranešta, iš tiesų yra neteisėta ar žalinga, ir aptikta
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Lietuvos teritorijoje esančiose tarnybinėse stotyse – jie siunčiami tolesniam tyrimui
atitinkamoms Lietuvos institucijoms: Policijos departamentui arba Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybai (priklausomai nuo informacijos pobūdžio), esant poreikiui,
informuojama Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga ar kitos
institucijos. 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 toliau):

Išsamesnės informacijos apie RRT žr. www.rrt.lt.

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
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vieniši ar nemylimi, išgyvena sunkius jausmus ar nori pasidalyti kitomis patirtimis. Nuo 2011
m. „Vaikų linija“ konsultuoja vaikus bei paauglius ir saugumo elektroninėje erdvėje
klausimais. „Vaikų linijos“ teikiama pagalba yra skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams,
yra anonimiška – paskambinus ar parašius į „Vaikų liniją“, vaikui ar paaugliui nebūtina
prisistatyti, ir yra 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“.
Išsamesnės informacijos apie „Vaikų liniją“ rasite https://www.vaikulinija.lt/.

Projekto veiklos
Jaunimo veiklos
Jaunimo veikla 2019 metais
● Jaunimas dalyvavo „Saugesnio interneto dienoje (SID) 2019“: 2019 02 05 Saugesnio
interneto jaunimo forumo (SIJF) dalyviai SID 2019 renginyje „Pokalbis kitaip!“ buvo
savanoriais (8 asmenys, 16–18 metų) ir vedė pamokas pradinukams (15 savanorių,
13–15 metų).
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● 2019 02 27 vyko SIJF susitikimas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje, apibendrintos SIJF veiklos SID 2019. Buvo kviečiami dalyvauti SIJF
savanoriai, mokiniai ir mokytojai, „Saugesnio interneto savaitę“ 2019 m. vasario 4–10
dienomis organizavę renginius, pamokas, valandėles savo mokykloje arba kitose
mokyklose.
● 2019 03 27 vyko SIJF renginys pradinukams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje https://www.facebook.com/events/1193492254147554/.
● Iš viso Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko 8 jaunimo forumo
susitikimai su jaunimu ir vaikais 2019 m.: vasario 27 d., kovo 27 d., balandžio 18 d.,
liepos 2 d., rugsėjo 19 d., spalio 21 d., lapkričio 23 d., gruodžio 16 d.
Mokomuosiuose (teoriniuose) susitikimuose dalyviai sužinojo, kaip elgtis internete,
gilino žinias apie internetą, mokėsi būdų, kaip apsaugoti savo įrenginius ar paskyras.
Kūrybiniuose (praktiniuose) susitikimuose jie nagrinėjo, aptarinėjo galimybes ir kūrė
saugesnę bei geresnę interneto erdvę.
● Su 3 jaunuoliais savanoriais dalyvauta diskusijų festivalyje „Būtent“ veikloje 2019
metais.
● 10 jaunuolių savanorių savanoriavo parodoje „Mokykla 2019“.
Taip pat vyko šios tarptautinės veiklos:
● Lietuvos saugesnio interneto jaunimo koordinavimo patirtimi pasidalyta Insafe tinklo
mokomajame seminare Kretoje (Graikijoje) Jaunimo koordinatorių sesijos metu.
● Europos tėvų konferencijoje Helsinkyje (Suomijoje, 2019 m. spalį) visam Insafe tinklui
(projektui „Better Internet for Kids“), Europos jaunimui ir Lietuvos saugesnio interneto
jaunimui atstovavo Europos (2018 m.) jaunimo ambasadorius iš Lietuvos Algirdas
Griška.
● Lietuvos saugesnio interneto jaunimo atstovas Matas Švarlys buvo lydimas į „BIK
Youth Panel 2019“, kur dalyvavo Saugesnio interneto forume (SIF).
Apie „BIK Youth Panel 2019“ ir 2019 m. Saugesnio interneto forumą sukurtas siužetas, kurį
galima

rasti

https://mokytojotv.emokykla.lt/2020/01/projekto-saugesnis-internetas-

jaunimo.html
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Jaunimo veiklų viešinimas vyksta socialinio tinklo facebook puslapyje @sijfLT, Instagram
@sijf_Lithuania.

Jaunimo veikla 2020 metais
● Vyko 2 piešinių (pieštų kompiuteriu ir ranka) konkursai:
1. 1. pieštų ranka piešinių konkursas vyko nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. sausio
28 d. Konkurso laimėtojai buvo skelbiami 2020 vasario 10 d. Nemenčinės Gedimino
gimnazijoje. Dalyvavo mokiniai iš trijų mokyklų (iš dviejų Klaipėdos mokyklų ir
Nemenčinės Gedimino gimnazijos), 13–16 metų amžiaus, iš viso apie 30 mokinių ir 5
mokytojos.
1. 2. pieštų kompiuteriu piešinių konkursas: Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje dalyvavo apie
60 13–16 metų amžiaus mokinių.
● 2020 02 11 jaunimas dalyvavo SID renginyje: keturi 13–18 metų mokiniai iš 1
mokyklos.
● 2020 02 12 vyko SIJF susitikimas su pradinukais, dalyvavo 25 6–11 metų amžiaus
mokiniai, 4 mokytojos ir 1 socialinė pedagogė iš 1 mokyklos.
● 2020 02 20 vyko jaunimo susitikimas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje, aptarta „Saugesnio interneto diena 2020“. Dalyvavo 31 mokinys ir 1
mokytoja iš 4 mokyklų).

Jaunimo forumai
● Forumas tema „Mokymasis nuotoliniu būdu“ vyko gegužės 20 d. Paskelbus
karantiną, visi Lietuvos darželinukai, mokiniai ir studentai pradėjo mokytis nuotoliniu
būdu, tai buvo neįprastas dalykas. Pirmos dvi savaitės daliai mokyklų buvo
sudėtingos, sklandžiai suorganizuoti mokymąsi nuotoliniu būdu dėl techninių ir
ugdymo organizavimo galimybių sunkiai sekėsi. Vėliau iškilo įvairiausių kitų problemų.
Apie iššūkius, kurių kyla prasidėjus kitokiam mokymuisi, kvietėme padiskutuoti
organizuotame susitikime: Ar saugu mokytis? Kaip planuotis mokymosi laiką? Ką
galime padaryti geriau, kad mokymasis būtų įdomesnis, patrauklesnis? Jaunimo
forume dalyvavo 40 dalyvių.
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● Forumas tema „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje“ vyko birželio 3 d.
Vis dažniau tenka išgirsti naujienų apie kibernetines atakas. Retas iš mūsų,
pastebėjęs panašų incidentą, žino, kur kreiptis pagalbos ar kaip kovoti su tokio
pobūdžio nusikaltimais. Kvietėme diskutuoti šiais klausimais: Kas yra informacinis
karas, informacinės operacijos, psichologinės operacijos, propaganda, ar tai naujas
reiškinys ir kodėl jis aktualus XXI a.? Kokie yra priešiškų informacinių operacijų
taikiniai ir tikslai Lietuvoje? Kokie yra pagrindiniai priešiškos informacijos kanalai,
priemonės, tipai ir naudojamos technikos? Jaunimo forume dalyvavo 11 dalyvių.
● Forumas tema „Saugus bendravimas internete“ vyko birželio 10 d. Šiandieninės
technologijos labai palengvino žmonių kasdienybę, tačiau itin nutolino žmogų nuo
paties svarbiausio dalyko – kito žmogaus. Daugelis bendraujame virtualioje erdvėje,
kurioje daug diskutuojame, keliame įvairius klausimus, sprendžiame problemas.
Tačiau labai dažnai draugiškas bendravimas pavirsta į patyčias, kuomet tyčiojamasi
elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose, taip pat
naudojant mobiliuosius telefonus. Dažniausiai kaltininkas veikia anonimiškai, todėl
auka dažniausiai nežino, kas jį „puola“. Dažniausiai auka ir kaltininkas vienas kitą
pažįsta realiame gyvenime, auka dažniausiai nujaučia, kas visa tai daro. Kaltininkai
labai dažnai būna iš artimos aplinkos, t. y. mokyklos, gyvenamojo rajono, kaimo, labai
retai pasitaiko atvejų, kai tuo užsiima visiškai nepažįstami žmonės. Apie iššūkius,
kurių kyla dėl patyčių bendravimo virtualioje aplinkoje, kvietėme padiskutuoti: Kas yra
virtualios patyčios? Kaip atskirti humorą nuo patyčių? Ar galėdami bet kada pakalbėti
su toli esančiu artimuoju suprantame kito žmogaus svarbą, jo jausmus, emocijas?
Kas yra Patyčių dėžutė? Kaip galima pranešti apie patyčias? Jaunimo forume
dalyvavo 195 dalyviai.
● Forumas tema „Intelektinė nuosavybė. Kūryba internete“ vyko rugsėjo 28 d.
Informacinių ir komunikacinių technologijų plėtra sparčiai keičia mūsų gyvenimą ir
mes tampame vartotojiška visuomene. Mus supančios technologijos beatodairiškai
daro įtaką mūsų gyvenimui, o mes net negalvodami imame ir naudojame įvairius
sukurtus el. produktus. Kartais net nežinodami – legaliai ar nelegaliai – naudojame
elektronines knygas, klausomės muzikos ar žiūrime mėgstamus filmus. Ko reikia ir ką
turime žinoti, kad netaptume vagišiais ir legaliai naudotume visus virtualioje aplinkoje
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sukurtus produktus? Kvietėme jaunimą diskutuoti klausimu kaip įgyvendinti
sumanymą, neplagijuojant? Vaizdo konferencijoje dalyvavo ir informacija dalijosi
Gabrielė Vorobjovienė, Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Pramoninės
nuosavybės informacijos skyriaus specialistė, ir dr. Loreta Statauskienė, Nacionalinės
švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja. Pranešėjos aptarė šiuos klausimus: Kokias sritis apima
intelektinė nuosavybė? Kokia intelektinės nuosavybės apsauga? Ar intelektinės
nuosavybės saugojimas padeda plėtoti Lietuvos gyventojų kūrybinį potencialą?
Jaunimo forume dalyvavo 4 dalyviai.
● Forumas tema „Grėsmės internete: ar jos tikrai egzistuoja“ vyko lapkričio 13 d.
Šio forumo metu buvo kalbama apie šias grėsmes internete: elektronines patyčias,
nuotraukų išgavimą, darbo skelbimus, sukčiavimus bei prekybą žmonėmis. Forume
dalyvavo Diana Ponedzialskienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja, ir
Eglė Tamulionytė, VšĮ „Vaikų linija“ FRIENDS programos koordinatorė. Jaunimo
forume dalyvavo 30 dalyvių.
● Forumas tema „Saugus internetas: „Kaip mūsų smegenys (ne)padeda“ vyko
lapkričio 13 d. Susitikimo metu kalbėta šiomis temomis: mąstymo šališkumai (angl.
cognitive bias), kognityvinis disonansas, patvirtinimo šališkumas (angl. confirmation
bias), inkaravimo efektas (angl. anchoring effect), minios šališkumas (angl.
bandwagon bias), Barnum‘o efektas, manipuliacija nuotraukomis, manipuliacija
tekstu, duomenų saugumas, C.R.A.P. naujienų vertinimo modelis. Taip pat kalbėta
apie informacijos teoriją, kaip suprasti medijų veikimą ir jų vaidmenį visuomenėje; kaip
rasti, analizuoti ir kritiškai vertinti informaciją; kaip išreikšti save ir kurti turinį įvairiose
medijose. Savo

žiniomis dalijosi

Arminas Varanauskas, asociacijos

„Žinių

ekonomikos forumas“ direktorius. Jaunimo forume dalyvavo 55 dalyviai.
● Forumas tema „Žaidimai internete: už ir prieš“ vyko lapkričio 20 d. Forume kalbėjo
Artūras Rumiancevas iš UAB „Pepi play“, kuriantis skaitmeninius žaislus mažyliams
ir ikimokyklinukams. Susitikime kalbėta, kad žaidimai internete yra sparčiausiai
augantis pramogų sektorius, kad žaidimas nelygus žaidimui, kad šiuo metu maždaug
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kas ketvirtas žmogus žaidžia žaidimus, o vidutinis žaidėjo amžius yra 32–35 metai.
Jaunimo forume dalyvavo 51 dalyvis.

Mokymai jaunimui, kaip kurti reklamą (Ads)
2020 m. spalio 24 dieną vyko „Skaitmeninės rinkodaros praktiniai taikymo aspektai: „Google
Ads“ mokymai jaunimui, kuriuose dalyvavo 42 jaunuoliai. Buvo nagrinėjamos šios temos:
skaitmeninės rinkodaros priemonės – el. pašto rinkodara, „Google Ads“, SEO, socialinių
tinklų rinkodara, tinklaraščiai, tinklalaidės, nuomonės formuotojų rinkodara, registracija
„Google Ads“ sistemoje, paieškos kampanijos kūrimas, „Google Ads“ vaizdinės reklamos
kūrimas, tekstinių ir vaizdinių skelbimų kokybė, statistiniai rodikliai, remarketingo kampanijų
kūrimas, „Google Ads“ sertifikavimo egzaminai. Jaunuoliai įgijo žinių ir praktinės darbo su
reklama patirties.

Nacionalinė jaunimo konferencija
Nacionalinė jaunimo konferencija „Šviesiosios ir tamsiosios gyvenimo internete pusės“ vyko
2020 m. gruodžio 1 d. Konferencijos tikslas buvo pristatyti Saugesnio interneto projekte
jaunimui skirtas veiklas bei pasidalyti nuomonėmis, kaip jaunimas gali įsitraukti į saugumo
internete stiprinimą. Konferencija vyko nuotoliniu būdu. Konferencijos metu vyko projekto
veiklų pristatymas, projekto tarptautines patirtis – dalyvavimą „BIK Youth Pannel 2020“ –
pristatė Neda Aleksiejūtė, Kauno jėzuitų gimnazijos gimnazistė.
Pranešimą „Interneto baimės ir pavojai: vakar ir rytoj“ skaitė filosofas, rašytojas, poetas dr.
Liutauras Degėsys. Diana Ponidzelskienė iš Lietuvos policijos kalbėjo tema „Saugumas
internete jaunimui: teisinis aspektas“. Tema „Intelektinė nuosavybė skaitmeniniame
pasaulyje – kasdienio pažinimo veidrodžiai ir galimybių erdvės“ kalbėjo dr. Loreta
Statauskienė iš Nacionalinės švietimo agentūros. Temą „Kibernetinis saugumas: Lietuva ir
pasaulis“ pristatė Inga Žukauskienė iš Krašto apsaugos ministerijos. Galiausiai tema
„Elektroninės patyčios? Kaip (ne)sureaguoti?“ kalbėjo Eglė Balčiūtė iš „Vaikų linijos“. Antroje
konferencijos dalyje vyko darbas grupėse „Kaip jaunimas galėtų įsitraukti į saugesnio
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interneto veiklas, kad tamsiosios gyvenimo pusės internete virstų šviesiomis?“.
Konferencijoje dalyvavo 77 jaunuoliai iš visos Lietuvos.

Kūrybiniai konkursai
2020 m. rudenį vyko du kūrybiniai konkursai: piešinių konkursas 6–13 metų vaikams bei
vaizdo klipų konkursas 14–18 metų jaunuoliams. Piešinių konkursui sulaukta 380 piešinių iš
51 mokyklos, paskelbti 8 laimėtojai, 65 prizininkai, vaizdo klipų konkurse dalyvavo 10 vaizdo
klipų, paskelbtas 1 nugalėtojas ir 9 prizininkai.

2020 metais vyko šios tarptautinės veiklos:
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● Algirdas Griška vasario 11 d. dalyvavo Briuselyje vykusiame Europos jaunimo
kūrybinių dirbtuvių pasirengimo susitikime.
● Vasario mėnesį Briuselyje vyko „Saugesnio interneto dienos“ darbinis susitikimas,
kuriame saugesnio interneto jaunimo ambasadoriai rengė Jaunimo įsipareigojimą
(angl. youth pledge) dėl geresnio interneto apie tai, kaip pasiekti, kad informacija apie
internete naudojamas programas būtų tinkamesnė pagal amžių. Vasario 11 dieną šis
dokumentas buvo pristatytas socialinių medijų atstovams Europos Komisijos pastate,
Briuselyje, kur vyko ne tik pristatymas, bet ir jaunimo dialogas su socialinių medijų
atstovais. Lietuvai šiame įvykyje atstovavo Algirdas Griška.

● Lietuvos jaunimas „BIK Youth Pannel 2020“
2020 m. spalio–lapkričio mėnesiais trys jaunuoliai iš Lietuvos – Neda Aleksiejūtė (Kauno
jėzuitų gimnazija), Edgaras Dževeckij (Vilniaus Radvilų gimnazija) ir Aurimas Petkus
(Vilniaus Žirmūnų gimnazija) – prisijungė prie tarptautinio renginio „BIK Youth Pannel 2020“,
vykusio „online“. Šio renginio metu jie kartu su savo komandos nariais, susiskirstę į grupes,
rengė vaizdo klipus, susijusius su saugumu internete, ir juos pristatė Saugesnio interneto
forume, vykusiame lapkričio 25–26 dienomis (taip pat „online“).
Edgaras taip pristatė savo komandos vaizdo klipą:
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„Mūsų tema buvo „Interneto ateitis: technologijų ir komunikacijų raida“. Vaizdo klipą kūrė
mokiniai iš Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Maltos ir Austrijos. Idėja, kurią norėjome pavaizduoti,
– tai technologijų raida ir kaip žmonės naudoja technologijas, taip pat kokią įtaką tolesnės
inovacijos gali daryti individui ir pasauliui ateityje. Dėl šio filmuko mūsų komanda buvo
pakviesta į Europos Komisijos renginį apie technologinį švietimą kitų metų kovo mėnesį.“
Aurimas taip pristatė savo komandos vaizdo klipą:
„Video kūrėme tema „Real or Fake?“, komandoje buvo nariai iš Lietuvos, Airijos ir
Prancūzijos. Nusprendėme daryti klipą apie kasdienius pasirinkimus interneto erdvėje tarp
tikrų ir netikrų reklamų bei žinių. Todėl pagalvojome: kodėl gi nedavus pasirinkti pačiam
žiūrovui? O jei jis pasirinks neteisingai, bent jau sužinos, kodėl. Video kūrėme su „Adobe
Premiere“ ir „Microsoft PowerPoint“.
Neda taip pristatė savo komandos vaizdo klipą:
„Prie mūsų filmuko dirbo 7 merginos iš šių šalių: Islandijos, Estijos, Maltos, Ispanijos,
Norvegijos ir, žinoma, Lietuvos. Mes pasirinkome temą „Education on and off the Internet“.
Savo filmu norėjome atskleisti gerąsias ir blogąsias mokymosi naudojantis internetu puses,
taip pat mokymąsi apie internetą ir kaip saugiai bei veiksmingai mokytis naudojantis
internetu. Kaip pavyzdį mes pasirinkome lytinį švietimą ir filmuke kalbame būtent apie lytinio
švietimo trūkumus ir pranašumus internete.“

Saugesnio interneto ambasadorių mokymai
Vienas iš dviejų 2021–2028 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano strateginių prioritetų yra
gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus. Tam reikalingi:
• pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai nuo pat ankstyvo amžiaus;
• skaitmeninis raštingumas, įskaitant kovą su dezinformacija;
• kompiuterinis ugdymas;
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• geras technologijų, kurioms reikia didelio kiekio duomenų, pvz., dirbtinio intelekto,
išmanymas ir supratimas;
• aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai, kurie leidžia atsirasti daugiau skaitmeninių technologijų
specialistų; taip pat reikia užtikrinti, kad tarp skaitmeninės srities studentų mergaitės ir jaunos
moterys būtų vienodai atstovaujamos; tas pat pasakytina apie šios srities karjeras.
Su naujai ateinančiomis technologijomis ir naujai įsivardytais prioritetais švietime kyla ir
naujų iššūkių. Visas šias kompetencijas turime ugdyti ne tik per informacinių technologijų
pamokas – jas ugdyti turime visose veiklose, pradėdami nuo pačių mažiausių ugdytinių. Ir
ugdyti turime visi bendrai – tiek IT mokytojai, tiek socialiniai pedagogai, tiek bibliotekininkai
ar bet kurio kito dalyko mokytojai. Visi turime tapti saugesnio interneto ambasadoriais, kad
mūsų ugdytiniai šioje neaprėpiamoje erdvėje galėtų dirbti saugiau. Mokinių e. saugumas
turėtų būti visų švietimo dalyvių prioritetas. Svarbu, kad mokiniai jaustųsi saugūs internete ir
naudotųsi technologijomis atsakingai, pagarbiai, kritiškai ir kūrybingai.
Įgyvendinant Europos infrastruktūros tinklų priemonės bei Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos lėšomis finansuojamo telekomunikacijų sektoriaus Saugesnio interneto projektą
„Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“, 2020 m. toliau buvo tęsiamos pagalbos
mokytojams veiklos ir vykdoma saugesnio interneto ambasadorių mokymo programa,
skatinanti mokyklos bendruomenes burtis bendroms veikloms. Vyko šios veiklos:
●

tiesioginė vaizdo transliacija per „Mokytojo TV“;

●

vaizdo konferencija saugesnio interneto ambasadoriams-lektoriams;

●

mokymai naujiems saugesnio interneto ambasadoriams;

●

e. mokymai naujiems saugesnio interneto ambasadoriams;

●

konferencija saugesnio interneto ambasadoriams.

Tiesioginė vaizdo transliacija per „Mokytojo TV“
2020 m. kovo 12 d. įvairių dalykų mokytojams, jau esantiems saugesnio interneto
ambasadoriams ir dar tik norintiems jais tapti, buvo organizuota tiesioginė vaizdo transliacija
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„Kodėl mokytojų reikia kaip saugesnio interneto ambasadorių?“. Pristatytos aktualijos,
pasidalyta gerosiomis praktikomis, kurios skatina mokinius saugiai elgtis internete.
Transliacijoje dalyvavo ir aktualijas bei gerąsias praktikas pristatė: Rasa Karalienė, Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovė ryšiams su visuomene, Snieguolė
Cironkaitė, VšĮ „Vaikų linija“ atstovė, Giedrė Čiapienė, Nacionalinės švietimo agentūros
metodininkė, saugesnio interneto ambasadorių koordinatorė. Savo mintimis, su kokiais
iššūkiais susiduria ambasadoriai, mokytojai, kokios pagalbos jiems dar reikėtų, pasidalijo
saugesnio interneto ambasadorė Rita Adomonienė, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto inžinerijos licėjaus mokytoja. Transliacijos dalyviai diskutavo ir gilinosi į tai, kokių
naujų grėsmių atsiranda internete, ir diskutavo, kaip jų išvengti.

Vaizdo konferencija saugesnio interneto ambasadoriams-lektoriams
2020 m. gegužės 26 ir 28 dienomis Saugesnio interneto projekto komanda organizavo
vaizdo konferenciją saugesnio interneto ambasadoriams-lektoriams. Joje buvo aptariamos
šiuo metu aktualios temos, susijusios su saugiu mokinių elgesiu internete: saugumo
užtikrinimo įrankiai nuotoliniam darbui, netikros naujienos, saugių bei patikimų svetainių
atpažinimas, vaikų apsauga nuo potencialiai žalingo turinio, asmens duomenų, savo
tapatybės internete apsauga, kada ir ką leisti vaikams žaisti kompiuteriu, kibernetinės atakos
ir kitos temos. Šiomis temomis kalbėjo šie lektoriai ir „Saugesnio interneto“ projekto
partneriai: Artūras Rumiancevas, kompiuterinių žaidimų kritikas, Egidijus Čaplikas, LR ryšių
reguliavimo tarnybos atstovas, Snieguolė Cironkaitė, VšĮ „Vaikų linija“ atstovė, Remigijus
Zakarauskas, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos
Kibernetinės gynybos departamento patarėjas, Rita Šukytė iš asociacijos „Langas į ateitį“,
Giedrė Čiapienė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė, Saugesnio interneto
ambasadorių koordinatorė. Vaizdo konferencijoje dalyvavo 27 dalyviai.

Mokymai naujiems saugesnio interneto ambasadoriams (SIA) parengti
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2020 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais įvairių dalykų mokytojams, mokyklų bibliotekininkams
ir pagalbos mokiniui specialistams buvo organizuoti mokymai „Saugesnio interneto
ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią
elektroninę erdvę mokiniams“. Mokymai buvo skirti išplėsti saugesnio interneto ambasadorių
tinklui, kad daugiau pedagogų galėtų mokyti vaikus, kaip internete likti saugiems, ir telktų
savo kolegas bendroms saugesnio interneto veikloms mokykloje.
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.
Mokymai vyko 7 grupėms:
•

rugsėjo 29 d., spalio 9 d. ir lapkričio 5 d.;

•

spalio 1 d., spalio 16 d. ir lapkričio 10 d.;

•

spalio 6 d., spalio 23 d. ir lapkričio 12 d.;

•

spalio 8 d., spalio 26 d. ir lapkričio 17 d.;

•

spalio 15 d., spalio 27 d. ir lapkričio 19 d.;

•

spalio 20 d., spalio 29 d. ir lapkričio 24 d.;

•

spalio 22 d., lapkričio 3 d. ir lapkričio 26 d.

Į mokymus buvo įtrauktos šios temos:
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● Saugesnio interneto ambasadorių veiklų kryptys.
● Svarbiausios žinios apie socialinį internetą ir jo įrankius.
● Skaitmeninės erdvės saugumo problemos ir jų sprendimo keliai. Kibernetinis
saugumas. Rizikos ir grėsmės internete. Asmeninės informacijos atskleidimas
(situacijų analizė).
● Asmens duomenų saugumo, autorių teisių užtikrinimo, atsakingo technologijų
naudojimo teisinė bazė.
● Medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų ugdymas, siekiant sąmoningo interneto
naudojimo. Netikros naujienos.
● Saugus socialinių tinklų naudojimas. Autoportretų kūrimas. El. pašto saugumo
problemų sprendimai. Saugesnis naršymas internete: naršyklių plėtiniai saugesniam
naršymui.
● Įrankiai SIA veikloms planuoti (internetinės lentos, minčių žemėlapiai, laiko juostos,
infografikai,

bendrinami

dokumentai;

pamokų

planavimo

įrankiai,

dėlionės,

kryžiažodžiai, rebusai).
● Patyčios: problemos, prevencija, problemų sprendimo keliai. Sekstingas.
● Saugių slaptažodžių dirbtuvės. Slaptažodžiai. Kodavimas, šifravimas. Kriptografija.
● Lietuvos mokyklų jungimosi į „Saugios e. erdvės ženklo“ bendruomenę galimybės.
● Vaikų ir jaunimo dalyvavimas ir kuriamosios veiklos internete. Socialinės
bendruomenės profilis.
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Mokymų metu dalyviai susipažino su saviraišką skatinančiais įrankiais, mokėsi juos
kūrybingai naudoti plėtojant saugesnio ir geresnio interneto vaikams (angl. Better internet for
kids) idėjas. Dalyviai kartu rengė pamokų, tėvų susirinkimų ar mokyklos planus, susijusius
su saugesnio interneto veikla. Mokymuose lektoriai ir dalyviai dalijosi patirtimi, kaip
efektyviau turimą patirtį skleisti mokyklos bendruomenėje ir telkti ją bendroms veikloms,
užtikrinančioms saugią elektroninę erdvę savo mokiniams. Mokymus vedė patyrusi SI
ambasadorė bei lektorė Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja
metodininkė, ir „Saugesnio interneto“ projekto partneriai: Egidijus Čaplikas, LR ryšių
reguliavimo tarnybos atstovas, Snieguolė Cironkaitė, VšĮ „Vaikų linija“ atstovė, Rita Šukytė,
asociacijos „Langas į ateitį“ atstovė, Giedrė Čiapienė, Nacionalinės švietimo agentūros
metodininkė, saugesnio interneto ambasadorių koordinatorė.
Iš mokymus pradėjusių 253 dalyvių visas mokymų dienas sėkmingai baigė, atliko
savarankiškas užduotis ir gavo Saugesnio interneto ambasadoriaus mokymų baigimo
pažymėjimus 223 dalyviai.
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E. mokymai naujiems saugesnio interneto ambasadoriams
2020 m. lapkričio 27 d., gruodžio 1 d. ir gruodžio 10 d. pagal tą pačią programą „Saugesnio
interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant
saugią elektroninę erdvę mokiniams“ vyko e. mokymai. Jie šiek tiek skyrėsi nuo prieš tai
buvusių mokymų tuo, kad visos paskaitos vyko tik virtualioje erdvėje, „Zoom“ platformoje.
Mokymų dalyviai ne tik išklausė pranešėjų paskaitas, bet ir buvo sudaryta galimybė dirbti
grupėmis, kur dalyviai galėjo padiskutuoti, aptarti savarankiškas užduotis (pamokų ar veiklų
planus), pasidalyti idėjomis, kaip juos parengti. Grupių darbą moderavo patyrusios
saugesnio interneto ambasadorės-lektorės: Agnė Adamonytė, Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja, Ingrida Kupčiūnienė, Kaišiadorių Algirdo
Brazausko

gimnazijos

informacinių

technologijų

mokytoja

metodininkė,

Jolanta

Leonavičienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė,
Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja metodininkė, Svetlana
Sčastnaja, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos matematikos ir informacinių
technologijų mokytoja metodininkė. SIA e. mokymuose dalyvavo 76 dalyviai, visą mokymų
programą sėkmingai baigė ir pažymėjimus gavo 60 dalyvių.
Po e. mokymų buvo parengtas elektroninis leidinys – mokomoji medžiaga „Idėjos ugdymui:
kaip atskleisti saugesnio interneto temas“. Į jį įtrauktos įvairių sričių atstovų sukurtos
pamokos, yra ir keli integruotų dalykų veiklų aprašymai.

Konferencija saugesnio interneto ambasadoriams
Saugesnio interneto ambasadorių mokymus vainikavo Saugesnio interneto ambasadorių
konferencija, kuri vyko 2020 m. gruodžio 11 d. Jos tikslas buvo pristatyti Saugesnio interneto
projekte saugesnio interneto ambasadorių vykdomas ir planuojamas veiklas bei pasidalyti
idėjomis, kaip mokyklos bendruomenė galėtų stiprinti mokinių saugumą internete. Dalyviai
pristatė savo saugesnio interneto planus 2020–2021 m. m. Konferencijoje dalyvavo 84
dalyviai.
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Sukurti ištekliai
Svetainėje www.draugiskasinternetas.lt stengiamasi pritaikyti informaciją tiek plačiajai
visuomenei, tiek atskiroms tikslinėms grupėms. Svetainėje galima rasti naudingos
informacinės

medžiagos

ir

priemonių

skiltyje

Medžiagos

mokymuisi:

https://www.draugiskasinternetas.lt/medziaga-mokymuisi/. Per 24 mėn. laikotarpį svetainė
sulaukė 137 825 vizitų, iš jų buvo 97 458 unikalių lankytojų.
Interneto svetainė www.svarusinternetas.lt yra pagrindinis visuomenės informavimo kanalas
apie interneto karštąją liniją „Švarus internetas“, kuri skirta pranešti apie internete pastebėtą
neteisėtą ar žalingą interneto turinį (patyčias, smurtą, rasinės ar tautinės nesantaikos
kurstymą, pornografiją, vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą ar kitą žalingą
nepilnamečiams informaciją).

Patyčių dėžutė
2019 metais sukurtas įrankis – „Patyčių dėžutė“. Tai priemonė, kuri leidžia mokiniams
anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas arba įvykusias patyčias, o mokykloms – reaguoti
į jas ir laiku suteikti pagalbą. Platformą sudaro tinklalapis, mobilioji programėlė ir
administravimo sistema, kurią nemokamai įsidiegti gali visos šalies mokyklos. „Patyčių
dėžutę“ įsidiegusių mokyklų mokiniai tinklalapyje ar mobiliuoju įrenginiu gali užfiksuoti
patyčių atvejį – nurodyti vietą, laiką, dalyvius, trumpai apibūdinti situaciją, o elektroninių
patyčių atveju ir įkelti nuotrauką. Nemokamą mobiliąją programėlę „Patyčių dėžutė” mokiniai
atsisiųsti gali iš „Google Play“ arba „App store“. Įrankiu naudojasi 274 mokyklos.
Atlikta „Patyčių dėžutę“ įsidiegusių mokyklų apklausa ir apibendrinti apklausos rezultatai. Į
apklausos klausimus atsakė 147 mokyklos, iš jų 2 mokyklos dar neturi „Patyčių dėžutės“.
Analizuoti 145 mokyklų atsakymai. Įvardyti tokie pagrindiniai „Patyčių dėžutės“ įrankio
pliusai: anonimiškumas ir konfidencialumas; operatyvumas ir laiku suteikta pagalba,
galimybė greitai reaguoti; paprasta naudotis ir administruoti; prieinamumas, patogu tikrinti iš
bet kurios vietos; galimybė pridėti elektroninių patyčių įrodymą; el. laiško, kai įkrenta
pranešimas, gavimas; galimybė pastebėti mokykloje vyraujančias neigiamas tendencijas;
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galimybė informuoti bet kuriuo paros metu, čia ir dabar; galimybė sužinoti apie atvejus, apie
kuriuos nežinojo; šiuolaikiškumas; saugumo pojūtis; galimybė archyvuoti duomenis ir kaupti
statistiką.

Mokomieji filmai ir metodinė medžiaga apie patyčias
2019 metais buvo sukurti mokomieji filmai ir metodinė medžiaga apie patyčias.
Mokomųjų filmų temos:
1 tema: Patyčių samprata, formos, dalyvių vaidmenys.
2 tema: Patyčių priežastys ir pasekmės.
3 tema: Teisiniai patyčių aspektai.
4 tema: Pedagogo etika.
5 tema: Patyčių atpažinimas. Patyčios ir konfliktas.
6 tema: Patyčių registravimas ir aprašymas.
7 tema: Reagavimo į patyčias principai.
8 tema: Individualaus pokalbio aspektai.
9 tema: Pokalbis su skriaudėju.
10 tema: Pokalbis su patyčias patiriančiu vaiku.
11 tema: Bendradarbiavimas su tėvais: įtraukimas į prevenciją, pokalbis.
12 tema: Pokalbis su klase / liudininkais.
13 tema: Patyčios iš mokytojo.
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14 tema: Kai mokytojas tyčiojasi.
15 tema: Kaip padėti vaikams: patyčių situacijų prevencija.
16 tema: Patyčios iš vaikų su negalia.
17 tema: Homofobinės patyčios.
18 tema: Elektroninės patyčios.
19 tema: Patyčios iš kitataučių.
20 tema: Dažniausiai užduodami klausimai.

Visa gauta medžiaga buvo sukelta ir panaudota „reaguok.lt“ svetainėje vykusiuose
nuotoliniuose mokymuose pedagogams apie patyčias. Iki šiol „reaguok.lt“ platformoje
užsiregistravo 2057 naudotojai, iš jų 611 baigė mokymus ir gavo baigiamąjį pažymėjimą
(mokymai yra akredituoti ir mokymų baigimo pažymėjimus išduoda VU Pedagogų
kompetencijų tobulinimo ir plėtros centras). Buvo sukurta metodologija, kurią vėliau
akreditavo Vilniaus universitetas, kurie ir toliau rūpinasi baigiamųjų pažymėjimų išdavimu.
Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.fsf.vu.lt/naujienos/fakulteto-ivykiai/2803kursai-pedagogams-apie-patyciu-prevencija.

Vertimai
Į lietuvių kalbą išversti keli leidiniai skirtingoms tikslinėms grupėms:
● Iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išverstas leidinys: Daniela Drobna, Achmed Abdel
Salam. „Zoologijos sodas internete“. Šioje ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų
tėvams skirtoje knygelėje pasakojama įtaigi istorija, kaip reikia elgtis internete. Joje
paliečiamos ir patyčių, ir atsakingo bei atsargaus elgesio internete problemos.
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● Iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išverstas leidinys: Sylvia Braesel, Thorsten Karg.
„Medijų ir informacinis raštingumas: praktinis mokymo vadovas“. Tai – praktinis
mokymo vadovas apie medijų ir informacinį raštingumą šiandieniniame elektroniniais
ryšiais susietame pasaulyje. Kiekviena tema yra suskirstyta į pamokas: pamokos
suteikia mokiniams galimybę sužinoti daugiau apie medijas ne per paskaitas, bet per
praktines veiklas, diskusijas ir žaidimus. Pedagogai gali laikytis siūlomų mokymo
planų arba pasirinkti ir pritaikyti atskirus elementus. Pateikiama pamokų, kaip veikia
tradicinė žiniasklaida (laikraščiai, radijas ir televizija), kaip informacija tampa naujiena,
kaip atskirti, ar informacija medijose yra neobjektyvi, ar visapusiška bei patikima.
Šiame leidinyje pateikiama praktinių patarimų, kaip žmonės gali papasakoti savo
istorijas naudodamiesi socialinėmis medijomis.

Projekto laikotarpiu sukurtos informuotumo didinimo priemonės ir būdai:


Sukurtos informacinės skrajutės, kurios orientuotos į tėvus. Jose pristatomi patarimai
įvairiomis aktualiomis temomis, informacija apie socialinius tinklus bei vaikų
mėgstamus žaidimus (informacinė medžiaga - www.epilietis.eu).
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Ankstesniais projekto etapais sukurtos ir nuolat atnaujinamos priemonės:
● Saugesnio interneto skiltis svetainėje www.epilietis.eu (svetainę sukūrė ir prižiūri
asociacija „Langas į ateitį“; tiesioginė nuoroda į saugesnio interneto skiltį
https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/),

kurioje

kaupiama

įvairi

Lietuvos

saugesnio interneto centro narių bei partnerių parengta ugdymo medžiaga.
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) ir
metodinės medžiagos veikloms įvairiomis temomis: privatumas ir nuotraukos
internete, saugūs socialiniai tinklai, saugūs mobilieji įrenginiai ir kt. Ši metodinė
medžiaga siūlo įvairių veiklų saugesnio interneto užsiėmimams.
● Mokomasis testas „Ar esi saugus internete?“ (http://testas.draugiskasinternetas.lt/)
padeda vaikams bei jaunuoliams pasitikrinti, ar jie saugiai elgiasi internete. Testo
svetainė atnaujinta 2020 metais, joje pateikiamas bendrasis testas (skirtingi klausimai
dviem amžiaus grupėm) bei keturi teminiai testai. Šią svetainę taip pat gali naudoti
mokytojai, tėvai, kiti pedagogai pamokėlėse apie saugesnį internetą.
● 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).
profesija?

„Influenceris“

(https://www.youtube.com/watch?v=8HYvKXTvbPE).

–

ateities
Globalus

„vloginimas“ (https://www.youtube.com/watch?v=kEZTfRqFZQ8).
● Nuo 2015 m. pradžios Lietuvoje veikia mokyklų akreditavimo programa „Saugios
e. erdvės ženklas“ (www.esafetylabel.eu; angl. 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.
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Daugiau SIC sukurtų ar rekomenduojamų vaizdo įrašų galima rasti „Youtube“ kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCphVHWnAbv7IJZrsB7bBBJA.

Saugesnio interneto viešinimo veiklos

Festivalis „Būtent 2019“
2019 m. rugsėjo 6 d. Saugesnio interneto projekto komanda dalyvavo jau trečią kartą
organizuotame diskusijų festivalyje „Būtent“. Tai atviras, nepolitinis ir nemokamas renginys,
kur susitiko visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų ir politikos
atstovai. Per dvi festivalio dienas Birštone įvyko per 100 įvairių renginių, diskusijose dalyvavo
per 400 pranešėjų, renginyje per dvi dienas dalyvavo daugiau kaip 8 tūkst. žmonių.
Saugesnio interneto projekto komanda renginio dalyvius kvietė į diskusijų erdvę „Atspari
Lietuva“, kur kalbėjomės tema „Ar reikia saugoti vaikus nuo interneto?“. Už
bendradarbiavimą ir diskusijos metu pasidalytą patirtį dėkojame Aistei Prunskienei (Vilniaus
miesto antrojo policijos komisariato vyriausiajai tyrėjai) ir Jevgenijui Liepiui (Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencinės ir
administracinės veiklos skyriaus viršininkui). Policijos atstovai paruošė informacinę skrajutę
„10 patarimų tėvams apie vaikų saugumą internete“.
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Rugsėjo 7 d. erdvėje „Šiaurietiška Lietuva“ projekto komanda dalyvavo kompanijos
„Tesonet“ inicijuotoje diskusijoje „Ką tavo vaikas veikia internete?“, kurioje diskutavo,
ar internetas – tai draugas ar priešas, ką reikėtų žinoti tėvams apie vaikų saugumą
internetinėje

erdvėje.

Diskusijos

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

Nacionalinė paroda „Mokykla 2019“
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įrašas:

Lapkričio 22–23 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO devintą kartą vyko
respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2019“. Šių metų parodos tema – „Mokomės
drauge!“. 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. Vadovaujantis parodos organizatorių duomenimis, 2019 m. parodoje
dalyvavo daugiau kaip 100 įmonių ir švietimo įstaigų, vyko daugiau kaip 160 edukacinių
renginių ir užsiėmimų.
„Draugiško interneto zona“, kuri buvo įsikūrusi 4 salėje, veikė visos parodos metu, joje
vyko diskusijos ir pokalbiai saugumo internete tema. Stende buvo kalbamasi apie šeimos
susitarimus naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, buvo kalbamasi, ar reikalinga
šeimoje nusistatyti taisykles, ar tai tik ribojimas, neduodantis naudos.
Akcentuodami šių metų parodos temą „Mokomės drauge!“, atvykusius stendo lankytojus, t.
y. šeimų narius, tėvelius kartu su vaiku (-ais) kvietėme susikurti taisykles, kurių galėtų laikytis
namuose naudojant išmaniuosius įrenginius bei papasakoti, kokią vietą skaitmeninės
technologijos užima jų šeimoje.
Stendo sienelėje kvietėme šeimos narius klijuoti lapukus su atsakymu „Ką veikiame internete
kartu?“. Stendo sienelėse buvo pateikti teiginiai, ir kiekvienas stendo lankytojas galėjo
išreikšti savo nuomonę dėl jų. Kvietėme mokinius spręsti užduotis ant stalų stende, taip pat
raginome pasitikrinti žinias sprendžiant interaktyvius testus planšetėse. Saugesnio interneto
jaunimo forumo nariai visos parodos metu kvietė mokinius prisijungti prie jų komandos ir
kartu aktyviai dalyvauti projekto veiklose.

Nacionalinė paroda „Mokykla 2020“
Lapkričio 20–21 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO dešimtą kartą vyko
respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2020“. Paroda buvo virtuali, kurios šūkis:
„Ateitis vyksta dabar“. Per dvi parodos dienas lankytojai iš savo namų galėjo tiesiogiai stebėti
net keturių švietimo bendruomenės atstovų kanalų transliacijas, prie pastarųjų buvo
prisijungta net 15 tūkstančių kartų. Pranešėjai, kuriais buvo švietimo bendruomenės nariai
(nuo mokytojų iki savivaldybių atstovų), perskaitė 53 pranešimus, atspindėjusius pastarojo
meto iššūkius ir pokyčius, paspartinusius mokyklų skaitmenizavimo procesą, ugdymo
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metodų bei bendradarbiavimo formų kaitą. Dalytasi sukaupta patirtimi, naujais ugdymo
metodais, reikšmingomis inovacijomis.
Saugesnio interneto projekto komanda organizavo tris užsiėmimus:
1) Saugesnis internete – praktinės pamokos 1–6 kl. mokiniams pavyzdys.
Šio susitikimo metu buvo pademonstruotos saugesnio interneto praktinės pamokos, skirtos
jaunesniųjų klasių mokiniams, veiklos. Pamokos metu buvo aptartos vaikų patirtys internete,
buvo pristatyti praktinių saugesnio interneto veiklų pavyzdžiai. Šias veiklas kiekvienas
mokytojas gali pritaikyti ir panaudoti savo pamokose.
2) Tapau saugesnio interneto ambasadoriumi mokykloje – kas po to?
Šiame renginyje saugesnio interneto ambasadoriai dalijosi savo patirtimi, buvo galima
sužinoti, kaip jiems pavyko suburti kolegas saugesnio interneto veikloms mokykloje. Be to,
dalyviai turėjo galimybę dalyvauti diskusijoje. Joje kartu buvo generuotos idėjos naujoms
saugesnio interneto veiklomis. Lektoriai: saugesnio interneto ambasadoriai, lektoriai ir
partneriai.

3) Ar jūsų vaikai saugūs internete?
Saugesnio interneto projekto komanda ir partneriai tėvams negailėjo patarimų, kaip užtikrinti
vaikų saugumą internete. Be to, buvo galima susipažinti su metodine medžiaga iš Europos
saugesnio interneto išteklių portalo BIK-NET, vyko diskusija. Lektorė: Virginija Navickienė,
Nacionalinės švietimo agentūros Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.

„Skaitmeninė savaitė“ 2019 m. ir 2020 m.
Kiekvienų metų kovo mėnesį vyksta Europos iniciatyva „Skaitmeninė savaitė” (angl. ALL
DIGITAL Week). Savaitės veiklas Lietuvoje koordinuojanti asociacija „Langas į ateitį“ kvietė
gyventojus

dalyvauti

įvairiose

veiklose,

kuriose

kartu

su

pasitikėjimu

naujomis

technologijomis buvo raginama ugdyti kritinį mąstymą, įskaitant atsparumą netikrai
informacijai ir neapykantai, kviečiama stiprinti skaitmeninius įgūdžius besikeičiančioje ir vis
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labiau skaitmenizuotoje aplinkoje. Akcijos veiklose 2019 m. ir 2020 m. sudalyvavo daugiau
kaip 20 000 dalyvių.

Europos kibernetinio saugumo mėnesio 2020 informavimo kampanija
Kiekvienų metų spalio mėnesį vyksta kasmetinė Europos akcija „Europos kibernetinio
saugumo mėnuo“. 2020 metais vykusios akcijos metu surengta informavimo kampanija
socialiniame tinkle „Facebook“: skleistos žinutės sukčiavimo internete, asmens duomenų
apsaugos, saugaus pirkimo internete, elektroninių patyčių prevencijos temomis. Gyventojai
buvo kviečiami pasitikrinti žinias keturiuose teminiuose testuose ir laimėti „Draugiško
interneto“ prizų. Kampanijos metu buvo pasiekta beveik 60 tūkst. socialinio tinklo auditorija.
Kampanijos

informacija

pasiekiama:

Europos

kibernetinio

saugumo

mėnuo

–

www.epilietis.eu.

Renginiai vaikų vasaros stovyklose
Vasaros metu rengiami jau tradicija tapę susitikimai vaikų vasaros stovyklose „Saugus
internete ir vasarą!“. Svarbu su mokiniais nuo ankstyvo amžiaus kalbėtis apie tinkamą (ir ne)
turinį internete, mokyti vaikus atsakingai skelbti informaciją apie save, supažindinti juos su
galimais pavojais internete ir paaiškinti, kad pasimetę interneto platybėse jie gali kreiptis į
jiems pažįstamus suaugusiuosius. Susitikimuose su vaikais projekto komanda kalbasi apie
internetą, išmaniąsias technologijas, kartu aiškinasi, kam yra reikalingi slaptažodžiai ir ką jie
saugo, vaikai atlikinėja užduotis, pavyzdžiui, siekiant išsiaiškinti, kurios nuotraukos yra
tinkamos skelbti internete, o kurios – ne.
2019 m. ir 2020 m. vasaromis saugesnio interneto komanda susitiko su 700 stovyklautojų ir
apsilankė 18-oje stovyklų.
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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.

„Saugesnio interneto diena 2019“: pagrindinis renginys
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„Kurkime geresnį internetą kartu!“ (angl. Together for a better internet). Tokiu šūkiu 2019
metais kvietėme visuomenę atkreipti dėmesį į internetą kaip į erdvę, kurioje gyvename
beveik kaip ir realiame pasaulyje. Tam, kad virtualiame pasaulyje išvengtume nemalonių
patyrimų, kad būtume saugūs, būtinas kiekvieno mūsų indėlis į geresnio interneto kūrimą.

2019 m. vasario 5 d. minėdami tarptautinę „Saugesnio interneto dieną“ Lietuvoje kvietėme
dalyvauti Saugesnio interneto projekto organizuojamame renginyje „Pokalbis kitaip!“.
Renginio dalyviai žiūrėjo filmą „Interneto valytojai“ (angl. „The Cleaners“), o vėliau jis buvo
aptartas. Kalbėjome apie filmo herojams kylančias problemas, susijusias su elektronine
erdve. Diskutuojant ieškojome kilusių probleminių situacijų sprendimo būdų ir stengėmės
išsiaiškinti, kokios informacijos jaunimui trūksta, kad ateityje pavyktų išvengti internete
esančių pavojų. Pokalbyje savo patirtimi ir patarimais dalijosi Lietuvos policijos atstovas, o
psichologas stengėsi patarti, kaip elgtis kilus nemalonioms situacijoms.
Filmas kėlė klausimą: kas „išvalo“ mūsų socialinius tinklus nuo pornografijos ir smurto? Net
sudėtingiausi algoritmai negali be žmogaus pagalbos iki galo nustatyti, kas peržengia
neleistiną ribą. Kasdien interneto turinį vertinantys specialistai peržiūri tūkstančius vaizdų ir
įvertina, kur baigiasi menas ir prasideda ištvirkimas; kur baigiasi naujienų fiksavimas ir
prasideda žiaurumo vaizdavimas dėl žiaurumo; kur baigiasi laisvė reikšti savo nuomonę ir
prasideda manipuliacija faktais. Po filmo vyko aptarimas, pokalbis ir diskusija su VšĮ „Vaikų
linija“ atstovais – savanorių mokytoja Justina Stefanovič ir supervizoriumi Audriumi
Baleženčiu.
Taip pat vyko informacinė pamoka su Lietuvos policijos atstovu Vytautu Tuinyla, Lietuvos
kriminalinės policijos biuro, Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-os valdybos
(SO5) 3-iojo skyriaus viršininku.
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Kitos Saugesnio interneto dienos ir savaitės 2019 veiklos
„Saugesnio interneto savaitės“ metu vyko įvairūs renginiai tikslinėms grupėms.

Kūrybiniai konkursai vaikams ir jaunimui 2019 m.
Sausio 16 d. Saugesnio interneto projekto vykdytojų komanda skelbė konkursus, skirtus
tarptautinei „Saugesnio interneto dienai“ paminėti Lietuvoje. 1–4 klasių moksleiviai dalyvavo
lipdinių konkurse „Draugiškas internetas“. Vaikai, lipdydami iš molio, plastilino, sniego,
stengėsi pavaizduoti, kas jiems asocijuojasi su draugišku internetu. Vienas populiariausių
lipdinių buvo draugiško interneto simbolis meškiukas, bet pasitaikė ir tokių, kuriems saugus
internetas asocijuojasi netgi su liūtu, kitiems nuo draugiško interneto kompiuteris pražysta
gėlėmis, o dar kiti vaizdavo, kas jiems naršant internete suteikia daugiausia džiaugsmo.
Konkursui buvo pateikta net 226 darbai iš 37 mokyklų. Nugalėtojai apdovanoti prizais.
9–12 klasių jaunimas dalyvavo vaizdo klipų kūrimo konkurse „Kurkime geresnį internetą
kartu!“. Į 1–3 narių grupes susibūrę jaunuoliai sukūrė ir vaidybinių, ir animacinių vaizdo klipų,
kuriuose vaizdžiai pademonstravo, kokių problemų galima sulaukti pasigyrus „Facebook“
socialiniame tinkle apie atostogas ar nusiuntus draugui labai asmeniškų nuotraukų.
Nugalėtojus ir jų darbus galima pamatyti čia: https://www.draugiskasinternetas.lt/saugesniointerneto-konkursu-laimetojai/.

Konkursas „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje 2019“
Tai konkursas, kuris kviečia burtis visą mokyklos bendruomenę veikloms, kurios atkreiptų
dėmesį į saugą internete, asmens duomenų naudojimą elektroninėje erdvėje, veikloms,
kurios skatintų mokinių ir suaugusiųjų dialogą šiomis temomis bei ugdytų kiekvieno iš mūsų
saugaus interneto naudojimo įpročius.
Konkurse dalyvauti buvo kviečiamos pradinį, pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą
teikiančios švietimo įstaigos, kurių mokinių amžius nuo 7 iki 18 m. Konkursinis darbas –
pateiktas organizuotų renginių, skirtų tarptautinei „Saugesnio interneto dienai 2019“
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paminėti, aprašas su vaizdine medžiaga. Viena pagrindinių sąlygų, kad organizuotos veiklos
mokykloje turėjo būti organizuotos vasario 4–9 d., t. y. „Saugesnio interneto savaitės“ metu.
Konkursui pateikti 23 aprašai iš skirtingų Lietuvos švietimo įstaigų. Skaičiuojama, kad
mokyklų organizuotose veiklose dalyvavo daugiau nei 5 tūkstančiai dalyvių, iš kurių virš 2
tūkstančių 5–11 m. amžiaus mokiniai, virš 2 tūkstančių 12–18 m. mokiniai ir beveik 1
tūkstantis kitų dalyvių, t. y. mokytojai, bibliotekininkai, socialiniai pedagogai, psichologai,
policijos atstovai, tėvai, seneliai, švietimo centrų atstovai. Nugalėtojus ir jų darbus galima
pamatyti čia:
https://www.draugiskasinternetas.lt/skelbiame-konkurso-saugesnio-interneto-renginiaimano-mokykloje-2019-nugaletojus/.

Diskusija „Šiandien tu – rytoj apie tave!“ (organizuota su projektu „Prisijungusi Lietuva“)
Tai paaugliams skirta atvira diskusija apie patyčias internete su žymiais Lietuvos socialinių
tinklų influenceriais bei vlogeriais: Viktorija Šaulyte (sokoladass), Edvinu Navicku (3dvinas)
ir Giedre Valavičiūte (Dydis nesvarbu).
Diskusijos įrašą galite rasti čia: https://youtu.be/0FmJ7Hl87K8.
„Saugesnio interneto savaitė“ viešosiose bibliotekose
„Saugesnio interneto savaitės“ proga renginius organizavo 67 bibliotekos – Lietuvos
nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, apskričių, savivaldybių
viešosios bibliotekos ir 550 jų filialų miestuose bei kaimuose. „Saugesnio interneto savaitės“
veiklos bibliotekose sukvietė daugiau kaip 10 tūkst. dalyvių: 4 500 vaikų, 3 200 jaunuolių, 2
300 suaugusių. Vaikai aiškinosi, kokias nuotraukas galima skelbti internete, mokėsi kurti
saugius slaptažodžius, žaidė įvairius žaidimus, per kuriuos galėjo įsitikinti: yra ką veikti ir be
kompiuterio, planšetės ar mobiliojo telefono.

Dalyvavimas „eTwinning“ projekte „#SID the abc“
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Programa „eTwinning“, prisidėdama minint tarptautinę „Saugesnio interneto dieną“, visus
norinčius Lietuvos mokytojus kvietė prisijungti prie virtualaus projekto „#SID the abc“
platformoje www.etwinning.net. Projekto idėja – suvienyti aktyviai saugesnio interneto
veiklose dalyvaujančius mokytojus ir paskatinti juos pasidalyti įvairiomis „Saugesnio
interneto dienos“ (SID) renginių veiklomis ar jų nuorodomis. Projekto metu buvo kuriama
praktinio pritaikymo metodinė medžiaga saugesnio interneto tema, siekiant didesnio mokinių
sąmoningumo ir saugesnės interneto aplinkos.
Prisijungus prie projekto „eTwinning“, ambasadorės kvietė mokytojus ir mokinius dalyvauti
projekto logotipo konkurse, rinkti terminus saugesnio interneto tema, kurti ir dalytis
viktorinomis / klausimynais („Kahoot“ ir kt.), kurti įvairaus formato užduotis („Learningapps“)
ir dalytis SID tema vykusių projektų nuorodomis bei sėkmingų veiklų, plakatų, filmų, komiksų,
minčių žemėlapių kūrimo metodikų gerosios praktikos pavyzdžiais.
Projekto metu „Padlet“ lentoje sukurtą įvairaus formato SID renginių metodinę medžiagą
mokytojai galėjo pritaikyti organizuodami „Saugesnio interneto savaitės“ renginius /
viktorinas / konkursus ir kitas veiklas savo mokyklose.

VU Kauno fakulteto ir Informacinių technologijų instituto seminaras „Saugesnio
interneto diena“ VU KnF“
VU Kauno fakultetas kartu su Informacinių technologijų institutu vasario 5 d. kvietė vyresnių
klasių mokinius kartu su mokytojais atvykti į VU Kauno fakultete organizuojamą seminarą
apie (ne)saugų technologijų naudojimą. Seminare pranešimą skaitė VU KnF dekanas doc.
dr. K. Driaunys. Lektorius pasidalijo savo žiniomis apie kibernetinį saugumą. Seminare kartu
su fakulteto studentais buvo pasakojama apie saugius slaptažodžius ir saugų technologijų
naudojimą, buvo kalbama apie socialinę inžineriją.

Pasitikrinti žinių buvo galima užsukus į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo
biblioteką. Kiekvieną užsukusį į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką lankytoją
kvietėme aplankyti vaikų ir jaunimo skyrių ir sprendžiant elektroninį testą pasitikrinti savo
žinių saugumo internete tema. Kiekvienas, teisingai išsprendęs testą, gavo ženklelį.
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Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2019 m. vasario 4–9 d. kvietė
dalyvauti paskaitose, diskusijose, viktorinose, kurios buvo organizuojamos Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) teritorijoje
esančiose mokyklose. Susitikimų metu pokalbiuose su mokyklinio amžiaus vaikais Vilniaus
apskr. VPK bendruomenės pareigūnai kalbėjo apie nusikalstamas veikas, vykdomas
internetinėje erdvėje. Moksleivius dalyvauti įvairiose veiklose Vilniaus policijos klube
vaikams ir jaunimui kvietė Vilniaus mieste esantis klubas, įsikūręs Justiniškių g. 109, ir
Grigiškių padalinys, įsikūręs Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Šviesos g. 16. Jaunimas,
susirinkęs į Policijos klubą vaikams ir jaunimui, buvo mokomas paprastų ir labai reikalingų
dalykų gyvenime: bendravimo, pamatinių bendražmogiškų vertybių.
SID metu vyko „eSafety Label“ sklaida. Vykstančios „SID 2019“ proga, mokytojai buvo
kviečiami prisijungti prie „eSafety Label“ bendruomenės, užpildant formą gauti „eSafety
Label“ savo mokyklai.
Vyko įvairūs renginiai moksleiviams, mokytojams ir moksleivių tėvams apie internetinį
saugumą mokyklose. Vyko įvairūs mokytojų inicijuoti renginiai (kvizai, konkursai, žaidimai,
filmų peržiūros, pamokos, konferencijos).
Buvo inicijuotas „Robot's Safe Internet Academy“ projektas mokytojams ir mokiniams,
kuris buvo sukurtas sausį ir truko iki vasario pabaigos. Mokytojai drauge su mokiniais per
„Saugesnio interneto savaitę“ buvo kviečiami prisijungti prie projekto ir išmėginti įvairius
informacinių technologijų įrankius, taip pat kviečiami mokytis skirti melagienas nuo naujienų,
mąstyti apie interneto grėsmes. Ši veikla buvo daroma drauge su „eTwinning“ mokyklų
bendruomene Europoje.
Sausio mėnesį buvo inicijuotas ir sukurtas tarptautinis projektas „SID 2019!“
mokytojams ir mokiniams, kuris truko iki vasario pabaigos. Mokiniai buvo kviečiami sukurti
projekto logotipą, dalyvauti „Kahoot“ kvize, kurti priemones, kurios būtų tinkamos ugdymui.
Veikloje dalyvavo mokiniai (5–18 m. amžiaus) bei mokytojai. Ši veikla buvo vykdoma su
Informacinių technologijų institutu bei projektu „eTwinning” (mokyklų bendruomene
Europoje).
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„Saugesnio interneto savaitės“ metu jaunimo forumo nariai organizavo pamokas
mokyklose. Pamokas savo mokyklose (6) suorganizavo 15 jaunimo forumo narių. Jaunimo
forumo nariai dalijosi savo patirtimi, kvietė moksleivius prisijungti prie jų komandos
Saugesnio interneto projekte. Vaizdo filmai, kuriuos sukūrė jaunimo forumo nariai, buvo
naudojami viešinimui. Kiekvieną dieną per „Saugesnio interneto savaitę“ jaunimo forumo
nariai paskelbė savo 6 sukurtus vaizdo filmus apie kibernetinį saugumą, jaunimo forumo
veiklas Saugesnio interneto projekte ir kt.

„Saugesnio interneto savaitės“ metu įvairūs užsiėmimai buvo organizuojami Lietuvos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre bendradarbiaujant su jaunimo forumo nariais:
paskaitos, kvizai, konkursai, mokinių darbų apie saugumą internete paroda. Dalyvavo 5–18
metų amžiaus mokiniai.
Iniciatyva „10 000 vaikų saugesni internete“ buvo pradėta „Saugesnio interneto savaitės“
metu ir tęsėsi visus 2019 metus. Buvo sukurtas internetinis testas moksleiviams apie saugų
elgesį internete. Kiekvienas, kuris išsprendė testą teisingai, buvo apdovanotas nedideliu
prizu.

Informacija žiniasklaidoje
„Saugesnio interneto savaitės“ metu žiniasklaidoje aktyviau buvo akcentuojama saugaus
elgesio internete svarba: informacija buvo skelbiama akcijos partnerių ir draugų socialiniuose
tinkluose ir interneto svetainėse, parengti pranešimai spaudai ir straipsniai interneto naujienų
svetainėse, paskelbti straipsniai laikraštyje „Lietuvos rytas“, dalyvauta LRT laidoje „Labas
rytas, Lietuva“, organizuotas konkursas klausytojams M-1 radijuje bei kitos informavimo
veiklos.

„Saugesnio interneto diena 2020“: pagrindinis renginys
2020 metais „Saugesnio interneto diena“ Lietuvoje buvo minima 17-ąjį kartą. „CYBERteens“
renginyje 19 komandų iš visos Lietuvos kūrė idėjas, kaip virtualią erdvę padaryti saugesnę.
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Kauno „Žalgirio“ arenoje įsikūrusio restorano „Sala“ renginių erdvėje nuo ankstyvo vasario
11-osios ryto iki vakaro dalyvavo ir idėjas generavo daugiau kaip 100 dalyvių iš visos
Lietuvos – Kauno, Vilniaus, Alytaus, Jurbarko, Rokiškio, Šilutės ir kitų regionų.
Renginio metu dalyvių laukė rimti iššūkiai: iš moksleivių, jų mokytojų ir tėvų suburtos
komandos pasirinko po vieną temą iš 6 pasiūlytų iššūkių ir bandė iki renginio pabaigos
sugeneruoti idėjas, kaip spręsti vieną iš aktualių problemų. Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba dalyviams metė iššūkį pagauti ir priduoti užterštą turinį, Nacionalinė
švietimo agentūra – iššūkį ugdyti atsakingą elgesį internetinėje erdvėje, asociacija „Langas į
ateitį“ – iššūkį edukuoti žmones apie privačių duomenų saugumą internete, „Vaikų linija“ –
iššūkį sumažinti žeminančių komentarų skaičių internete, ACBC („Address Cyberbullying By
Creating Concious Online Community“) – iššūkį mažinti internetines patyčias, renginio
informacinis partneris naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ – iššūkį atpažinti ir pranešti apie
netikras naujienas. Renginio pabaigoje buvo paskelbtos komisijos atrinktos tvariausios
idėjos.
Devyniolikos renginio komandų idėjas išgirdo, analizavo ir vertino ekspertų komisija:
verslininkas Vladas Lašas, Ieva Žilionienė (RRT), Aurelija Dirvonskienė (NŠA), Andrius
Janušauskas („ChangeMakers’ON“), Rita Šukytė („Langas į ateitį“), Justina Stefanovič
(„Vaikų linija“), Ugnė Morkūnienė („Bitdefander Lietuva“), Tadas Stankevičius („Kaunas IN“),
Brigita Sabaliauskaitė („Kas vyksta Kaune“).
Visos komandos pristatė savo idėjas žiuri komisijai, geriausios idėjos buvo apdovanotos.
Komanda „Dėdės ir tetos“ laimėjo „Code Academy Kids“ įsteigtą prizą (vertė 2 500 Eur). Jie
pasiūlė duomenų apsaugos sprendimą, aktualų prisijungiant prie viešojo interneto, kuomet
žmonės pamiršta atsijungti nuo savo paskyrų. Komanda „Web“ laimėjo bilietą į
„ChangeMakers’On“ hakatoną. Šie intensyvūs mokymai skirti pakelti sugeneruotą idėją į kitą
lygmenį. Trečiosios vietos laimėtojai – komanda „VŽG-SIJF-LT“, pasirinkusi „Kas vyksta
Kaune“ iššūkį kovai su netikromis naujienomis.
Šis hakatonas suteikė moksleiviams ne tik reikalingos informacijos apie saugesnį internetą,
bet ir galimybę įgyti svarbios komandinio darbo patirties. Jaunuoliai bendravo su ekspertais,
rengė pristatymus ir juos pristatė žiūri komisijai. Moksleiviai taip pat sužinojo apie įvairias
naujoves ir startuolių ekosistemą.
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Tarptautinės „Saugesnio interneto dienos“ koordinavimo komanda sukūrė reklaminį vaizdo
įrašą, kuris išverstas net į 20 kalbų: https://www.draugiskasinternetas.lt/saugesnio-internetodienos-reklaminis-klipas-ir-lietuviu-kalba/.

„Saugesnio interneto savaitės“ veiklos 2020 m.
LRT „Labas rytas, Lietuva“. Saugesnio interneto projektas, minėdamas tarptautinę
„Saugesnio interneto dieną 2020“ Lietuvoje ir daugelį metų bendradarbiaudamas su Lietuvos
nacionaliniu radiju ir televizija (http://www.lrt.lt/), laidos „Labas rytas, Lietuva“ žiūrovus kvietė
dalyvauti viktorinoje. Visą savaitę, vasario 10–15 d., žiūrovai, paskambinę į laidą „Labas
rytas, Lietuva“ ir teisingai atsakę į vedėjų pateiktą klausimą, turėjo galimybę laimėti prizus su
Saugesnio interneto projekto simbolika.
Taip pat savaitės metu žiniasklaidoje aktyviau buvo akcentuojama saugaus elgesio internete
svarba: straipsniai, informacija akcijos partnerių ir draugų socialiniuose tinkluose bei jų
interneto svetainėse, pranešimai spaudoje, straipsniai interneto naujienų svetainėse bei
švietimo portaluose.
„Saugesnio interneto savaitė“ viešosiose bibliotekose. Visą savaitę daugelyje Lietuvos
viešųjų bibliotekų ir jų filialų vyko įvairios edukacinės saugesnio elgesio internete veiklos:
interaktyvūs užsiėmimai apie asmens duomenis, nuotraukų skelbimą internete, saugių
slaptažodžių dirbtuvės, realių situacijų nagrinėjimas, mokomieji renginiai, kurie padėjo
atkreipti dėmesį į savo saugumą interneto erdvėje.
Saugesnio interneto renginius organizavo 720 bibliotekų, juose sudalyvavo 16,4 tūkst.
dalyvių. Iš jų 5,6 tūkst. vaikų, 3,4 tūkst. jaunuolių ir 7,4 tūkst. suaugusių.

Filmo „Interneto valytojai“ seansai. Bendradarbiaujant su festivaliu „Nepatogus kinas“,
36-iose viešosiose bibliotekose vyko filmo „Interneto valytojai“ (angl. „The Cleaners“, N-16)
peržiūros seansai.

Transliacija internetu „Sekstingas: žaidimas ar nusikaltimas?“. Bendradarbiaujant su
projektu „Prisijungusi Lietuva“ surengtos transliacijos dalyviai diskutavo apie sekstingą ir jo
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pavojus: kas nutinka, kai privačiai siųstos erotinio pobūdžio žinutės ir vaizdai yra
paviešinami, kada sekstingo „žaidimai“ gali tapti nusikaltimu, kaip elgtis nukentėjus ir kur
kreiptis pagalbos. Diskusijos įrašą galima rasti: https://youtu.be/mnb5euYKnXw.

Transliacija internetu „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“. Bendradarbiaujant su
projektu „Prisijungusi Lietuva“ surengtos transliacijos dalyviai diskutavo apie dažniausius
internetinio sukčiavimo būdus ir apsisaugojimą nuo jų, pasidalijo pavyzdžiais bei patarimais,
kurie

gali

apsaugoti

duomenis

ir

finansus.

Diskusijos

įrašą

galima

rasti:

https://youtu.be/SYXt8hMV9TA.

Pokalbis „Influenceris“ – ar tikrai svajonių gyvenimo būdas?“. Bendradarbiaujant su
projektu „Prisijungusi Lietuva“ surengta diskusija jaunimui aktualia tema apie socialinių tinklų
iššūkius, nuomonės formuotojų gyvenimo būdą. Pokalbio temos: realybė prieš virtualią
realybę, nematoma socialinių tinklų pusė, skaitmeninės erdvės pavojai, su kokiais iššūkiais
susiduria žinomi Lietuvos influenceriai. Diskusijos įrašą galima rasti:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rIIw0VlVK6k&feature=emb_logo.

Renginys „Digital Lithuania Academy Forum #2: (Un)protected data“. „Kurk Lietuvai“
kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2020 m. vasario 11 d. Europos namuose
organizavo forumą „Digital Lithuania Academy Forum #2: (Un)protected data“. Tai antrasis
„Digital Lithuania Academy“ forumas, kuriame buvo kalbama apie kibernetinį saugumą, kas
tai yra, kodėl tai svarbu kiekvienam viešojo sektoriaus darbuotojui, kur turėtume keliauti
toliau, kaip galime saugiai naudotis technologijomis ir apsaugoti savo bei kitų duomenis.
Renginyje, pranešimų ir dirbtuvių metu, buvo nagrinėjami klausimai, kokie kibernetinio
saugumo įgūdžiai yra svarbūs valstybės tarnautojų darbe bei kodėl svarbu mokėti saugiai
elgtis skaitmeninėje erdvėje ir kokios pasekmės gresia šio įgūdžio neturint.

Seminaras „Saugesnio interneto diena VU KnF“. 2020 m. vasario 14 d. Vilniaus
universiteto Kauno fakultetas (VU KnF) kvietė vyresnių klasių mokinius kartu su mokytojais
44

atvykti į VU Kauno fakultete organizuotą seminarą apie saugesnį technologijų naudojimą.
Patirtimi bei savo žiniomis apie kibernetinį saugumą dalijosi VU KnF kibernetinio saugumo
specialistai. Seminare buvo pasakojama apie saugesnį technologijų naudojimą, kalbama bei
diskutuojama socialinės inžinerijos klausimais.

Vilniaus miesto 2-ojo policijos komisariato prevencinis filmas. Lietuvos policija sukūrė
prevencinį filmą, kuris bus naudojamas ugdymo įstaigose moksleivių švietimui apie kylančias
grėsmes internete. Kurdamas prevencinį filmą Vilniaus miesto 2-asis policijos komisariatas
bendradarbiavo su Vilniaus Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, Vilniaus J. Basanavičiaus
gimnazija, Nacionaline švietimo agentūra, VšĮ „Vaikų linija“, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnyba, Lošimų priežiūros tarnyba ir Dingusių žmonių šeimų paramos centru.
Specialistai pasidalijo patirtimi, papasakojo tikrų istorijų ir pateikė naudingų patarimų.

Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisariato renginiai vasario 10–15 d. Policija kartu su
mokymo įstaigomis organizavo įvairius renginius, minint tarptautinę „Saugesnio interneto
dieną“, skaitė paskaitas bei pasidalijo informacija bei patarimais, kad mokiniai netaptų
nusikaltimų, vykdomų prieš jaunuolius, aukomis. Bendruomenės pareigūnai kartu su
jaunaisiais policijos rėmėjais suteikė informaciją prižiūrimos teritorijos gyventojams, kaip
apsisaugoti nuo nusikaltimų elektroninėje erdvėje, kurių aukomis tampa jaunuoliai.

Programa „eTwinning“ palaiko „Saugesnio interneto savaitės“ iniciatyvą
Programa „eTwinning“ (www.etwinning.lt) palaiko „Saugesnio interneto savaitės“ iniciatyvą
ir skatina mokyklų bendruomenes šiuo laiku kurti projektus, susijusius su saugiu elgesiu
internete. Iniciatyva startavo vasario 11 d., tačiau mokyklos buvo kviečiamos visą antrąją
vasario savaitę skirti šiai šiais laikais ypač svarbiai temai.
Programa „eTwinning“ siūlė interaktyvių veiklų / projektų idėjų pavyzdžių:
● Kokios nuotraukos tinkamos skelbti internete? Kas nutinka įkėlus nuotrauką į
internetą? O ar įmanoma internete paskelbtą nuotrauką ištrinti?

45

● Mokiniai buvo kviečiami aptarti temą: kiek laiko jie per dieną ar savaitgaliais praleidžia
prie interneto (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame įrenginyje)? Kokius žaidimus
žaidžia? Ką veikia, kai nesinaudoja technologijomis? Ar žino, kad gali atsirasti ir
priklausomybė nuo kompiuterio?
● Kas yra slaptažodžiai ir kam jie reikalingi? Kokie slaptažodžiai yra saugūs?
Kūrybinėse dirbtuvėse moksleiviai kūrė slaptažodžius bei mokėsi, kaip juos įsiminti ir
neužmiršti.

Viktorina televizijos žiūrovams. Klausimai apie saugumą internete buvo užduoti per
televizijos laidą. Visą savaitę, vasario 10–15 dienomis, laidos žiūrovai galėjo paskambinti ir,
teisingai atsakę, laimėti prizų su projekto logotipu. Partneris: Lietuvos radijas ir televizija.
Saugesnio interneto jaunimo forumo susitikimas. Vasario 12 d. vykęs susitikimas buvo
skirtas interneto saugumo temai aptarti. Jaunimo forumo dalyviai pasidalijo savo patirtimi su
mažesniais, 5–11 m. amžiaus, mokiniais. Susitikimas vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje.
„Saugesnio interneto savaitės“ metu įvairūs užsiėmimai buvo organizuojami Lietuvos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre: paskaitos, kvizai, konkursai, mokinių darbų
apie saugumą internete paroda. Dalyvavo 5–18 metų amžiaus mokiniai.
Saugesnio

interneto

ambasadoriai

(mokytojai)

organizavo

saugumo internete

konsultacijas savo mokyklose. Ambasadoriai dalijosi savo žiniomis su mokytojais ir patarė
jiems, kaip mokyti vaikus saugesnio interneto temomis.

Karštosios linijos veiklos

2019–2020 m. laikotarpiu interneto karštąja linija buvo gautas ir išnagrinėtas 2 371
pranešimas apie neteisėtą ar žalingą turinį internete ir buvo imtasi šių veiksmų:
● 124 pranešimai persiųsti tolesniam tyrimui Policijos departamentui;
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● 120 pranešimų persiųsta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai;
● 421 pranešimas apie galimai seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių
karštosioms linijoms, Tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE
narėms;
● 277 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.
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, buvo
pasikartojantis arba buvo nepasiekiamas (pvz., apsaugotas slaptažodžiu, skelbiamas
privačiose uždarose grupėse ir pan.) ar nerastas (turinys pašalintas arba nuoroda
nebeaktyvi). 2019–2020 m. RRT gavo 215 pranešimų apie patyčias ir smurtą kibernetinėje
erdvėje. 91 atveju informacija pasitvirtino ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų.
RRT, stiprindama interneto karštąją liniją, 2020 m. pabaigoje pasirašė trišalę sutartį tarp
RRT, Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir UAB „Metacluster LT“ dėl bendrų koordinuotų
veiksmų sukuriant infrastruktūrą, reikalingą vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagai (toliau
– CSAM) aptikti ir paplitimui internete riboti, bei užtikrinant jos priežiūrą, keitimąsi naudinga
informacija, kurios reikia jų uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti. Šia sutartimi
sudaromos sąlygos interneto karštajai linijai naudojantis UAB „Metacluster LT“ sukurtu
įrankiu vykdyti aktyvią CSAM paiešką Lietuvos teritorijoje veikiančiose tarnybinėse stotyse ir
siekti, kad toks turinys būtų kuo greičiau pašalintas, o Lietuvos interneto erdvė būtų
švaresnė.
2020 m. pradžioje RRT paragino Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų
teikėjus jungtis prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu išreikšti
draudžiamos informacijos netoleravimą savo serveriuose. Šia RRT iniciatyva paslaugų
teikėjai skatinami laikytis atsakingumo bei operatyvumo šalinant draudžiamą turinį principų.
Memorandumu susitarta dėl efektyvesnių informavimo procedūrų, kai RRT informuoja
paslaugų teikėją, kad jo tarnybinėse stotyse skelbiama draudžiama skleisti informacija (angl.
Notice and Take Down), taip pat dėl veiksmų, skatinančių informacijos teikėjus neskleisti
draudžiamos informacijos, dalijimosi gerąja patirtimi ir žiniomis, karštosios linijos „Švarus
47

internetas“ https://www.svarusinternetas.lt viešinimo. 2020 m. prie memorandumo prisijungė
10 paslaugų teikėjų.
RRT, viešindama interneto karštosios linijos veiklą, 2019–2020 m. išplatino 14 pranešimų
spaudai, 34 įrašus socialiniuose tinkluose, kuriuose buvo pateikta išsami pranešimų į
karštąją liniją statistika, informacija apie linijos veiklą. Karštosios linijos atstovai dalyvavo 17
radijo laidų, 4 televizijos laidose, apie interneto karštąją liniją pasirodė 84 straipsniai šalies
nacionalinėse ir regioninėse medijose. RRT taip pat buvo viso Saugesnio interneto projekto
viešųjų ryšių koordinatorė.
Siekiant padidinti RRT interneto karštosios linijos žinomumą, dar ankstesnio Saugesnio
interneto projekto vykdymo metu buvo nutarta interneto karštajai linijai suteikti pavadinimą
„Švarus internetas“, sukurti vizualines priemones: logotipą, reklaminį skydelį ir vaizdo klipą.
Viešai visuomenei „Švarus internetas“ buvo pristatytas 2019 m. „Saugesnio interneto dienos“
išvakarėse, vasario 4 d. (žr. https://www.youtube.com/watch?v=TXRBMU4sfOk). Šios
reklaminės priemonės buvo plačiai naudojamos ir viešinamos 2019–2020 m. Saugesnio
interneto

projekto

įgyvendinimo

etape.

Kartu su projekto partneriais, RRT 2019 m. ir 2020 m. aktyviai dalyvavo vykdydama šias
veiklas: organizavo pagrindinius „Saugesnio interneto dienos“ renginius, skaitė paskaitas
vaikams mokyklose, vasaros stovyklose, saugesnio interneto ambasadoriams, dalyvavo
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parodose „Mokykla“, viešino karštosios linijos veiklas įvairiuose medijų kanaluose.

Pasaulinės pandemijos COVID-19 laikotarpiu Lietuvoje vykdomas nuotolinis edukacinis
ugdymas, todėl vaikams ypač reikalingas švietimas saugumo internete klausimais. RRT
2020 m. gruodžio mėn. organizavo renginių ciklą „Būk saugus internete“ pradinių klasių
mokiniams.

Tiesioginių transliacijų vaikams metu interaktyvia ir patrauklia forma aptarta: kas yra
internetas ir ar jame saugu; kaip atpažinti ir ką daryti su žalingu turiniu; bendravimo internete
ypatumai. Renginių metu rodyti šiomis temomis sukurti trys vaizdo klipai, kuriuose vaikai
dalijosi savo mintimis ir patirtimi elektroninėje erdvėje – tokią temų pateikimo formą puikiai
įvertino pedagogai, pažymėję, jog vaikai, klausydami savo bendraamžių minčių, daug geriau
įsimena perduodamą informaciją. Iš viso renginiuose dalyvavo 615 pradinių klasių mokinių.
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Nuotolinio ugdymo procesas ir pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kėlė iššūkių ne tik
mokiniams, bet ir mokytojams, tėvams. RRT kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo agentūra parengė rekomendacijas mokytojams,
kaip saugiai ir efektyviai vesti pamokas nuotoliniu būdu. Taip pat RRT parengė patarimų ir
tėvams, kaip padėti vaikams būti saugesniems internete šiuo ypatingu laikotarpiu. Šiomis
priemonėmis aktyviai dalijosi ne tik ugdymo ir švietimo įstaigos, bet ir medijų kanalai,
viešosios bibliotekos, įvairios bendruomenės.
2019 m. birželio mėn. ir 2020 m. rugsėjo mėn. RRT organizavo mokymus karštosios linijos
darbuotojams ir kitiems Saugesnio interneto projekto darbo grupės nariams. Mokymų metu
buvo nagrinėjamos kritinio mąstymo, skaitmeninės informacijos suvokimo temos,
analizuojamas atsparumas žalingam socialinių tinklų turiniui, virtualaus gyvenimo poveikis
emocinei būsenai ir psichologinis atsparumas žalingam socialinių tinklų turiniui.

Pagalbos linijos veiklos
Projekto laikotarpiu 2019–2020 m. „Vaikų linijos“ (VL) savanoriai praleido 58 039 valandas
konsultuodami vaikus. Vienu metu veikė iki 7 telefono ir iki 3 pokalbių internetu („chat‘o“)
linijų. Buvo atsakyta į 291 430 vaikų ir paauglių skambučių, iš kurių 46 888 buvo
konsultaciniai skambučiai. Taip pat įvyko 4 885 pokalbiai internetu ir buvo atsakyta į 1 320
elektroninių laiškų. Saugesnio interneto klausimais vaikai kreipėsi į „Vaikų liniją“ 974 kartus,
dažniausiai dėl patiriamų patyčių internete ir potencialiai žalingo turinio, susijusio su
savižudybėmis, savižala, valgymo sutrikimais ir pan.
Pagalbos linijos viešinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. „Vaikų linija“, viešindama
pagalbos linijos veiklą, 2019–2020 m. išplatino 6 pranešimus spaudai, kuriuose buvo
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pristatoma informacija apie VL vykdomas veiklas ir vaikų patiriamus sunkumus internete,
pristatytos dvi socialinės kampanijos, skirtos patyčių (įskaitant elektronines patyčias)
prevencijai tarp vaikų, kurios, skaičiuojama, pasiekė apie 100 tūkst. žmonių auditoriją.
Pagalbos linijos atstovai dalyvavo 21 radijo laidoje, 12 televizijos laidų, teikė 24 interviu
žiniasklaidai, dalyvavo ir skaitė pranešimus 21 tarptautinėje, nacionalinėje ar spaudos
konferencijoje, apie „Vaikų linijos“ vykdomas veiklas pasirodė per 70 straipsnių interneto
portaluose. Daugiau informacijos apie „Vaikų liniją“ – tinklalapyje www.vaikulinija.lt.
Reaguodama į pandemijos laikotarpiu kilusius iššūkius, „Vaikų linija“ parengė mokykloms
nuotolinio
mokymo
užsiėmimus
apie
elektronines
patyčias:
https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/27/03/27031f4c-b136-4b8e-b1d7b1da875e9a21/v_linija_bukleto_priedas.pdf.

VšĮ „Vaikų linija“ indėlis į darbą su jaunimu:
Per ataskaitinį laikotarpį „Vaikų linija“ kalbėjo apie saugesnį internetą:
● 2019 m. kovo 6 d. pristatant „Saugesnio interneto dieną 2019“ su SIC partnere,
asociacija „Langas į ateitį“, kalbėta apie saugesnį internetą M-1 radijo rytinėje laidoje
ir Xfm.lt radijuje, dalyvauta SID2019 filmo diskusijoje su vaikais.
● 2019 m. kovo 14 d. su SIC partnere, asociacija „Langas į ateitį“, buvo skaityta paskaita
apie saugesnį internetą Vilniaus T. Matulionio gimnazijoje.
● 2019 m. kovo 21 d. su SIC partnere, asociacija „Langas į ateitį“, buvo skaityta paskaita
apie saugesnį internetą Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje.

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Be emocinės pagalbos vaikams ir paaugliams, „Vaikų linija“ kiekvienais metais kovo mėnesį
organizuoja „Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ. Ši iniciatyva pakeitė devynerius
metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“.
Pagrindiniai „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ“ uždaviniai:
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● sutelkti partnerius bendram darbui, mažinant patyčias Lietuvoje;
● didinti visuomenės sąmoningumą patyčių tema, keisti klaidingas nuostatas apie šią
problemą ir kurti saugią aplinką vaikams ir paaugliams.
Per „Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ“ „Vaikų linija“ kartu su iniciatyvą
palaikančiomis ugdymo įstaigomis ir kitomis skirtingų sektorių organizacijomis pristato
vaikams ir suaugusiesiems skirtas veiklas, skirtas patyčių prevencijai.

2019 metų veiklos

Grupės „Biplan“ nariai Maksas Melmanas ir Olegas Aleksejevas. Roberto Dačkaus /
LR Prezidento kanceliarijos nuotr.
„Vaikų linijos“ 2019 m. inicijuotas „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“ kovo
mėnesį sutelkė vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į patyčių
problemą. Prie iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo per 1 100 šalies ugdymo
įstaigų, spręsti patyčių problemą kvietė „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ“
partneriai ir kitos organizacijos, kviečiančios kartu parodyti nepritarimą patyčioms.
„Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019“ iniciatyva prisijungė prie Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo
52

kampanijos „Už saugią Lietuvą“. Rodyti vaikams pagarbaus ir draugiško bendravimo pavyzdį
suaugusiuosius skatino televizijos laidų vedėja, žurnalistė Renata Šakalytė-Jakovleva.
Grupė „Biplan“ dėmesį į patyčių problemą atkreipė muzikos kalba – naujame jų albume buvo
galima išgirsti patyčių temai skirtą dainą bei pamatyti dainos vaizdo klipą. „Parašėme dainą
„Nuo nulio iki mėnulio“ apie vaikų patyčias, kurios nekūrėme specialiai – ji tiesiog gimė, nes
mums rūpi ši tema. Labai tikimės, kad ši daina pasieks tiek patyčias patiriančiuosius, tiek
patyčių iniciatorius. Juk visi mes kartais tampame patyčių iniciatoriais – sąmoningai ar
nesąmoningai, tad labai svarbu apie tai kalbėti ir išmokti to nebedaryti“, – teigė „Biplan“
gitaristas Olegas Aleksejevas.
Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė švietimo ir ugdymo įstaigas bei visas aktyvias
organizacijas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių ir kitokio
žeminančio elgesio prevencijai ir stabdymui. Kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje
(https://bit.ly/2TC37SR) „Vaikų linijos“ specialistai pateikė veiklų pavyzdžių, kaip organizuoti
užsiėmimus su mokiniais per sąmoningumo didinimo mėnesį. Šioje svetainėje taip pat
visada galima rasti aktualios informacijos vaikams, tėvams ir švietimo įstaigų darbuotojams
apie patyčias, jų prevenciją, tinkamus reagavimo būdus ir patyčių situacijų sprendimą.
Kovo 18 d. Vilniuje, „Vaikų linija“ surengė nacionalinę konferenciją „BE PATYČIŲ 365“, skirtą
patyčių prevencijos ir intervencijos aktualijoms Lietuvoje pristatyti. Konferencijoje dalyvavo
švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojai, organizacijų, dirbančių su vaikais ir paaugliais,
atstovai bei visi, kuriems aktuali patyčių prevencijos tema. Daugiau informacijos galima rasti:
https://konferencija2019.bepatyciu.lt.

2020 metų veiklos
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2020 m. kovą „Vaikų linija“ paskelbė „Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ“ ir
kvietė visuomenę sutelkti dėmesį į patyčias virtualioje erdvėje. Kas trečias tėvas teigė
nežinantis, kaip reikėtų reaguoti, jei jo vaikas susidurtų su patyčiomis internete. „Vaikų linija“
kartu su partneriais pristatė socialinę kampaniją „Internete BE PATYČIŲ“, kuria siekė suteikti
reikalingų žinių suaugusiesiems ir vaikams, kaip tinkamai elgtis, susidūrus su elektroninėmis
patyčiomis.
„Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ“ kovo 2 d. lauke, ant MO muziejaus laiptų,
pradėjo Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ šokėjai, atlikę specialiai šiai iniciatyvai sukurtą
šokį. „Vaikų linija“ ir „Low Air“ kvietė vaikus ir paauglius iki kovo 23 d. atkartoti šį šokį, jį
nufilmuoti ir pasidalyti juo savo socialiniuose tinkluose su grotažyme #IŠSIŠOKBEPATYČIŲ,
taip pasisakant prieš patyčias. Taip pat MO muziejuje „Vaikų linija“ inicijavo pokalbį-diskusiją
„#InterneteBEPATYČIŲ?“, kurioje šia tema patirtimis ir mintimis dalijosi „X Faktoriaus
nugalėtoja“, dainininkė Iglė Bernotaitytė, iliuzionistas Rokas Bernatonis, „Youtube“ kanalo
„Darius žaidžia“ kūrėjas Darius Kniūkšta ir „Vaikų linijos“ psichologė dr. Jurgita Smiltė
Jasiulionė. Diskusiją moderavo žurnalistas Richardas Jonaitis.
Kovo mėnesį „Vaikų linija“ kvietė švietimo ir ugdymo įstaigas bei visas aktyvias organizacijas
prisijungti prie „Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ“ ir savo bendruomenėms
organizuoti veiklas, skirtas mažinti patyčių paplitimą ir kitokį žeminantį tarpusavio elgesį.
Kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje (https://cutt.ly/Wr6fhlZ) „Vaikų linijos“ specialistai
pateikė rekomendacijų užsiėmimams su mokiniais ir tėvais elektroninių patyčių tema. Čia
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taip pat buvo pristatytas naujas edukacinis filmukas vaikams apie patyčias virtualiuose
žaidimuose. Tėvai savo žinias apie patyčias tarp vaikų galėjo pasitikrinti ir pagilinti,
spręsdami

specialų

tėvams

skirtą

mokymų

kursą

internetu:

https://mokymaitevams.bepatyciu.lt. Svetainėje bepatyciu.lt visada galima rasti aktualios
informacijos vaikams, tėvams ir švietimo įstaigų darbuotojams apie patyčias, jų prevenciją,
tinkamus reagavimo būdus ir patyčių situacijų sprendimą.
Taip pat „Vaikų linijos“ specialistai žiniasklaidos ir socialinių tinklų priemonėmis kvietė
suaugusiuosius atkreipti dėmesį į vaikų patiriamas patyčias internete. Žiniasklaidoje „Vaikų
linijos“ specialistai teikė interviu ir ruošė pranešimus spaudai. 2020 m. socialinė kampanija
„Internete BE PATYČIŲ“ pasiekė iki 50 tūkst. žmonių auditoriją.
„Vaikų linija“ paruošė atskirus dažniausiai užduodamų klausimų rinkinius mokykloms,
tėvams

bei

vaikams

apie

patyčias

internete

https://www.bepatyciu.lt/tevams/apie-

elektronines-patycias/.
Plačiau su socialinės kampanijos priemonėmis galima susipažinti čia:
socialinės

kampanijos

„Internete

BE

PATYČIŲ“

vaizdo

klipas:

https://www.youtube.com/watch?v=3Gq8R35oB68;
rekomendacijos

mokyklos

bendruomenei

apie

elektronines

patyčias:

https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/1c/61/1c614435-2be9-4476-9484ccefb977ef69/bukletas_web_final.pdf;
edukacinis filmukas „(NE)ŽAIDIMAS“ apie elektronines patyčias virtualiuose žaidimuose:
https://www.youtube.com/watch?v=04gs8I6DgLE;
„Vaikų
linijos“
sukurtas
radijo
klipas
apie
elektronines
https://www.youtube.com/watch?v=KHELNmb_kLY&feature=youtu.be.

patyčias:

Buvo sukurti animuoti paveikslėliai – vaikų naudojami internetiniai trumpiniai (žodynėlis)
socialinio tinklo „Facebook“ platformoje:
Kas yra:
Spam‘inimas ir Flood‘inimas?
https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158308110497318;
Noob‘as? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158304467762318;
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Trolinimas? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158292813247318;
Nudeshare‘inimas? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158292813247318;
Shitposting‘as? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158285222602318;
Catfishing‘as? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158281012337318;
Harassement‘as? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158265450582318;
Hater‘is? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158237196122318;
Griefing‘as? https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/10158227957147318;
tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas, kuriame nuomonės formuotojai dalijosi patirtimi apie
elektronines patyčias: https://www.facebook.com/vaikulinija/videos/213805383142315/;
„Low Air“ šokio ant Mo muziejaus laiptų nuotraukos:
https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.10158215083487318/10158215085742318/
„Low Air“ šokio ant Mo muziejaus laiptų vaizdo įrašas:
https://www.facebook.com/vaikulinija/videos/1869797396488330.

Nacionalinis bendradarbiavimas ir patariamosios tarybos veiklos
Dalyvauti Saugesnio interneto projekte buvo pakviestos suinteresuotos šalys bei institucijos,
kurios sutiko remti projektą ir dalyvauti jo organizuojamose veiklose. Be SIC narių, projekto
patariamojoje taryboje dalyvauja šios viešosios institucijos, privačiojo sektoriaus nariai ir
nevyriausybinės organizacijos:
·

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija;

·

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;

·

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;

·

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

·

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

·

Lietuvos Respublikos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba;

·

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
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·

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;

·

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;

·

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM;

·

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

·

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos;

·

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET;

·

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija;

·

Švietimo mainų paramos fondo vykdoma programa „eTwinning“ ;

·

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;

·

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

·

VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“;

·

Vilniaus politikos analizės institutas;

·

Medijų ir informacinio raštingumo tinklas (MIR);

·

Lietuvos žmogaus teisių lyga;

·

Nacionalinė skaitmeninė koalicija.

Patariamoji taryba – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, kuris vienija institucijas,
veikiančias įvairiose saugesnio interneto problematikos srityse. Patariamosios tarybos misija
– plėtoti dialogą visuomenėje, dalytis informacija su įvairiomis visuomenės grupėmis ir
institucijomis saugesnio interneto tema bei telktis ir bendradarbiauti plėtojant visuomenės
kompetencijas saugesnio interneto srityje.

Baigiamoji konferencija ir susitikimai su patariamąja taryba
Per projekto laikotarpį vyko du patariamosios tarybos susitikimai (2020 m. birželio 30 d. ir
2020 m. gruodžio 15 d.). 2020 m. birželio 30 d. vyko pirmasis susitikimas su patariamąja
taryba, kurio metu konsorciumas pristatė savo veiklas, o deleguoti į patariamąją tarybą
asmenys pristatė savo organizacijų veiklų sąsajas su saugesniu internetu. Nutarta
bendradarbiauti viešinant projekto ir susirinkusių organizacijų veiklas, susijusias su
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saugesnio interneto tema bei bendradarbiauti ir dalytis patirtimi organizuojant veiklas
tikslinėms projekto grupėms.
Baigiamoji konferencija vyko 2020 m. gruodžio 15–16 dienomis. Gruodžio 15 dieną buvo
skaitomas pranešimas „Virtualių socialinių erdvių pranašumai ir pavojai“, lektorius doc. dr.
Liutauras Degėsys. Po jo vyko projekto vykdytojų ir partnerių veiklos rezultatų pristatymas.
Pristatyme kalbėjo Saugesnio interneto projekto vadovė Salomėja Bitlieriūtė iš Nacionalinės
švietimo agentūros, Rita Šukytė iš asociacijos „Langas į ateitį“, Vilius Nakutis iš Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ir Snieguolė Cironkaitė iš VšĮ „Vaikų linija“. Šią dieną
taip pat vyko patariamosios tarybos plenarinis posėdis tema „Kokios svarbiausios veiklos
vyko saugesnio interneto tematika, kokius ateities planus sieksime įgyvendinti?“.
Gruodžio 16 dieną lektorė doc. Adrija Čepaitė dalijosi, kokiais komunikacijos principais reikia
vadovautis virtualioje erdvėje, koks skirtumas tarp virtualaus ir gyvo bendravimo, kas „veikia“
ir „neveikia“ bendraujant virtualiai, kaip pasiekti norimą rezultatą, kaip pasiruošti virtualiems
pokalbiams, aptarė kūno kalbos, emocijų, auditorijos valdymo, vektoriaus ir rezultato kūrimo
aspektus.

Projekto poveikio tyrimas

KIEKYBINIS INTERNETU BESINAUDOJANČIŲ TĖVŲ IR PAAUGLIŲ NUOMONĖS
TYRIMAS
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, Nacionalinės švietimo
agentūros užsakymu, 2020 metų rugsėjo 24 – spalio 13 dienomis atliko kiekybinį internetu
besinaudojančių paauglių bei tėvų tyrimą. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti paauglių ir tėvų
nuomonę dėl internete kylančių grėsmių bei saugų elgesį internete. Tyrimo tikslinė grupė –
14–18 m. paaugliai, interneto vartotojai bei 5–18 m. vaikus auginantys tėvai, interneto
vartotojai. Tyrimo metu apklausti 1 620 respondentų.
Tyrimo apibendrinime teigiama, kad septyni iš dešimties (70 proc.) apklaustųjų internete
kiekvieną dieną vidutiniškai praleidžia 1–5 valandas: 21 proc. praleidžia 1–2 valandas, 49
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proc. praleidžia 2–5 valandas. Kiek daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) internete vidutiniškai
praleidžia daugiau nei 5 valandas per dieną. 3 proc. – iki valandos.
Nuomonė dėl kylančių grėsmių vaikams internete
Devyni iš dešimties suaugusių tyrimo dalyvių (90 proc.) mano, kad vaikams internete kyla
grėsmė susidurti su neteisėta ir žalinga informacija. 77 proc. apklaustųjų grėsme įvardijo
sunkiai kontroliuojamą naudojimosi laiką, priklausomybę. 76 proc. respondentų nuomone,
internete galimas priekabiavimas ir patyčios. 74 proc. manymu, internete vaikas gali susidurti
su seksualinio pobūdžio pokalbiais, siekiant jį išvilioti susitikti su nepažįstamaisiais. 65 proc.
respondentų mano, kad internete vaikui gresia prarasti privatumą, atskleidus asmeninius
duomenis. 2 proc. mano, kad internetas vaikui nekelia jokių grėsmių.
Sunkiai kontroliuojamą naudojimosi laiką, priklausomybę dažniau įvardijo moterys.
Priekabiavimą ir patyčias dažniau įvardijo moterys ir didmiesčių gyventojai. Seksualinio
pobūdžio pokalbius, siekiant išvilioti vaiką susitikti su nepažįstamaisiais, taip pat dažniau
paminėjo moterys.

Tinklų ir informacijos saugumo pažeidimo atvejai, su kuriais teko susidurti
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Dauguma (71 proc.) suaugusių respondentų ar jų artimųjų yra susidūrę su nepageidaujamais
elektroniniais laiškais. Du trečdaliai (66 proc.) tyrimo dalyvių teigia susidūrę su kompiuterių
virusais. Su kitais pažeidimais susidūrė žymiai mažiau apklaustųjų: 21 proc. susidūrė su
neteisėto ir žalingo turinio informacija internete, 18 proc. – su elektroninės prekybos
pažeidimo atvejais, sukčiavimu, nesąžininga komercija, 13 proc. – su informacijos ir
paskyros duomenų klastojimu socialiniuose tinkluose, 6 proc. – su duomenų išviliojimu
apgaulės būdu, 5 proc. – su įsilaužimais į asmeninį kompiuterį. 12 proc. tyrimo dalyvių
nurodė nesusidūrę su jokiais tinklų ir informacijos saugumo pažeidimais.
Kompiuterio virusus dažniau įvardijo miestų gyventojai. Nepageidaujamus elektroninius
laiškus dažniau įvardijo mažesnių miestų / rajonų centrų gyventojai.

Nuomonė dėl vaikų mokymo saugiai naudotis internetu
Dauguma (70 proc.) suaugusių tyrimo dalyvių mano, kad vaikus reikia mokyti saugaus
naudojimosi internetu, ir patys tai daro. Ketvirtadalis (27 proc.) laikosi nuomonės, kad to
turėtų būti mokoma mokykloje. 1 proc. mano, kad vaikų nereikia mokyti, jie visko išmoksta
patys ar iš draugų. 2 proc. teigė apie tai nepagalvoję. Pačios vaikus dažniau moko moterys,
jaunesnio amžiaus (iki 35 m.) respondentai bei didmiesčių gyventojai. Nuomonės, kad vaikus
turėtų mokyti mokykloje, dažniau laikosi 46 m. ir vyresni apklaustieji bei kaimo vietovių
gyventojai.
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Tyrimo išvadose pateikiamas suaugusiųjų domėjimasis vaiko veikla internete: aštuoni iš
dešimties (80 proc.) apklaustų nepilnamečių nurodė, kad suaugusieji (tėvai, mokytojai ir kt.)
domisi jų veikla internete: 20 proc. domisi dažnai, 60 proc. – kartais. Dažniausiai suaugusiųjų
taikoma priemonė, siekiant padėti vaikams saugiau naudotis internetu, – pokalbiai apie
interneto poveikį, elgesį internete, neteisėtą ir žalingą turinį internete (51 proc.). 45 proc.
apklausos dalyvių nurodė, kad suaugusieji kartais žvilgteli, ką jie veikia internete.
Ketvirtadalio (26 proc.) teigimu, suaugusieji riboja jų naudojimąsi internetu. 23 proc. teigė,
kad suaugusieji tikrina, kokiose svetainėse vaikai lankosi. 15 proc. nurodė taisykles,
nustatytas saugiai naudotis internetu. Dauguma (85 proc.) tikslinės grupės dalyvių mano,
kad kiekvienam būtina žinoti, kaip būti saugiam internete.
Dalyvavimas Saugesnio interneto projekto veikloje
36 proc. tikslinės nepilnamečių grupės dalyvių teigė dalyvavę Saugesnio interneto projekto
veikloje. 11 proc. lankėsi svetainėje ir naudojo medžiagą. 10 proc. apklaustųjų dalyvavo
„Saugesnio interneto dienos“ renginiuose, konkursuose. 10 proc. respondentų stebėjo
vebinarus, peržiūrėjo vaizdo medžiagą, 13 proc. dalyvavo kituose renginiuose. Beveik du
trečdaliai (64 proc.) teigė Saugesnio interneto projekto veikloje nedalyvavę.
Tyrimo pristatymą Saugesnio interneto centro Lietuvoje poveikis visuomenei ir išsamią
ataskaitą galima rasti adresu: https://www.draugiskasinternetas.lt/ka-veikiame/atliktityrimai/.
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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 dalytis šaltiniais, paslaugomis ir praktikomis, taip pat
teikti paslaugas jų vartotojams. Lietuvos SIC kuria naujas priemones ir metodus, kurie susiję
su Europos geresnio interneto vaikams politikos tendencija, bei skatina sąveiką su Europos
BIK bazinių paslaugų platforma.
Lietuvos SIC sukūrė ir patalpino informuotumą skatinančių šaltinių BIK-NET šaltinių
galerijoje: https://www.betterinternetforkids.eu/en/resources.
Viešojoje BIK portalo zonoje paskelbti šie ištekliai:
● „Mūsų šeimos susitarimas“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27414;
● „Kaip apsaugoti savo vaiką internete?“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27415;
● „Saugus internete ir vasarą“ – veiklų idėjos:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27416;
● „Kaip apsaugoti privatų belaidį tinklą?“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27417;
● „Recommendations for teachers on safety issues during online learning in
Lithuania“:
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https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27440;
● testas „Ar esi saugus internete?“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27714;
● internetinis barometras:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27715;
● „Sustiprink imunitetą“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27716;
● „Šeimos susitarimas“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27717;
● „Ar programėlės tik žaidimas?“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27734;
● filmukas apie saugumą internete:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27735;
● Ryšių reguliavimo tarnyba teikia išaiškinimus apie 5G:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27736;
● rekomendacijos tėvams ir globėjams:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27737;
● „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kodėl mokytojų reikia kaip
saugesnio interneto ambasadorių?“ vaizdo įrašas:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27754;
● „Atsiliepk! Užpildyk tuštumą. Tapk „Vaikų linijos“ savanoriu/-e!“:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27755;
● vaizdo medžiaga iš „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2020“
atidarymo renginių:
https://www.betterinternetforkids.eu/resources/resource?id=27756.
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Lietuvos SIC dalyvavimas Insafe veikloje ataskaitiniu laikotarpiu
Projekto partneriai dalyvavo šiuose Insafe renginiuose:
-

Insafe visuotiniame susitikime ir pagalbos linijų mokymuose Heraklione (Graikija,
Kreta), 2019 m. birželio 12–13 d.;

-

Insafe visuotiniame susitikime ir pagalbos linijų mokymuose Liublianoje
(Slovėnija), 2019 m. spalio 23–25 d.;

-

Saugumo internete konferencijoje Briuselyje (Belgija), 2019 m. lapkričio 20 d.;

-

Insafe visuotiniame susitikime ir pagalbos linijų mokymuose nuotoliniu būdu, 2020
m. birželio 3–5 ir spalio 28–29 d.;

-

visuotiniame saugesnio interneto forume nuotoliniu būdu, 2020 m. lapkričio 25–26
d.

Nacionalinė švietimo agentūra, būdama atsakinga už jaunimo veiklas, 2019 ir 2020 metais
dalyvavo platformos jaunimo koordinatorių darbiniuose susitikimuose, kurie vyko internetu.
Taip pat buvo dalyvaujama pasitarimuose dėl SID organizavimo bei informavimo centrų
susitikimuose.
Nuo 2011 metų „Vaikų linija“ yra tarptautinės asociacijos Insafe narė. Insafe tinkle teikia
naudą Lietuvos pagalbos linijai, kadangi suteikia galimybę bendradarbiauti su kitomis
pagalbos linijomis, tiesiogiai diskutuoti ir dalytis patirtimi dėl kylančių sunkumų sprendžiant
tam tikrus atvejus. Dar daugiau, Insafe tinklas rengia reguliarius nuotolinius susitikimus su
internetinių programėlių administratoriais (pvz., „TikTok“), tai suteikia galimybę informuoti
apie vaikams kylančius sunkumus internete bei kartu spręsti kylančias problemas.
Lietuvos pagalbos linijos atstovai ataskaitinio laikotarpio metu dalyvavo šiuose Insafe
susitikimuose-diskusijose nuotoliniu būdu:
-

„Kaip elgtis su žiniasklaida, atsižvelgiant į keliamus iššūkius internete?“ (2019
m. sausį);

-

susitikimas dėl internetinių žaidimų; diskusija apie „Fortnite“ (2019 m. sausį);

-

susitikimas su „TikTok“ programėlės atstovais (2019 m. gegužę);
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-

„Kaip pagalbos linijos naudojasi socialine žiniasklaida?“ (2019 m. rugsėjį);

-

„Kaip pasiekti tėvus?“ (2019 m. spalį);

-

diskusija apie naujausias e. programėles ir tendencijas (2020 m. sausį);

-

diskusija apie seksualizaciją ir nuotraukas internete (2020 m sausį);

-

„Bendraamžių konsultavimo galimybės“ (2020 m. kovą);

-

pagalbos linijų susitikimas COVID-19 situacijai aptarti (2020 m. balandį);

-

„Facebook“ ir „Instagram“ atnaujinimai“ (2020 m. balandį);

-

susitikimas su „TikTok“ programėlės atstovu (2020 m. balandį);

-

Belgijos atvejo aptarimas (2020 m. gegužę);

-

„Mokslu grindžiamas konsultavimas skirtingomis tele-konsultavimo priemonėmis
(telefonu, pokalbiais internetu „chat“, vaizdo skambučiais)“ (2020 spalį).

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 47 interneto karštosios linijos
iš 43 šalių visame pasaulyje (daugiausiai ES) yra INHOPE narės. INHOPE narystė itin svarbi
keičiantis patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais bei siekiant saugiai ir efektyviai keistis
informacija apie neteisėtą informaciją, kuri talpinama kitų valstybių tarnybinėse stotyse. Jei
neteisėta informacija aptinkama kitų šalių tarnybinėse stotyse, informacija apie tai yra
perduodama kitų šalių interneto karštosioms linijoms, kurios, bendradarbiaudamos su savo
šalies teisėsaugos institucijomis, imasi atitinkamų veiksmų, kad neteisėta informacija būtų
kuo greičiau pašalinta.
Karštosios linijos atstovai ataskaitinio laikotarpio metu dalyvavo šiuose INHOPE
renginiuose:
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- INHOPE generalinė asamblėja ir interneto karštųjų linijų mokymai Berlyne (Vokietija),
2019 m. sausį;
- INHOPE metinis visuotinis susitikimas ir interneto karštųjų linijų mokymai Dubline
(Airija), 2019 m. birželį;
- INHOPE sesija, skirta INHOPE 20-ies metų sukakčiai paminėti, Saugesnio interneto
forumas, Briuselis (Belgija), 2019 m. lapkritį;
- INHOPE interneto karštųjų linijų nuotoliniai mokymai, 2020 m. gegužę;
- INHOPE nuotolinis metinis visuotinis susitikimas, 2020 m. liepą;
- bendri Insafe-INHOPE nuotoliniai mokymai, 2020 m. spalį;
- INHOPE nuotolinis susitikimas „Dėmesys ES strategijai – efektyvesnei kovai su
seksualine prievarta prieš vaikus“, Saugesnio interneto forumas, 2020 m. lapkritį;
-

INHOPE nuotolinė generalinė asamblėja, 2020 m. gruodį.

2019 m. vykusių mokymų metu karštosios linijos atstovai įgijo turinio vertinimo ir amžiaus
nustatymo žinių vertinant internete aptinkamą vaizdinę medžiagą. Buvo gilinamasi ir
ieškoma praktinių sprendimų, kaip tarptautiniu mastu tinkamai identifikuoti CSAM
pranešimų „pilkąsias zonas“, kaip sumažinti interneto karštųjų linijų šio turinio
interpretavimo laiko sąnaudas. Svarstyta, kaip efektyviau užkirsti žalingo turinio internete
plitimą, skatinant įsitraukti ir verslo atstovus, ypač CSAM ir prekybos žmonėmis nusikaltimų
srityse. Diskutuota regioninio bendradarbiavimo stiprinimo, interneto karštųjų linijų
stabilumo ir tvarumo užtikrinimo klausimais.
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2019 m. INHOPE organizacija minėjo 20-ies metų sukaktį. Buvo pasidžiaugta nuveiktais
darbais, akcentuota INHOPE asociacijos svarba, prisidedant prie švaresnio interneto
kūrimo, nes kova su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga internete įmanoma tik
visiems kartu siekiant bendro tikslo. Taip pat buvo pristatytas INHOPE atnaujintas
asociacijos logotipas ir nauja interneto svetainė. INHOPE dvidešimtmečiui paminėti skirtą
renginį užbaigė Europos Komisijos ir teisėsaugos institucijų (Europolo) atstovų
pasisakymai apie sėkmingą bendradarbiavimą ir ateities planus.
2020 m. gegužės mėn. vykusiuose INHOPE interneto karštųjų linijų mokymuose RRT
atstovas perskaitė pranešimą apie RRT interneto karštosios linijos veiklą, pasidžiaugė
glaudesniu bendradarbiavimu su elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjais
ir tuo, kad prie RRT iniciatyva parengto Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos jau
prisijungė 10 informacijos prieglobos paslaugų teikėjų.
2020 m. INHOPE metiniame visuotiniame susitikime liepos mėn. iš naujo buvo priimtas
INHOPE Praktikos kodeksas, svarstytas 2020 m. biudžeto vykdymas, pristatyta INHOPE
strategija nuo 2021 metų, patvirtinta Portugalijos interneto karštosios linijos visateisė
narystė INHOPE, įvyko INHOPE Prezidento ir Valdybos rinkimai. INHOPE Generalinėje
asamblėjoje gruodžio mėn. buvo svarstomi naujų narių priėmimo į asociaciją ar
laikinosios narystės pratęsimo klausimai, patvirtintas 2021 m. INHOPE biudžetas,
pateikta informacija apie EK finansuojamų projektų LOT1 ir LOT2 eigą, pranešimų
valdymo sistemos ICCAM tolesnį vystymą, pristatyta INHOPE atnaujinta svetainė,
svarstyti kiti klausimai.
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2020 m. lapkričio mėn. nuotoliniu būdu dalyvauta Saugesnio interneto forumo sesijoje,
skirtoje ES strategijai dėl veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus
(toliau – Strategija). Sesiją pradėjo EK atstovai, kurie pateikė Strategijos apžvalgą ir tai,
kaip jie numato aštuonių pagrindinių tikslų įgyvendinimą per ateinančius penkerius metus.
Po to vyko diskusija, kurioje interneto karštųjų linijų, teisėsaugos ir kitų suinteresuotų
organizacijų atstovai dalijosi įžvalgomis ir patirtimi, kaip COVID-19 pandemijos metu
kovoti su padidėjusiaiss draudžiamo turinio, ypač vaikų seksualinio išnaudojimo
medžiagos (angl. CSAM), srautais internete. Akcentavo aiškios teisinės bazės poreikį ir
spartų Europos Sąjungos direktyvos dėl kovos prieš vaikų seksualinę prievartą
įgyvendinimą visoje Europos Sąjungoje. Be to, atkreipė dėmesį į būtinybę tobulinti
prevencijos ir apsaugos priemones, kad vaikai, tėvai ir mokytojai, taptų tiek atsparesni
psichologiškai, tiek išmanesni ir saugesni naujų technologijų pagalba, kurios padėtų
kovoti su CSAM.

BIK MAP: Geresnio interneto vaikams politikos žemėlapis
Lietuvos saugesnio interneto centras 2020 metais prisidėjo prie Geresnio interneto vaikams
politikos žemėlapio kūrimo (BIK MAP), pateikdamas aktualią informaciją apie situaciją
Lietuvoje. Šis žemėlapis buvo sukurtas siekiant palyginti ir keistis žiniomis apie politikos
formavimą ir įgyvendinimą ES valstybėse narėse Europos geresnio interneto vaikams
strategijos (arba BIK strategijos) temomis ir rekomendacijomis, kurias pirmiausia parengė
Europos Komisija 2012 m. gegužės mėn. Pirmoji BIK MAP ataskaita buvo paskelbta 2015
m., antroji – 2018 m. Šioje, trečiojoje, 2020 m. paskelbtoje ataskaitoje nagrinėjamas tolesnis
Geresnio interneto vaikams (BIK) strategijos įgyvendinimas 30 Europos šalių, įskaitant visas
ES valstybes nares, Islandiją, Norvegiją ir Jungtinę Karalystę. Duomenys suskirstyti į tris
pagrindines temas: BIK politikos pagrindai, BIK politikos formavimas ir BIK politikos
įgyvendinimas. 2020 lapkričio 10 d. Lietuvos SIC atstovai dalyvavo su šiuo žemėlapiu
susijusios darbo grupės susitikime.
BIK MAP galima rasti šiuo adresu: https://www.betterinternetforkids.eu/en/policy/bikmap.
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Kontaktinė informacija
SAUGESNIO INTERNETO INFORMAVIMO CENTRAS
Nacionalinė švietimo agentūra
K. Kalinausko g. 7, LT-03106, Vilnius
http://www.nsa.smm.lt
Tel.: +370 658 18504
Projekto vadovė – Salomėja Bitlieriūtė
(salomeja.bitlieriute@nsa.smm.lt)

SAUGESNIO INTERNETO INFORMAVIMO / MOKYMO CENTRAS
Asociacija „Langas į ateitį“
J. Rutkausko g. 6, LT-05132, Vilnius
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
www.vaikulinija.lt
Vadovas – Robertas Povilaitis
robertas@vaikulinija.lt
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SAUGESNIO INTERNETO KARŠTOJI LINIJA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Mortos g. 14, LT-03219, Vilnius
http://www.rrt.lt
Tel.: +370 5 210 5676
Projekto koordinatorius – Vilius Nakutis
vilius.nakutis@rrt.lt
Atstovė ryšiams su visuomene – Rasa Karalienė
rasa.karaliene@rrt.lt

Ataskaitą parengė Edita Gailiūtė, el. p. edita.gailiute@nsa.smm.lt
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