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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
vis jaunesniame amžiuje, dažnai be suaugusiųjų priežiūros. Vaikų grupė pasižymi
specifiniais poreikiais ir pažeidžiamumu, todėl jiems reikia prieigos prie jų amžiui tinkamo
turinio bei paslaugų, pakankamos apsaugos nuo žalingo turinio, bendravimo ir elgesio,
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 virtualiosios realybės pavojų, tokių kaip per ilgas ekranų
naudojimas, 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, 2021–2022 metais įgyvendino
naujausią projekto etapą „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt IV“,
kurį finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą.
Šia ataskaita siekiama pristatyti visuomenei Saugesnio interneto projekto veiklas ir pasiektus
rezultatus projekto laikotarpiu nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. kovo. Ataskaitos struktūra
sudaryta pagal veiklas. Šioje ataskaitoje pristatoma, kokios buvo įgyvendintos veiklos
vaikams ir 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 IV“ (Saugesnio interneto
projektas) – tai nacionalinio Saugesnio interneto centro (SIC) projektas, dalinai
finansuojamas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF-TC-2018-1) lėšų vykdant
Europos strategiją dėl geresnio interneto vaikams. Tai veikla, kurioje dalyvauja daug
suinteresuotų šalių: viešasis sektorius, technologijų ir medijos organizacijos, 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 įsteigta nacionalinių
saugesnio interneto centrų (SIC). Šiuo metu nacionaliniai SIC veikia 32 pasaulio šalyse ir
vienija „Insafe“ ir INHOPE tinklus.

Saugesnio interneto centras Lietuvoje
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“
(VL) – už pagalbos liniją.
3 pagrindinės Lietuvos SIC teikiamos paslaugos:
✔ visuomenės informuotumo didinimas saugaus elgesio internete klausimais bei
pagalba vaikams, tėvams ir pedagogams, kaip išvengti su skaitmeninėmis
technologijomis susijusių pavojų;
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✔ 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.

Saugesnio interneto centro paslaugos
Informavimo centras
Informavimo centro funkciją įgyvendina du partneriai: Nacionalinė švietimo agentūra
ir asociacija „Langas į ateitį“.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA)
Nacionalinė švietimo agentūra – valstybinė institucija, įsteigta 2019 m. Pagrindinis agentūros
veiklos tikslas – dalyvauti įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo politiką. Nacionalinė švietimo agentūra įsteigta reorganizavus Nacionalinį egzaminų
centrą, Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centrą, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą, Švietimo informacinių
technologijų centrą, Ugdymo plėtotės centrą. Nacionalinė švietimo agentūra kaip švietimo
pagalbos institucija prisideda užtikrinant švietimo kokybę, formuojant ugdymo turinį ir
koordinuojant jo įgyvendinimą, organizuojant mokinių pasiekimų patikrinimus, vykdant
švietimo tyrimus, teikiant įvairiapusę pagalbą švietimo sistemai.
NŠA yra Saugesnio interneto projekto koordinatorė. Įgyvendindama projektą, NŠA yra
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. Kartu su konsorciumo partneriais NŠA organizavo „Saugesnio
interneto dienos“ renginius, tradicines metines konferencijas, organizavo saugesnio
interneto jaunimo forumo veiklą, saugesnio interneto ambasadorių ir kitas veiklas.
Išsamesnės informacijos apie NŠA galima rasti www.nsa.smm.lt.
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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
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. Įgyvendinus įvairias iniciatyvas, šiuo metu Lietuvoje
veikia daugiau kaip 1200 VIPT viešosiose bibliotekose.
✔ Nuo 2003 m. asociacija „Langas į ateitį“ moko suaugusius Lietuvos gyventojus
skaitmeninio raštingumo, saugiai naudotis internetu bei elektroninėmis paslaugomis.
Nemokamuose mokymuose, vykdytuose tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, dalyvavo jau
daugiau nei 300 tūkst. šalies gyventojų.
✔ 2012 metais asociacija „Langas į ateitį“ šalies gyventojams pristatė nemokamą
e. paslaugų mokymosi svetainę www.epilietis.eu, kurioje gyventojai kviečiami
savarankiškai mokytis įvairių skaitmeninio raštingumo temų.
Vykdydama savo veiklas, asociacija „Langas į ateitį“ skatina gyventojus skaitmeninėmis
technologijomis naudotis saugiai. 2012 m. liepos mėnesį asociacija tapo oficialia Lietuvos
SIC partnere ir projekte vykdo saugesnio interneto mokymų bei viešinimo veiklas, tokias kaip
mokymai, edukacinės veiklos mokiniams, mokymo priemonių kūrimas ir sklaida,
informavimo renginių ir akcijų organizavimas, programos „eSafety Label“ sklaida.
Daugiau informacijos apie asociaciją „Langas į ateitį“ – www.langasiateiti.lt.

Karštoji linija
Interneto karštosios linijos veiklą vykdo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
(RRT) – nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo
institucija, veikianti pagal Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus.
6

RRT įsteigta 2001 m. Pagrindinė RRT užduotis buvo suderinti nacionalinę ryšių reguliavimo
sistemą su Europos Sąjungos telekomunikacijų reguliavimą reglamentuojančiu teisės aktų
paketu. RRT misija ‒ užtikrinti veiksmingą konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių
paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo
paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą.
Saugesnio interneto projektą RRT vykdo nuo 2007 metų. 2007–2012 m. laikotarpiu RRT
buvo Saugesnio interneto projekto koordinatorė bei atsakinga už interneto karštosios linijos
veiklą. Nuo 2012 m. RRT dalyvauja Saugesnio interneto projekte kartu su konsorciumo
partneriais – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių
technologijų centru (ITC) (dabar – NŠA), asociacija „Langas į ateitį“ ir VšĮ „Vaikų linija“.
Šiame projekto etape 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.
Interneto karštoji linija įkurta RRT 2007 m. Nuo 2008 m. karštoji linija yra Tarptautinės
interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narė. 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 karštosios linijos www.svarusinternetas.lt pranešimų anketą gali užpildyti visi
interneto naudotojai, norintys pranešti apie internete pastebėtą draudžiamą skleisti arba
neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, t. y. viešas patyčias kibernetinėje
erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją; pornografinio turinio informaciją (įskaitant
informaciją, kurioje vaizduojamas seksualinis vaikų 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.
Kiekvieną gautą pranešimą, laikydamiesi nustatytų procedūrų, ištiria RRT specialistai, o
pasitvirtinus, jog atitinkamas turinys yra išties draudžiamas pagal Lietuvos teisės aktus ir
saugomas Lietuvoje esančiose tarnybinėse stotyse, jis perduodamas toliau tirti Policijos
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, taip pat kreipiamasi į informacijos prieglobos
teikėją, kad šis turinys būtų kuo greičiau pašalintas arba būtų nutraukta prieiga prie jo. Jei
Lietuvoje draudžiamas turinys yra skelbiamas užsienio tarnybinėse stotyse, ir tas turinys yra
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draudžiamas ir pagal kitos šalies įstatymus, tada pranešimas persiunčiamas tolesniam
tyrimui atitinkamos šalies interneto karštajai linijai, INHOPE narei, arba, jei tose šalyse nėra
interneto karštosios linijos, tų šalių informacijos prieglobos arba interneto paslaugų teikėjams
(žr. schemą toliau):

Tuo atveju, jei turinys nėra draudžiamas, bet galimai darantis neigiamą poveikį
nepilnamečiams, pranešimas tolesniam tyrimui yra persiunčiamas Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybai.
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
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,
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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;
● tiesioginio pokalbio internetu („chat“) metu;
● 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
2021 m. įvyko 7 jaunimo forumai, seminaras ir konferencija.
Jaunimo forumai
Pirmas jaunimo forumas „Mano internetinis įvaizdis – koks jis?“ vyko nuotoliniu būdu
2021 m. vasario 26 dieną. Internetinis įvaizdis yra neatsiejama žmogaus autentiškumo dalis,
o virtuali komunikacija svariai prisideda kuriant asmeninę reputaciją. Kokie yra pagrindiniai
tinkamo internetinio įvaizdžio kūrimo principai, kokios vyrauja virtualaus komunikavimo
klaidos, kaip ir kodėl verta atidžiai kontroliuoti savo veiksmus internete, kuo siejasi
9

internetinis įvaizdis ir saugumas internete? Šiuos klausimus nagrinėjo forumo lektorė,
komunikacijos ir strategijos ekspertė Lina Petravičiūtė. Diskusijoje dalyvavo ir savo nuomonę
išsakė forumo dalyviai – jaunimas. Dalyvavo 31 dalyvis.
Antras jaunimo forumas vyko nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 29 d., jo tema – „Mano
internetinis įvaizdis – koks jis?“. Po pirmojo forumo buvo daug pageidavimų pakartoti tą
pačią temą, todėl tokia pačia tema buvo surengtas ir antrasis jaunimo forumas, kuriame
dalyvavo 37 mokiniai.
Trečias jaunimo forumas „Mano supergalios skaitmeninėje erdvėje?“ vyko nuotoliniu
būdu 2021 m. gegužės 26 d. Langas į pasaulį – išmanusis įrenginys – šiandien yra kone
kiekvieno jauno žmogaus delne. Kaip išvengti rizikų ir grėsmių, su kuriomis skaitmeninėje
erdvėje kasdien susiduria daugybė pasaulio gyventojų, ir kaip elgtis, kad galėčiau mėgautis
technologijų teikiamais privalumais – apie tai buvo kalbama šiame forume. Forumą vedė
lektorės, skaitmeninės etikos centro įkūrėjos, komunikacijos ekspertės Rasa Jauniškienė ir
Renata Gaudinskaitė. Forume dalyvavo 74 dalyviai.
Ketvirtas jaunimo forumas „Mano supergalios skaitmeninėje erdvėje?“ vyko nuotoliniu
būdu 2021 m. rugsėjo 30 dieną. Po trečio forumo buvo pageidaujama dar vieno forumo tokia
pačia tema. Iš viso šiame forume dalyvavo 55 dalyviai. Jame dirbo tos pačios lektorės kaip
ir 3-iame forume.
Penktas ir šeštas jaunimo forumai, skirti kibernetinio saugumo mėnesiui, vyko nuotoliniu
būdu 2021 m. spalio 22 ir spalio 25 dienomis. Juose dalyvavo 130 mokinių ir mokytojų. Šį
forumą vedė kibernetinio saugumo ekspertas Edvinas Kerza. Jis jaunimui kalbėjo šiomis
temomis: kodėl kibernetinės erdvės sauga yra svarbu? Pasaulyje ir Lietuvoje vykstantys
incidentai. Ką daryti, kaip kiekvienas galime prisidėti? Ateities iššūkiai ir galimybės.
Septintas jaunimo forumas „Grėsmės internete: ar jos tikrai egzistuoja“ vyko nuotoliniu
būdu 2021 m. lapkričio 30 dieną. Lektorės Diana Ponidzelskienė, Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos
skyriaus vyresnioji tyrėja, ir Eglė Tamulionytė, VšĮ „Vaikų linija“ FRIENDS programos ir
kampanijos „Be patyčių“ koordinatorė, išsamiai apibūdino grėsmes ir pateikė būdų, kaip nuo
jų apsisaugoti. Forume dalyvavo 84 dalyviai.
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Seminaras jaunimui „Kaip kurti video turinį internetui?“
Bendradarbiaujant su „Meno aviliu“, 2021 m. gruodžio 1 ir 7 dienomis kontaktiniu būdu vyko
seminaras „Kaip kurti video turinį internetui?“. Seminaro lektorius – videografas ir žurnalistas
Mindaugas Drigotas – supažindino dalyvius su vaizdo turinio internete įvairove ir jo kūrimo
ypatumais, pamokė, kaip įgytas žinias taikyti praktiškai. Renginyje dalyvavo 16 jaunuolių.

Nacionalinė jaunimo konferencija „Šviesiosios ir tamsiosios gyvenimo internete
pusės“
2021 metais jaunimo veiklos buvo užbaigtos konferencija „Šviesiosios ir tamsiosios
gyvenimo internete pusės“, vykusia gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu. Konferencijoje buvo
pristatytos projekte „Saugesnis internetas“ jaunimui skirtos veiklos bei pasidalyta
nuomonėmis, kaip jaunimas gali įsitraukti į saugumo internete stiprinimą. Buvo plėtojamos
temos: melagienų (ro)botai, atsakingas sistemų spragų atskleidimas – vadinamųjų „baltosios
skrybėlės hakerių“ (angl. white hat hackers) vaidmuo, saugumas internete jaunimui: teisinis
aspektas, praktinės dirbtuvės „Kaip atpažinti melagienas?“, jaunimo tarptautinių veiklų
patirčių pasidalinimas.
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Konferencijoje dalyvavo šie lektoriai: Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Vilniaus Gedimino
technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė, Neda Strelčiūnaitė ir Dagnė
Augustinaitė, Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos gimnazistės, Giedrė Sudniutė, Utenos
Dauniškio gimnazijos IT mokytoja, Sigita Laurinčiukaitė, KAM Kibernetinio saugumo ir
informacinių technologijų politikos grupės patarėja, Diana Ponidzelskienė, Lietuvos policijos
atstovė, Ilona Jucienė, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos pedagogė, informatikos ir
programavimo pradiniame ugdyme mokytoja.
Konferencijoje dalyvavo 95 dalyviai, iš jų nemaža dalis mokytojų.

Kūrybinis komiksų konkursas „Kuriame saugų internetą kartu“ 12–18 m. amžiaus
mokiniams
2021 m. spalio mėnesį buvo organizuotas komiksų konkursas „Kuriame saugų internetą
kartu“ 12–18 m. amžiaus mokiniams. Konkurso tikslas – paskatinti Lietuvos mokyklų
susidomėjimą Saugesnio interneto projektu, atkreipti dėmesį į vaikų apsaugą nuo pavojų,
tykančių virtualiojoje erdvėje, skatinti mokinius kūrybiškai perteikti savo nuomonę, požiūrį į
saugų elgesį internete.
Konkursiniai darbai buvo vertinami dviejose amžiaus grupėse: 12–15 m. ir 16–18 m. Iš viso
gautas 61 komiksas 12–15 m. amžiaus grupėje ir 16 komiksų 16–18 m. amžiaus grupėje.
Vertinimo komisija 12–15 m. amžiaus grupėje atrinko 3 mokinių komiksus, kurie tapo
nugalėtojais, ir 4 mokinių komiksus, kuriems skirti paskatinamieji prizai. 16–18 m. amžiaus
grupėje atrinkti 3 mokinių komiksai, kurie tapo nugalėtojais, ir 2 mokinių komiksai, kuriems
skirti paskatinamieji prizai.
Konkurso nugalėtojai: Alytaus Likiškėlių progimnazijos 7 klasės mokinė Ugnė Kološevskytė,
Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos 7 klasės mokinė Neli Matijošiūtė ir tos
pačios gimnazijos 11 klasės mokinė Urtė Pinikaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
gimnazijos 8 klasės mokinys Jonas Šiupšinskas, Šilutės Vydūno gimnazijos 12 klasės
mokinės Vėjūnė Leškytė ir Valentina Barauskaitė. 2022 metų vasario 8-ąją, minint
Tarptautinę saugesnio interneto dieną, Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo
Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“
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komanda lankėsi mokyklose, kurių mokiniai tapo nugalėtojais, ir įteikė vertingus prizus –
planšetinius kompiuterius.

Jaunimo dalyvavimas tarptautinėje veikloje
Dvi Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos mokinės Neda Strelčiūnaitė ir Dagnė Augustinaitė visus
metus dalyvavo tarptautinėje veikloje. Jos dalyvavo visose veiklose, susijusiose su „BIK
Youth Panel 2021“. Pagrindinis šio renginio tikslas: sudominti jaunimą įsitraukti ir dalyvauti
diskusijose apie saugesnį ir geresnį internetą. Susitikimai vykdavo kartą per savaitę
nuotoliniu būdu, grupėse jaunimas kėlė aktualias problemas ir ieškojo sprendimo būdų, vyko
debatai, jaunuoliai kūrė vaizdo įrašus pasirinktomis temomis, rengė kalbas, skirtas
2021 metų Saugesnio interneto forumui (SIF), kuriame Neda ir Dagnė taip pat dalyvavo.
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Saugesnio interneto ambasadorių veiklos

2021 metais, įgyvendinant Europos infrastruktūros tinklų priemonės bei Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos lėšomis finansuojamo telekomunikacijų sektoriaus Saugesnio interneto
projektą

(„Saugesnis

internetas:

draugiskasinternetas.lt

IV“),

saugesnio

interneto

ambasadoriams arba besidomintiems saugesnio interneto ambasadoriaus veikla mokykloje
buvo organizuoti:


mokymai „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“;



saugesnio interneto ambasadorių mokymų refleksija;



saugesnio

interneto

ir

ambasadorių

besidominčiųjų

saugesnio

interneto

ambasadoriaus veikla baigiamoji konferencija.

Mokymai saugesnio interneto ambasadoriams arba besidomintiems saugesnio
interneto ambasadoriaus veikla mokykloje tema „Medijos ir nacionalinis saugumas:
iššūkiai ir galimybės“
Šiandien gyvename skirtingų tradicijų, kultūrų sankirtoje, todėl svarbu rūpintis valstybės
saugumu, kalbėti apie grėsmes nacionaliniam saugumui, gebėti atpažinti propagandą ir jai
atsispirti. Vis plačiau kalbama apie medijų vaidmenį šiuolaikinėje demokratinėje
visuomenėje, jų įtaką žmonių mąstymui, interesams, tarpusavio santykiams, gyvenimo
būdui, reikšmę formuojant visuomenės nuomonę. Siekiant priimti, suvokti, analizuoti ir
vertinti įvairių visuomenės informavimo priemonių (televizijos, radijo, spaudos, interneto)
teikiamą informaciją, labai svarbus visuomenės aktyvumas ir sąmoningumas. Nenuostabu,
jog didelė atsakomybė ugdant mokinių medijų ir informacinį raštingumą ir siekiant, kad jie
būtų aktyvūs, sąmoningi ir atsakingi Lietuvos Respublikos piliečiai, tenka Lietuvos bendrojo
ugdymo mokykloms.
Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Saugesnis internetas“, siekdama, kad
pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokytojai, vadovai,
socialiniai pedagogai bei mokyklų bibliotekininkai, kurie dalyvavo saugesnio interneto
ambasadorių

mokymuose

ankstesniais

metais

arba

domisi

saugesnio

interneto

ambasadoriaus veikla mokykloje, mokytųsi apsaugoti vaikus nuo įvairių grėsmių internete,
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gebėtų padėti jiems ugdytis kritinį mąstymą ir atsparumą, ypač šių dienų kontekste, kai
daugybė dalykų keliasi į virtualiąją erdvę. Visų medijų įtaka žmonių mąstymui, interesams,
tarpusavio santykiams, gyvenimo būdui, formuojant visuomenės nuomonę didėja.

Mokymuose „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ dalyviai išklausė
lektorių pristatymus, dalijosi patirtimi ir diskutavo temomis:


Lietuvos kelias kibernetinio saugumo link, paskutinių 5-erių metų apžvalga ir įžvalgos
(pasaulyje ir Lietuvoje vykstantys incidentai ir žala visuomenei, kibernetinių ir
informacinių grėsmių sinergija, kaip kiekvienas galime prisidėti prie kibernetinės
brandos augimo, ateities iššūkiai ir galimybės);



kibernetinio saugumo produktų sertifikavimo atsakingas atskleidimas – „gerųjų“
programišių paskirtis ir veikimo principai;



tikslingai skleidžiamos melagienos, kaip vartotojai ir dirbtinis intelektas prisideda prie
melagingų naujienų sklaidos, kokios galimybės sustabdyti melagienų botus;



pilietinio pasipriešinimo samprata ir galimybės;



metodinė pagalba mokytojui, dirbančiam nacionalinio saugumo ir medijų raštingumo
ugdymo srityje;



mokinių skatinimo daugiau sužinoti apie medijas per pratybas ir žaidimus, naudojant
interaktyvias platformas galimybės.

Mokymai „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ 2021 m. vyko 7 grupėms:


gegužės 27–28 d.,



birželio 3–4 d.,



birželio 9–10 d.,



spalio 13–14 d.,



spalio 20–21 d.,



lapkričio 3–4 d.,



lapkričio 10–11 d.

Mokymuose dalyvavo 291 dalyvis, visą mokymų kursą baigė ir pažymėjimus gavo 252
dalyviai. Jie plėtojo kompetencijas medijų ir informacinio raštingumo bei nacionalinio
saugumo ugdymo srityse: gilino žinias ir supratimą; gebėjimą taikyti praktinėje veikloje;
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stiprinti šios srities svarbos suvokimą ugdymo procese. Mokymai skatino turimą patirtį skleisti
mokyklos bendruomenėje. Mokymai vyko nuotoliniu būdu dvi dienas po pietų.
Mokymus vedė ir savo patirtimi dalijosi Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos
forumas“ direktorius, Edvinas Kerza, verslo atsparumo ekspertas, Tautvydas Mikalajūnas,
portalo lrytas.lt redaktorius ir direktorius, Gintautas Jakštys, Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento prie KAM Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyriausiasis
specialistas, Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė, Sigita Laurinčiukaitė, KAM Kibernetinio saugumo ir
informacinių technologijų politikos grupės patarėja.

Saugesnio interneto ambasadorių mokymų refleksija
Po mokymų 2021 m. gruodžio 7 d. nuotolinėje aplinkoje vyko saugesnio interneto
ambasadorių mokymų refleksija, kurioje dalyvavo 31 dalyvis. Renginį moderavo Salomėja
Bitlieriūtė,

Saugesnio

interneto

projekto

vadovė,

praktine

patirtimi

įgyvendinant

pasirenkamąją krašto gynybos programą dalijosi Inga Peslekaitė, Tuskulėnų gimnazijos
geografijos mokytoja. Refleksijos metu dalyviai susipažino su Latvijos saugesnio interneto
centro veikla, kurią pristatė Liene Valdmane, Latvijos saugesnio interneto centro švietimo
ekspertė. Pabaigoje vyko diskusija tema „Medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo turinio
įgyvendinimo galimybės mano veikloje: galimybės ir stiprybės“. Refleksijos dalyviai aptarė,
kaip mokymų metu įgytas kompetencijas praktiškai pritaikyti ugdymo procese.

Konferencija saugesnio interneto ambasadoriams
Paskutinis 2021 metais saugesnio interneto ambasadoriams ir visiems, besidomintiems
saugesnio interneto ambasadoriaus veikla mokykloje, skirtas renginys buvo konferencija,
kurios dalyviams buvo suteikta galimybė pasidalyti gerąja medijų ir informacinio raštingumo
praktika, mokyklose ir neformaliojoje veikloje pasiteisinusiomis idėjomis, geresnio interneto
kūrimo patirtimi. Konferencija vyko nuotoliniu būdu vaizdo transliacijoms skirtoje platformoje
2021 m. gruodžio 14 d. Joje dalyvavo 102 dalyviai.
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Sukurti ištekliai

Puslapis www.draugiskasinternetas.lt
Svetainėje www.draugiskasinternetas.lt stengiamasi pritaikyti informaciją tiek plačiajai
visuomenei, tiek atskiroms tikslinėms grupėms. 2021 metais svetainė atnaujinta, pakeistas
dizainas ir struktūra, kad vartotojams būtų patogiau. Svetainėje galima rasti naudingos
informacinės medžiagos ir priemonių skiltyje Medžiaga mokymuisi. Per 15 mėn. laikotarpį
svetainė sulaukė 191 203 vizitų, iš jų buvo 129 705 unikalūs lankytojai.

Projekto laikotarpiu sukurtos informuotumo didinimo priemonės:


2021 metais buvo sukurti 3 projektą reprezentuojantys reklaminiai filmukai (1 min.,
30 sek. ir 15 sek. trukmės) tėvams apie tai, kaip galima padėti vaikams saugiau
naudotis internetu ir socialiniais tinklais, kokios yra programos, ribojančios vaikų
buvimą internete. Filmukai sulaukė daug peržiūrų (20 521 peržiūra pagal ataskaitą už
du mėnesius) ir susidomėjimo.



Sukurta serija naujų tėvams skirtų informacinių skrajučių. Jose pristatomi patarimai
įvairiomis aktualiomis temomis, informacija apie socialinius tinklus bei vaikų
mėgstamus žaidimus (informacinė medžiaga – www.epilietis.eu).

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
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medžiaga siūlo įvairių veiklų saugesnio interneto užsiėmimams tiek vaikams, tiek
jaunimui.
● Mokomasis testas „Ar esi saugus internete?“ (http://testas.draugiskasinternetas.lt/)
padeda vaikams bei jaunuoliams pasitikrinti, ar jie saugiai elgiasi internete. Testo
svetainė atnaujinta 2022 metais, joje pateikiamas bendrasis testas (skirtingi klausimai
dviem amžiaus grupėm), keturi teminiai testai bei įdiegtas naujas komandinio žaidimo
modulis. Testų svetainę taip pat gali naudoti mokytojai, tėvai, kiti pedagogai
pamokėlėse apie saugesnį internetą.
● Nuo 2015 m. pradžios Lietuvoje veikia mokyklų akreditavimo programa „Saugios
e. erdvės ženklas“ (www.esafetylabel.eu; 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.

Daugiau SIC sukurtų ar rekomenduojamų vaizdo įrašų galima rasti „YouTube“ kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCphVHWnAbv7IJZrsB7bBBJA.
Metodinė medžiaga
Projekto metu sukurta metodinės medžiagos, kurią mokytojai gali naudoti pamokose su
vyresnių klasių moksleiviais. Metodinė medžiaga sukurta šiomis temomis:
-

Kaip veikia socialiniai tinklai ir kokią įtaką jie mums daro?

-

Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei
visuomenei ji kelia?

-

Interneto troliai ir botai. Kaip juos atpažinti ir neužkibti ant jų kabliuko?

-

Suklastotos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Kokiais tikslais jie kuriami ir kaip juos
atpažinti?
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Ši metodinė medžiaga skirta padėti į medijų kuriamas žinutes pažvelgti „iš vidaus“, kad būtų
lengviau suprasti, kaip medijos gali mus klaidinti, kurdamos netikros informacijos burbulus,
formuodamos klaidingą nuomonę apie egzistuojančią tikrovę. Renginio metu buvo
nagrinėjama, kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir kaip į ją reaguoti, sumažinti jos
neigiamą

poveikį.

Šią

metodinę

medžiagą

galite

rasti

svetainėje

www.draugiskasinternetas.lt, skiltyje Medžiaga mokymuisi.

Saugesnio interneto viešinimo veiklos

Saugesnio interneto projekte parengtų išteklių viešinimo renginiai
Siekiant padėti pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų vadovams,
mokytojams, socialiniams pedagogams, mokyklų bibliotekininkams ir kitiems švietimo
darbuotojams efektyviau mokyti vaikus apsisaugoti nuo įvairių grėsmių, pavyzdžiui, patyčių,
neapykantos, žalingo turinio, seksualinio išnaudojimo ar kitokių manipuliacijų, „Saugesnio
interneto“ projektas organizavo projekte parengtų išteklių viešinimo renginių (iš viso keturių),
kuriuose dalyvavo 307 dalyviai, ciklą.
Šis ciklas buvo pradėtas praktinio mokymo vadovo „Medijų ir informacinis
raštingumas“ pristatymo renginiu 2021 m. kovo 31 dieną. Renginyje dalyvavo per 80
dalyvių: tai mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai praktikai, Nacionalinės švietimo
agentūros darbuotojai. Leidinyje pateiktos pamokos suteikia mokiniams galimybę daugiau
sužinoti apie medijas per praktinius pratimus, diskusijas ir žaidimus, skatinama per kūrybą,
įgalinant kurti ir dalytis, realizuoti medijų ir informacinio raštingumo ugdymą. Šio leidinio
vertimas parengtas Nacionalinės švietimo agentūros koordinuojamo projekto „Saugesnis
internetas“ ir Europos Sąjungos Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis.
Leidėjo „Deutsche Welle“ (DW) praktinį mokymo vadovą „Medijų ir informacinis raštingumas“
pristatė Evaldas Rupkus, „DW Akademie“ Medijų vystymo Azijoje ir Europoje departamento
projektų ir mokymų vadovas. Savo pranešime jis kalbėjo apie tai, kad leidinyje aprašomos
įvairios temos, pateikiami pavyzdžiai, pagrindinė informacija apie medijas, naujienas ir
žurnalistiką, socialines medijas, fotografiją ir vaizdo įrašus padės ugdyti mokinių
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kompetencijas – kaip rasti ir naudoti informaciją, suprasti ir įvertinti medijas, kurti ir dalytis
žinutėmis, žinoti savo teises ir pareigas, įgyvendinti savo teises ir atsakingai komunikuoti.
Pranešėja Liudmila Corlateanu, „DW Akademie“ projektų vadovė Moldovoje, renginio
dalyviams pristatė Moldovos pasirenkamojo medijų ir informacinio raštingumo kurso
koncepciją gimnazijos klasių mokiniams, pristatė pagrindines šiame kurse nagrinėjamas
temas. Estijos švietimo ir jaunimo tarybos atstovė Hele Liiv-Tellmann supažindino su Estijos
patirtimi integruojant medijų informacinį raštingumą į kitus dalykus, pateikė integravimo į
kalbas, matematiką ir gamtos mokslus pavyzdžių.
Renginį moderavo Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“
direktorius. Po pagrindinių pranešimų renginio dalyviai dalijosi idėjomis, kaip įtraukti medijų
ir informacinio raštingumo temas į atnaujinamas bendrojo ugdymo programas.
2021 m. birželio 16 d. įvyko antrasis viešinimo renginys – mokomosios medžiagos „Idėjos
ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“ pristatymas, kuriame dalyvavo
63 dalyviai. Mokomąją medžiagą pristatė pamokas rengiančius mokytojus konsultavusios ir
jas leidiniui atrinkusios saugesnio interneto ambasadorės: 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, ir Giedrė Sudniutė, Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja metodininkė.
Renginio metu aptarti mokomojoje medžiagoje aprašyti pavyzdžiai, jų taikymo galimybės
atskleidžiant saugesnio interneto temas per įvairių dalykų pamokas, dalyviai dalijosi
idėjomis, kokios dar veiklos padėtų mokyti vaikus apsisaugoti nuo įvairių grėsmių internete,
ugdyti jų kritinį mąstymą ir atsparumą.
Trečiasis viešinimo renginys buvo skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojams. 2021 m. lapkričio 24 d. vykusiame renginyje, kuriame dalyvavo 109 dalyviai,
pristatyti elektroniniai leidiniai „Zoologijos sodas internete“ ir „Rekomendacijos
veikloms mokyklose elektroninių patyčių tema“. Spalio, kibernetinio saugumo mėnesio
metu, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai išbandė savo veiklose el.
leidinį „Zoologijos sodas internete“. Jo medžiagą mokytojai panaudojo išradingai, įtraukė į
įvairias veiklas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir vaikučių tėveliai atrado, kad jau ir su
tokiais vaikučiais reikia kalbėti apie internetines grėsmes. Pradinio ugdymo mokytojai leidinio
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medžiagą integravo į programavimo mokymą, žaidimus per fizinį ugdymą, matematiką, dailę,
lietuvių k. ir technologijas. Po išbandymo jie mielai sutiko pasidalyti savo įžvalgomis
viešinimo renginyje.
Elektroninio leidinio „Zoologijos sodas internete“ pritaikymo ikimokyklinio ugdymo saugesnio
interneto veiklose galimybes pristatė Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė ir auklėtoja metodininkė Asta Žvigaitienė, apie šio
leidinio pritaikymo pradinių klasių pamokose galimybes kalbėjo Saulė Tiškuvienė, Raseinių
Šaltinio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Dalia Skeirienė, Rokiškio
mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pradinių klasių mokytoja ekspertė, ir Rūta Filončikienė,
VGTU

inžinerijos

licėjaus

pradinių

klasių

mokytoja

ekspertė.

Elektroninį

leidinį

„Rekomendacijos veikloms mokyklose elektroninių patyčių tema“ pristatė Eglė Tamulionytė,
VšĮ „Vaikų linija“ FRIENDS programos ir kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorė.
Ketvirtasis metodinės medžiagos „Medijų raštingumo ugdymas 9–12 (I–IV gimnazijos)
klasėse“ viešinimo renginys vyko 2021 m. lapkričio 30 d., jame dalyvavo 66 dalyviai.
Renginio metu tinklalapio „Draugiškas internetas“ bei sklaidos ir viešinimo veiklų
koordinatorė Ginta Orintienė pristatė keturias jos parengtos metodinės medžiagos „Medijų
raštingumo ugdymas 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėse“ temas:


Interneto troliai ir botai. Kaip juos atpažinti ir neužkibti ant jų kabliuko?



Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei
visuomenei ji kelia?



Kaip veikia socialiniai tinklai ir kokią įtaką jie mums daro?



Suklastotos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Kokiais tikslais jie kuriami ir kaip juos
atpažinti?

Forumas tėvams
Projektas „Saugesnis internetas“ organizavo forumą tėvams (globėjams) „Ar tikrai žinote, ką
Jūsų vaikai veikia internete?“, kuris vyko nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio 9 dieną. Renginį
moderavo Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) laidų vedėja Živilė Kropaitė-Basiulė. Renginys
buvo transliuojamas socialinio tinklo „YouTube“ paskyroje „Draugiškas internetas“.
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Vaiko augimas ir brandumas yra svarbūs ne tik gyvenime, bet ir susiduriant su skaitmeniniu
pasauliu. Internete galima pakankamai greitai rasti vertingos informacijos – tai begaliniai
žinių šaltiniai; programos, puoselėjančios vaiko kūrybiškumą ir ugdančios problemų
sprendimą; nauji įrankiai ir priemonės mokymuisi; galimybė nuotoliniu būdu bendrauti su
žmonėmis iš viso pasaulio. Tačiau tėvai privalo būti budrūs ir neužmiršti, kad internete slypi
įvairių pavojų, tad pravartu domėtis, įgyti žinių ir padėti vaikams mokytis saugiai elgtis
internete.
Forumo metu Vilniaus miesto 2-ojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana
Ponidzelskienė papasakojo apie internete vaikų tykančias grėsmes, apie tai, ką turėtų žinoti
tėvai, susidūrę su nusikalstama veika, ką jie galėtų padaryti, kad apsaugotų savo vaiką. VšĮ
„Vaikų linija“ atstovaujanti Eglė Tamulionytė skaitė pranešimą „Kaip vaikui padėti saugiai
socializuotis internetuose?“. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovas Vilius
Nakutis supažindino tėvus su Interneto karštąja linija, kaip priemone pranešti apie žalingą
turinį ar patyčias internete, taip pat su jos galimybėmis, kaip tokį turinį pašalinti, pateikė
patarimų, kaip reaguoti į žalingą turinį internete. Renginyje dalyvavo 230 dalyvių. Vaizdo
įrašą

„YouTube“

kanale

peržiūrėjo

595

asmenys.

Renginio

nuoroda:

https://youtu.be/hIoZJ0_5BrE.

Skaitmeninė savaitė
Skaitmeninė savaitė (angl. ALL DIGITAL Week) – visoje Europoje organizuojama kasmetinė
skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo akcija. Jos tikslas – paskatinti
gyventojus atrasti technologijas, jų kuriamą naudą, pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis
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savo

kasdienėje

bei

profesinėje

veikloje.

Daugiau

informacijos

apie

akciją

–

www.alldigitalweek.eu. Šios akcijos veiklas Lietuvoje koordinuoja asociacija „Langas į ateitį“,
siūlant gyventojams įvairių edukacinių veiklų, padedančių tobulinti skaitmeninį raštingumą.
Informacija apie akcijas skelbiama www.epilietis.eu.
Skaitmeninė savaitė 2021 vyko kovo 22–28 dienomis. Bendradarbiaujant su nacionaliniu
projektu „Prisijungusi Lietuva“ gyventojams buvo pristatytos 5 internetinės transliacijos,
susijusios su įvairiais saugaus skaitmeninių technologijų naudojimo aspektais. Taip pat
įvairių edukacinių veiklų surengta Lietuvos viešosiose bibliotekose. Akcijos veiklose
sudalyvavo 9 tūkst. gyventojų.
Skaitmeninė savaitė 2022 išsitęsė į penkias savaites ir vyko nuo kovo 14 dienos iki
balandžio 14 dienos. Antroji akcijos savaitė įgyvendinta bendradarbiaujant su Saugesnio
interneto projektu, pristatant gyventojams tris transliacijas aktualiomis temomis: kibernetinis
saugumas, socialinės inžinerijos ir internetinio sukčiavimo atpažinimas.

Europos kibernetinio saugumo mėnesio 2021 informavimo kampanija
Europos kibernetinio saugumo mėnuo (angl. European Cyber Security Month) yra kasmetinė
spalio mėnesį vykstanti akcija, kurios tikslas – ugdyti gyventojų sąmoningumą kibernetinio
saugumo klausimais. Akciją koordinuoja Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
(ENISA) ir Europos Komisija (akcijos svetainė cybersecuritymonth.eu).
2021 metais Saugesnio interneto projektas, bendradarbiaudamas su ESET, prisijungė prie
Europos kibernetinio saugumo mėnesio iniciatyvos ir kvietė susimąstyti, ar tikrai internete
elgiamės saugiai ir atsakingai. Mėnesio temos: slaptažodžių higiena, socialinė inžinerija,
e. pašto saugumas, išpirkos reikalaujančios programos.
Akcijos metu buvo surengta mokytojams skirta praktinė sesija „Ką mokytojams ir jų
mokiniams būtina išmanyti apie kibernetines grėsmes?“, surengtos dvi Kahoot viktorinos,
parengti ir išplatinti 4 pranešimai spaudai, vykdyta informavimo kampanija Facebook
socialiniame tinkle. Akcijos veiklomis pasiekti 35 tūkst. gyventojų.
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Renginiai vaikų vasaros stovyklose
2021 m. vasarą Ryšių reguliavimo tarnyba kartu su asociacija „Langas į ateitį“ organizavo
tradicinį renginių ciklą „Saugus internete ir vasarą!“ vaikų vasaros stovyklose. Komanda
aplankė 5 stovyklas, kuriose daugiau kaip 300 vaikų žaidybine forma suteikė žinių ir įgūdžių
apie tai, kaip saugiau naudotis internetu ir išmaniaisiais įrenginiais. Su vaikais žaidėme ir
kartu mokėmės būti saugesniais internete. Interaktyvių stovyklų metu:
-

su vaikais buvo diskutuojama apie išmaniąsias technologijas, ką jie internete veikia,
kiek laiko praleidžia prie ekranų, kokius internetinius žaidimus žaidžia, ar atpažįsta
galimas interneto grėsmes;

-

buvo imituojamas pokalbis internetiniame žaidime ir sprendžiama, iš ko galima
suprasti apie negerus žaidimo „draugo“ kėslus;

-

daug judama – buvo žaidžiama estafetė ir rūšiuojama, kurias nuotraukas internete
galima skelbti, o kurių nederėtų;

-

buvo kuriamos pamokomosios istorijos žaidžiant „Apuoko pamokėles“ – kas nutinka
netinkamai pasielgus ir kaip galima to išvengti;

-

žaidžiama improvizuota viktorina su gongu.

Viešinimo priemonės
Projekto metu viešinimo veikloms buvo įsigyta įvairių prekių su projekto simbolika bei
išleistas Saugesnio interneto projekto 2022 metų kalendorius su mokinių darbais. Šios
priemonės buvo dalijamos moksleiviams ir mokytojams įvairių renginių ir konkursų metu.
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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 nuo 2004 metų.
„Saugesnio interneto diena 2021“: pagrindinis renginys
2021 m. vasario 9 d. Lietuvoje, kaip ir beveik 170 pasaulio šalių, buvo minima Saugesnio
interneto diena. Renginys „Kuriame saugų internetą kartu“ buvo tiesiogiai transliuojamas
internetu LRT iš VšĮ „Dūmų fabrikas“ studijos. Jame dalyvavo Mantas Stonkus, Dovilė
Filmanavičiūtė, Vidas Bareikis, atlikėja Paula. Buvo kalbama šiomis temomis: „Bendravimo
kultūra internete – kaip ir su kuo mes bendraujame“ (Mantas Stonkus), „Skaitmeninis
raštingumas ir kritinis mąstymas internete“ (Dovilė Filmanavičiūtė), „Neapykantos kurstymas
internete ir kaip užkirsti tam kelią“ (Vidas Bareikis). Renginio metu taip pat vyko parodomieji
jaunimo debatai, kuriuose Tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos atstovai tiesiogiai
diskutavo tema „Tėvų ir vaikų santykis internete: ar tėvai turėtų gauti prieigą prie
nepilnamečių vaikų socialinių paskyrų“. Renginio organizatoriai: Ryšių reguliavimo tarnyba,
Nacionalinė švietimo agentūra. Partneriai: asociacija „Langas į ateitį“, VšĮ „Vaikų linija“.
Saugesnio interneto dienos proga Lietuvos mokyklos buvo kviečiamos organizuoti
moksleivių debatus saugesnio interneto tema. Tą daryti buvo kviečiami I–IV gimnazijos ir 9–
10 klasių mokytojai kartu su mokiniais visą savaitę vasario 8–12 dienomis. Mokyklos buvo
kviečiamos paskelbti savo organizuotų debatų įrašus „YouTube“ kanale bei pasidalyti
įdomiausiais debatų fragmentais su Saugesnio interneto projektu.
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Kitos „Saugesnio interneto dienos 2021“ ir „Saugesnio interneto savaitės 2021“
veiklos
Saugesnio interneto savaitės metu vyko įvairūs renginiai tikslinėms grupėms.
Socialinė kampanija „Cut the crap. Gana kapotis internete!“
Socialinė kampanija „Cut the crap. Gana kapotis internete!“, vyko vasario 1–21 d. Kampanija
buvo skirta atkreipti vaikų ir paauglių dėmesį į sunkumus ir grėsmes, kylančias bendraujant
internetu. Renginys skirtas 10–15 metų vaikams ir paaugliams.
Nacionalinė saugesnio interneto viktorina
Dalyvauti vasario 8–11 d. nacionalinėje saugesnio interneto viktorinoje užsiregistravo
400 komandų. Vyko keturi viktorinos turai, o vasario 12 d. paskelbtos laimėjusios komandos.
Kiekvienos dienos turo klausimai skatino komandas tarpusavyje diskutuoti įvairiomis
saugesnio elgesio internete temomis. Prizais buvo apdovanotos 10 komandų. Nacionalinėje
saugesnio interneto viktorinoje buvo kviečiamos dalyvauti 4–6 klasių mokinių komandos.
Organizatoriai: asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu „Prisijungusi Lietuva“.

Edukacinės saugesnio interneto pamokėlės
26

Saugesnio interneto savaitės metu rengiamose edukacinėse pamokėlėse Draugiško
interneto meškiukas bendravo tiek su vaikais, tiek su ekspertais apie tai, kaip internete būti
saugesniems. Vienos pamokėlės trukmė – apie 20 min. Kiekvieną savaitės dieną buvo
skelbiama nauja edukacinė pamokėlė, kurią buvo galima stebėti bet kuriuo patogiu metu.
Edukacinėse saugaus interneto pamokėlėse 2021 m. vasario 8–12 d. buvo kviečiami
dalyvauti 4–6 klasių mokiniai, pamokėlės sulaukė 28 tūkst. peržiūrų. Organizatoriai:
asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu „Prisijungusi Lietuva“.
Saugesnio interneto savaitė Lietuvos viešosiose bibliotekose
Lietuvos viešosios bibliotekos visą savaitę siūlė savo lankytojams įvairias edukacines veiklas
ir skatino mokytis saugiai elgtis interneto erdvėje. Edukacinės veiklos buvo skirtos Lietuvos
viešųjų bibliotekų lankytojams, kurių sudalyvavo daugiau kaip 7 tūkstančiai. Organizatoriai:
viešosios bibliotekos ir jų filialai.
Kibernetinio saugumo centro patarimai „Kartu už saugesnį internetą“
Kampanija vyko vasario 8–12 d. Kompanijos metu buvo dalijamasi aktualiais patarimais: kas
yra slaptažodis ir kodėl jis yra svarbus? Kas yra socialinė inžinerija ir kodėl ji yra grėsmė?
Kas yra atsarginė kopija ir kodėl ji svarbi? Kas yra privatumas ir kodėl jis svarbus? Renginys
skirtas visų amžiaus grupių žmonėms. Organizatorius: Nacionalinis kibernetinio saugumo
centras.
Atvira tiesioginė paskaita „Apie interneto platybes su bendruomenės pareigūnais“
Vasario 8–9 d. Šiaulių AVPK Pakruojo rajono bendruomenės pareigūnas pristatė dvi temas
apie interneto pavojus: 1) Patyčios, įžeidimai, komentarai, socialiniai tinklai; 2) Sukčiavimai,
pirkimai ir pardavimai, pervedimai, bankai, skelbiu.lt. Pristatymuose buvo pateikta pavyzdžių
apie internete tykančius pavojus. Paskaita buvo skirta visų amžiaus grupių žmonėms,
kuriems aktuali pavojų internete tema. Organizatoriai: Šiaulių AVPK Pakruojo rajono
bendruomenės pareigūnai.
Virtualus edukacinis renginys „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“
Biblioteka – tai atvira žinioms ir idėjoms erdvė, bendruomenės kūrimosi ir traukos centras.
Vasario 9 d. 13–16 val. renginys sukvietė ekspertus ir gerai pažįstamus visuomenėje veidus,
kurie pasakojo apie technologijų naujoves, saugų jų naudojimąsi, 5G ryšio proveržį. Buvo
atkreiptas dėmesys į virtualių socialinių erdvių pranašumus ir pavojus, dalyviai buvo paraginti
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atsisukti į save, į savo emocinę sveikatą, jos pažinimą ir stiprinimą. Taip pat buvo pasidalyta
patirtimi ir įžvalgomis apie teminių akcijų įgyvendinimo subtilybes. Virtualus edukacinis
renginys buvo skirtas Lietuvos viešųjų bibliotekų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams, jį
stebėjo 10 tūkst. dalyvių. Organizatoriai: asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu
„Prisijungusi Lietuva“.
Konkursas „Kartu už saugesnį internetą“
IT specialistai buvo kviečiami pasitikrinti savo žinias ir atsakyti į pateiktus klausimus apie
kibernetinį saugumą. Organizatorius: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.
Išmanusis protmūšis naudojant Kahoot platformą
Naudojant Kahoot platformą vyko protmūšis socialinių tinklų saugumo grėsmės klausimais.
Protmūšyje buvo kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto ir rajono gyventojai nuo 16 metų.
Organizatoriai: Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono bendruomenės pareigūnai.
Atvira internetinė paskaita „Patyčios ir smurtas socialiniuose tinkluose: kaip atpažinti
ir apsiginti?“
Į saugaus interneto sąvoką svarbu įtraukti patyčių ir psichologinio smurto socialiniuose
tinkluose temą. Istorijos, kai vaikai, paaugliai ir net suaugusieji patiria patyčias ir smurtą
socialiniuose tinkluose, visuomet atsiduria ir žiniasklaidos centre. Tokie reiškiniai palieka ne
tik psichologines traumas, skatina smurtą prieš save, bet ir lemia kitą procesą – tendencingą
patyčių socialiniuose tinkluose kartojimąsi, savo socialinio statuso demonstravimą ir pan.
Paskaitą 2021 m. vasario 10 d. skaitė Justina Maciūnaitė, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto lektorė, portalo „Delfi“ žurnalistė. Renginys buvo
skiriamas jaunimui, 8–12, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, taip pat studentams, mokyklų
bendruomenėms, mokytojams, socialinių tinklų vartotojams. Organizatorius: VILNIUS TECH
Kūrybinių industrijų fakultetas.
Atvira internetinė paskaita paskaita „Melagienų (ro)botai“
Kaip veikia tikslingai skleidžiamos melagingos naujienos ir kaip mes, tikėdami sąmokslo
teorijomis, prisidedame prie jų? Kaip dirbtinis intelektas prisideda prie melagingų naujienų
sklaidos ir ką galime padaryti mes, kad sustabdytume robotus? Apie tai buvo kalbama
paskaitoje vasario 11 d. – „Melagienų (ro)botai“. Paskaitą skaitė Živilė SederevičiūtėPačiauskienė, VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė. Renginys buvo
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skiriamas jaunimui, 8–12, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, taip pat studentams, mokyklų
bendruomenėms, mokytojams, tėvams. Organizatorius: VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų
fakultetas.
Mokymai „Kaip kalbėti su tėvais ir padėti vaikams gyventi skaitmeniniame pasaulyje“
Vasario 11 d. mokymų metu buvo aptarta, kuo ypatinga skaitmeninė karta ir kaip su ja
bendrauti, kokie argumentai padeda bendraujant su tėvais, kokių reiktų susitarimų, kad
pagerintume ugdymo procesą, kokios suaugusiųjų pagalbos gali reikėti vaikams. Mokymai
buvo skirti mokytojams. Organizatorius: Skaitmeninės etikos centras.
Atvira internetinė paskaita „Atsparumas dezinformacijai ir saugesnis internetas:
istorinės praeities vertinimų kolizija“
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM lektorius dr. Ramūnas
Trimakas vasario 12 d. skaitė viešą paskaitą, kuri buvo skirta bendrojo ugdymo mokyklų
mokytojams. Organizatorius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.
Pranešimas „Google įrankiai Jūsų produktyvumui!“
„Google Baltic“ kampanija, įsitraukdama į Saugesnio interneto savaitės renginius,
Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojus kvietė į paskaitą „Google įrankiai Jūsų
produktyvumui!“. Lektorius: Domas Vyšniauskas, sertifikuotas „Google“ treneris ir „Digital
Academy” įkūrėjas.
Kūrybiniai konkursai vaikams ir jaunimui
2021 metais vyko kūrybiniai konkursai vaikams ir jaunimui. Nugalėtojus ir jų darbus galima
pamatyti čia: https://www.draugiskasinternetas.lt/pristatome-kurybinio-komiksu-konkursokuriame-saugu-interneta-kartu-laimetoju-darbus/.

„Saugesnio interneto diena 2022“: pagrindinis renginys
Vasario 8 d. vyko nuotolinė diskusija tėvams „Vaikas ir internetas: kada jau laikas ir
kaip?“, jos metu RRT atstovas Skaitmeninių paslaugų departamento direktorius Vaidotas
Ramonas, VšĮ „Vaikų linija“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė kartu su laidų vedėja,
socialinių tinklų žvaigžde Indre Stonkuviene aptarė, kada jau laikas vaikus supažindinti su
internetu ir kaip tai padaryti, apžvelgė, kiek laiko vaikai įprastai praleidžia internete ir kam
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skiria daugiausiai laiko jame, diskutavo, kaip pandemija ir nuotolinis mokymasis pakeitė laiko
leidimą virtualiojoje erdvėje, pateikė praktinių patarimų, kaip tėvai gali užtikrinti kuo saugesnį
vaikų laiką prie ekranų ir kur pranešti, susidūrus su žalingu turiniu. Diskusijos įrašas
žiniasklaidos portale, Facebook, YouTube puslapiuose buvo peržiūrėtas beveik 13 tūkst.
kartų. Renginys buvo skirtas tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus bei
paauglius, ugdymo įstaigų pedagogams. Diskusija buvo transliuojama naujienų portale
www.15min.lt bei15min.lt Facebook paskyroje. Organizatorius: Ryšių reguliavimo tarnyba,
partneriai: Nacionalinė švietimo agentūra, asociacija „Langas į ateitį“, VšĮ „Vaikų linija“. NŠA
taip pat parengė reklaminį vaizdo įrašą, kuris buvo transliuotas LRT. RRT taip pat buvo
vykdyta aktyvi komunikacijos kampanija, skirta Saugesnio interneto savaitei – parengtas 31
įrašas socialiniuose tinkluose, 1 interviu nacionaliniame radijuje, 17 straipsnių naujienų
portaluose.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo mokyklos buvo kviečiamos prisijungti prie SID. Mokyklos
buvo kviečiamos iškelti kūrybingą idėją ir ją įgyvendinti savo mokykloje. Kūrybingiausios
mokyklos buvo apdovanotos prizais. Taip pat Saugesnio interneto savaitės metu 6 mokyklų
mokiniams, komiksų konkurso nugalėtojams, buvo įteikti prizai – planšetiniai kompiuteriai.

30

Kitos Saugesnio interneto dienos ir savaitės 2022 metais veiklos
Saugesnio interneto savaitės metu vyko įvairūs renginiai tikslinėms grupėms.
Virtualus seminaras „Elektroninis saugumas programoje „eTwinning“
Renginio vasario 3 d. metu buvo pristatomos programos „eTwinning“ galimybės, atsargumo
priemonės publikuojant nuotraukas, susitarimai su partneriais. Reginys skirtas įvairių dalykų
mokytojams,

pradedantiems

ir

pažengusiems

programos

„eTwinning“

dalyviams,

užsiregistravusiems portale www.etwinning.net. Organizatoriai: Švietimo mainų paramos
fondo „eTwinning“ ambasadorė Giedrė Raudonienė.
Konkursas „Iškeisk kibernetinio saugumo žinias į prizus“
Antivirusinius interneto sprendimus siūlanti „ESET Lietuva“ komanda metė iššūkį
moksleiviams ir net tris dienas – vasario 3, 10 ir 17 dienomis kvietė dalyvauti socialiniame
tinkle „Facebook“ rengiamuose konkursuose. Renginio dalyviai galėjo pasitikrinti žinias,
atsakydami į klausimą, susijusį su kibernetiniu saugumu, o teisingai atsakiusiųjų laukė prizai.
Konkursuose buvo kviečiami dalyvauti 8–12 klasių ir jaunesni mokiniai, kurie domisi
kibernetiniu saugumu. Organizatorius: „ESET Lietuva“ komanda.
Pamokos „Mokonomika“
Didžiausia nuotolinė pamoka Lietuvoje „Mokonomika“, beveik prieš metus pritraukusi iki 250
tūkst. dalyvių, kvietė mokytojus, moksleivius virtualiai susitikti vasario 4 dieną. Šįkart žinių
šventė buvo atvira visiems ir visur – buvo galima prisijungti iš bet kurios pasaulio šalies,
miesto, klasės ar namų bei atrasti specialiai ruošiamas pamokas apie finansus, tvarumą,
kibernetinį saugumą, profesijas ir daugiau. „Mokonomika“ buvo skirta visiems 1–12 klasių
mokiniams, kurių laukė net 24 pamokos tvarumo, kibernetinio saugumo, finansinio
raštingumo ir kitomis aktualiomis temomis. Visi pranešimai vyko trims pogrupiams, vienu
metu dalyvaujant skirtingoms klasėms: 1–4 kl., 5–8 kl. ir 9–12 kl. Organizatorius: akcinė
bendrovė „Swedbank“.
Virtualus seminaras „Elektroninio saugumo pagrindiniai principai ir taisyklės
programoje „eTwinning“
Renginyje, vykusiame vasario 7 d., buvo pristatomos programos „eTwinning“ galimybės,
elektroninio saugumo pagrindiniai principai, taisyklės, kurių privalo laikytis visi „eTwinning“
nariai. Renginys buvo skirtas įvairių dalykų mokytojams, pradedantiems ir pažengusiems
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programos

„eTwinning“

dalyviams,

užsiregistravusiems

portale

www.etwinning.net.

Organizatoriai: Švietimo mainų paramos fondo „eTwinning“ ambasadorės Giedrė
Raudonienė ir Edita Setkauskienė.
Susitikimas „Saugesnis technologijų naudojimas“
Vasario 7 d. mokiniai buvo supažindinami, kaip saugiau naudotis technologijomis, kaip
nepakliūti į sukčių pinkles, kaip atpažinti sukčių siunčiamas el. žinutes. Renginys buvo skirtas
9–12 kl. mokiniams. Organizatorius: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.
Edukacinis renginys moksleiviams
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradinių klasių moksleivius kvietė
diskutuoti apie saugų internetą, jo iššūkius bei būdus būti saugiems internete. Edukacinio
renginio metu moksleiviai buvo supažindinti su akcija „Saugesnio interneto savaitė“, aptarė
aktualias skaitmenines problemas, kylančias internete. Kūrybinių užduočių metu atliko
veiklas, skatinančias informaciją vertinti kritiškai. Šioje edukacijoje moksleiviai sustiprino
medijų raštingumo įgūdžius, gebėjo įvardyti skaitmeninių technologijų privalumus ir
trūkumus. Renginys buvo skirtas 3–5 klasių moksleiviams ir vyko Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekoje. Organizatorius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka.
Pamokos „Saugus bendravimas internete“
VšĮ „Vaikų linija“ dovanojo mokykloms 10 pamokų, skirtų saugaus bendravimo internete
temai. Pamokos vyko vasario 7–11 dienomis. Pamokų metu moksleiviai sužinojo, kokių
nemalonumų ar nesusipratimų gali nutikti bendraujant internete, kaip jų išvengti, kaip elgtis
patekus į keblią situaciją, į ką kreiptis pagalbos. Pamokos dalyviai gavo progą susipažinti,
kaip veikia VšĮ „Vaikų linija“ teikiama pagalba, kuo ji gali būti naudinga susidūrus su
sunkumais

internete.

Dalyvauti

buvo

kviečiamos

5–8

klasių

moksleivių

klasės.

Organizatorius: VšĮ „Vaikų linija“.
Saugesnio interneto savaitė Lietuvos viešosiose bibliotekose
Lietuvos viešosios bibliotekos visą savaitę siūlė savo lankytojams įvairių edukacinių veiklų ir
skatino mokytis saugiai elgtis interneto erdvėje. Renginiai buvo skirti visiems viešųjų
bibliotekų lankytojams. Saugesnio interneto savaitės metu veiklose bibliotekose sudalyvavo
daugiau kaip 4 tūkst. lankytojų. Organizatorius: Lietuvos viešosios bibliotekos.
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Žinių patikrinimo testai „Pasitikrinkite saugaus elgesio internete žinias“
Testų svetainėje „Ar esi saugus internete?“ (http://testas.draugiskasinternetas.lt/) žinias
galėjo pasitikrinti visi. Tinklalapyje pateikiamas bendrasis testas, keturi teminiai testai bei
komandinis žaidimas, kurie padėjo dalyviams pasitikrinti, ar moka atpažinti sukčiavimą ir
patyčias internete, saugoti asmens duomenis bei saugiai pirkti internetu. Renginys buvo
skirtas visiems Lietuvos gyventojams. Organizatorius: asociacija „Langas į ateitį“.
Konsultacijos „Kaip apsaugoti savo skaitmeninius įrenginius, duomenis bei
internetinę tapatybę?“
Saugesnio interneto savaitės metu, vasario 7–11 d., Klaipėdos miesto savivaldybės
Imanuelio Kanto viešoji biblioteka siekė atkreipti dėmesį į skaitmeninių įrenginių higieną,
duomenų saugumą ir savo internetinę tapatybę. Biblioteka visą savaitę kvietė į nemokamas
konsultacijas ir nuotolinius mokymus su bibliotekos specialistais apie tai, kaip įsidiegti
nemokamą antivirusinę programą, pasitikrinti savo „Facebook“ paskyros privatumo
nustatymus, pasikeisti elektroninio pašto slaptažodį, išvalyti nereikalingas programėles.
Renginys buvo skirtas visiems besidomintiesiems. Organizatorius: Klaipėdos miesto
savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka.
Filmo „Sugauti tinkle“ peržiūra ir diskusija
VšĮ „Nepatogus kinas“ komanda ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
vyresniųjų klasių mokinius kvietė į filmo „Sugauti tinkle“ peržiūrą ir diskusiją vasario 8, 9,
10 dienomis. Šis filmas 2020 m., pasirodęs Čekijoje, sukėlė plačią diskusiją apie vaikų
saugumą internete ir šalyje tapo populiaria dokumentika. Šioje edukacinėje, vaikams ir
jaunuoliams nuo 13 metų skirtoje filmo versijoje, veikėjos ne tik dalijasi asmeniniais
išgyvenimais, bet ir pateikia konkrečių praktinių patarimų vaikams, kaip pasirūpinti savo
saugumu bendraujant su nepažįstamais žmonėmis internete. Renginys vyko Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kino salėje. Organizatorius: VšĮ „Nepatogus
kinas“.
Paskaita-seminaras „Pilietinis pasipriešinimas ir kritinio mąstymo pamokos:
dezinformacijos atvejai“
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Vasario 8 d. vykęs renginys yra ypač aktualus šiandienos įvykių mūsų Rytų kaimynystėje
kontekste. Neabejotinai svarbūs stabilumo bei Europos Sąjungos išorinės sienos saugumo
klausimai. Kita vertus, ne ką mažiau reikšmingas, o, ko gero, net ir kur kas svarbesnis –
santarvės ir tarpusavio palaikymo mūsų šalies viduje reikalas. Renginio metu drauge buvo
aptarta ir diskutuota visiems rūpimais klausimais. Renginys skirtas Lietuvos Respublikos
švietimo sistemos darbuotojams. Organizatorius: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo
departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.
Paskaita-seminaras „Pilietinis pasipriešinimas ir kritinio mąstymo pamokos:
konfrontacija Rytų kaimynystėje ir informacinio karo elementai“
Vasario 10 d. vykęs renginys yra aktualus šiandienos įvykių mūsų Rytų kaimynystėje
kontekste. Renginio metu buvo aptariami ir diskutuojami mums visiems rūpimi klausimi.
Renginys skirtas Lietuvos Respublikos švietimo sistemos darbuotojams. Organizatorius:
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.
Virtualus seminaras „Elektroninio saugumo pagrindiniai principai ir taisyklės
programoje „eTwinning“
Renginyje vasario 10 d. buvo pristatomos programos „eTwinning“ galimybės, atsargumo
priemonės publikuojant vaizdo medžiagą, autorių teisės. Renginys skirtas įvairių dalykų
mokytojams,

pradedantiems

ir

pažengusiems

programos

„eTwinning“

dalyviams,

užsiregistravusiems portale www.etwinning.net. Organizatoriai: Švietimo mainų paramos
fondo „eTwinning“ ambasadorės Giedrė Raudonienė ir Edita Setkauskienė.
Atvira nuotolinė paskaita-pokalbis „Skaitmeninė karta: santykiai internete ir santykis
su internetu“
Skaitmeninėje erdvėje verda gyvenimas, mezgasi ir nutrūksta santykiai, virtualus pasaulis
įtraukia, siūlydamas tai, ko jaunas žmogus ieško. Apie tai, kaip virtualiojoje erdvėje kurti
pagarba grindžiamus santykius su kitais bei kaip kurti tvirtus sveiko santykio su
technologijomis pamatus, pasakojo Skaitmeninės etikos centro ekspertas dr. Julius
Burkauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto klinikinė
psichologė bei doktorantė, Varėnos švietimo centro psichologė, tyrimo „Ilgalaikis ekranų
poveikis vaikų fizinei ir psichinei sveikatai“ (www.mediavaikai.lt) tyrėjų grupės narė Edita
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Baukienė. Renginys buvo skirtas tėvams, globėjams, mokytojams. Organizatorius: pelno
nesiekianti nepriklausoma organizacija Skaitmeninės etikos centras.
Tarptautinės kibernetinio saugumo varžybos „VU CYBERTHON 2022“
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas vasario 17–18 dienomis organizavo tarptautines
kibernetinio saugumo varžybas „VU Cyberthon 2022“, skirtas mokiniams (nuo 14 metų),
studentams ir kibernetinio saugumo entuziastams. Varžybos organizuotos edukaciniais
tikslais, kviečiant domėtis kibernetinio saugumo aktualijomis, ugdyti kritinį mąstymą ir
kūrybiškumą sprendžiant kibernetinio saugumo iššūkius. Renginys vyko internetu. Pirmąją
varžybų dieną buvo skaitomi pranešimai: web aplikacijų, netikrų naujienų ir propagandos,
skaitmeninės teisimo ekspertizės ir kitomis kibernetinio saugumo temomis. Nuo vasario
17 d. 17 val. konkurso dalyviai turėjo 24 valandas užduotims išspręsti. Daugiausia taškų
surinkę dalyviai laimėjo piniginius prizus. Renginys buvo skirtas mokiniams nuo 14 metų,
studentams ir kibernetinio saugumo entuziastams. Organizatorius: Vilniaus universiteto
Kauno fakultetas.

Karštosios linijos veikla
2021 m. interneto naudotojai į RRT karštąją liniją (www.svarusinternetas.lt) atsiuntė
3558 pranešimus, tai rekordinis pranešimų skaičius, gautas nuo RRT interneto karštosios
linijos įsteigimo. Iš viso projekto laikotarpiu gauti 3888 pranešimai. Daugiausia pranešimų
buvo gauta apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus internete, iš kurių neįprastai daug
apie turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse buvo gauta ir iš kitų interneto karštųjų linijų, INHOPE
narių. Tačiau 1575 pranešimai buvo pasikartojantys, t. y. apie tą patį turinį, apie kurį jau buvo
pranešta INHOPE ar Policijos departamentui, todėl dėl šių pranešimų papildomų veiksmų
nesiimta. Tolesnių veiksmų imtasi dėl 485 atvejų, kai nurodytas turinys buvo išties
draudžiamas arba darantis neigiamą poveikį nepilnamečiams:


129 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių
karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE
narėms;



191 pranešimas persiųstas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, interneto paslaugų
teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice
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and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį neteisėtą interneto turinį,
siekiant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas;


91 pranešimas persiųstas tolesniam tyrimui Policijos departamentui, kadangi
įtariamas neteisėtas turinys Lietuvos tarnybinėse stotyse. Didžiąją dalį pranešimų, net
76, sudarė pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus;



74 pranešimai, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją,
persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Iš visų gautų pranešimų 129 pranešimai buvo apie patyčias ir smurtą kibernetinėje erdvėje.
37 atvejais informacija pasitvirtino ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų, kad turinys būtų kuo
skubiau pašalintas.
RRT, stiprindama interneto karštosios linijos veiklą, taip pat siekdama švaresnės Lietuvos
interneto aplinkos, iškėlė sau tikslą pritaikyti ir panaudoti dirbtinį intelektą ieškant draudžiamo
interneto turinio. Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros „GovTech Lab“ idėjų
iššūkių serijos metu, sprendžiant RRT iškeltą iššūkį „Kaip automatizuotai identifikuoti
draudžiamą interneto turinį?“, 2021 m. buvo baigtas kurti automatinis paieškos įrankis, kurio
pagalba ieškoma draudžiamo interneto turinio (vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos,
pornografijos) Lietuvos IP adresų erdvėje ir, jį aptikus, apie tai pranešama RRT interneto
karštajai linijai „Švarus internetas“. Tais pačiais metais RRT specialistai baigė šio
automatinio paieškos įrankio testavimo darbus, ir jau nuo 2022 metų pradžios RRT šis įrankis
yra pasitelkiamas draudžiamo turinio paieškai internete, kad toks turinys būtų kuo greičiau
pašalinamas, o Lietuvos interneto erdvė būtų kuo švaresnė.
Nuo 2020 m. RRT į kovą su draudžiamu interneto turiniu siekia įtraukti vis daugiau Lietuvos
informacijos prieglobos paslaugų teikėjų, kviesdama juos prisijungti prie Memorandumo dėl
švarios interneto aplinkos. Šiuo metu prie Memorandumo yra prisijungę 10 informacijos
prieglobos paslaugų teikėjų, kurie šiuo žingsniu pademonstravo draudžiamos informacijos
savo

tarnybinės

stotyse

(serveriuose)

netoleravimą,

kartu

sustiprino

efektyvesnį

bendradarbiavimą su RRT, – nedelsiant reaguodami į RRT duodamus privalomus
nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą pašalinti
jų tarnybinėse stotyse (serveriuose) saugomą draudžiamą informaciją arba panaikinti
galimybę ją pasiekti.
Vykdydama interneto karštosios linijos viešinimą, RRT 2021 m. išplatino 7 pranešimus
spaudai, paskelbė 29 įrašus „Facebook“ ir „LinkedIn“ socialiniuose tinkluose – juose buvo
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pateikta išsami pranešimų į interneto karštąją liniją statistika ir kita informacija apie karštosios
linijos veiklą. RRT atstovai taip pat viešino interneto karštąją liniją teikdami komentarus
įvairiuose medijų kanaluose – interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, radijuje.
2021 m. rugsėjo mėnesį RRT organizavo mokymus karštosios linijos specialistams ir kitiems
Saugesnio interneto projekto grupės nariams. Mokymų tema – „Aplinka, internetas ir
šiuolaikinis žmogus: kas lemia neigiamą poveikį ir kokia įtaka mums?“. Mokymų metu buvo
nagrinėjamos temos: kaip skaičiuojame praleistą laiką internete; kaip ir kokius poreikius
patenkina ir griauna internetas; skaitmeninė savijauta, kaip ją pagerinti; atsparumo formulė,
kaip įsitraukti į procesus ir „nepamesti“ savęs.

Pagalbos linijos veiklos
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu „Vaikų linija“ teikė emocinę paramą vaikams ir paaugliams
pokalbiais telefonu, internetu ir elektroniniais laiškais bei konsultavo saugesnio interneto
klausimais. Projekto laikotarpiu „Vaikų linijos“ (VL) savanoriai praleido 25 752 valandas
konsultuodami vaikus. Vienu metu veikė iki 7 telefono ir iki 3 pokalbių internetu (chat) linijų.
Buvo atsakyta į 129 519 vaikų ir paauglių skambučių, iš kurių 28180 buvo konsultacinio
pobūdžio. Taip pat įvyko 3 551 pokalbis internetu ir buvo atsakyta į 577 elektroninius laiškus.
Saugesnio interneto klausimais vaikai kreipėsi į „Vaikų liniją“ 417 kartų, 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, išplatino 5 pranešimus spaudai, kuriuose buvo informacija apie VL
vykdomas veiklas ir vaikų patiriamus sunkumus internete, pristatytos 3 socialinės
kampanijos – „Praleisk progą pasityčioti“ ir „Cut the crap“, skirtos patyčių (įskaitant
elektronines patyčias) prevencijai tarp paauglių ir vaikų. Taip pat sukurta visuomenės
informavimo kampanija „Milžiniška misija“, raginanti prisidėti prie „Vaikų linijos“ veiklos,
teikiant pagalbą vaikams ir paaugliams. Skaičiuojama, kad įgyvendintos viešinimo
kampanijos pasiekė apie 100 tūkst. žmonių auditoriją. Pagalbos linijos atstovai dalyvavo
13 radijo laidų, 4 televizijos laidose, teikė 25 interviu žiniasklaidai, dalyvavo ir skaitė
pranešimus tarptautinėse, nacionalinėse konferencijoje, apie „Vaikų linijos“ vykdomas
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veiklas pasirodė per 10 straipsnių interneto portaluose. Daugiau informacijos apie „Vaikų
liniją“ – tinklalapyje www.vaikulinija.lt.
VšĮ „Vaikų linija“ indėlis į darbą su jaunimu
Per ataskaitinį laikotarpį „Vaikų linija“ vedė daugiau kaip 60 užsiėmimų jaunimui saugesnio
interneto tema. Susitikimų su moksleiviais metu buvo kalbama apie grėsmes, tykančias
internete, elektronines patyčias, kaip atpažinti žalingą turinį ir kaip apsisaugoti nuo pavojų.
Užsiėmimuose dalyvavo pradinių ir vidurinių klasių moksleiviai iš visos Lietuvos. Taip pat
„Vaikų linijos“ atstovai vedė diskusijas mokytojams, kaip kalbėti apie vaikų elgesį internete
su moksleiviais, aptartas kino filmas „Sugauti tinkle“.
Įgyvendindami Saugesnio interneto projektą, „Vaikų linijos“ atstovai dalyvavo jaunimui
skirtuose renginiuose: Lietuvos psichologijos studentų asociacijos renginyje, Jaunimo
forume, Vaikų tarybos posėdyje ir kituose.
Socialinė kampanija „Cut the crap. Gana kapotis internete!“
Socialinė kampanija „Cut the crap. Gana kapotis internete!“, vyko 2021 m. vasario 1–21 d.
padedant influenceriams, atkreipė vaikų ir paauglių dėmesį į sunkumus ir grėsmes, kylančias
bendraujant internetu, suteikė vertingų patarimų ir pakvietė, susidūrus su sunkumais,
skambinti ar rašyti „Vaikų linijai“. Paaugliai buvo skatinami, panaudojant kampanijos
priemones (virtualius lipdukus, garso takelį), socialiniuose tinkluose parodyti nepritarimą
interneto turiniui, kuris skaudina ir žemina, grasina ar gąsdina kitus. Pristatant dažniausias
problemas, su kuriomis vaikai ir paaugliai susiduria internete, buvo primenama, kad visais
tokiais atvejais jie gali drąsiai skambinti ar rašyti „Vaikų linijai“, kur jų laukia anonimiška ir
konfidenciali pagalba. Renginys skirtas 10–15 metų vaikams ir paaugliams.
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„Vaikų linija“ parengė metodines rekomendacijas mokykloms, skirtas 4 edukaciniams
animaciniams filmukams „Praleisk progą pasityčioti!“ aptarti. Šiais filmukais siūlomi įvairūs
būdai, kaip sustoti ir nepasityčioti, o kilusias ūmias emocijas išreikšti kitaip, nežeminant ir
neskaudinant kitų: https://www.bepatyciu.lt/media/filer_public/0a/a2/0aa29132-9a7b-43349119-e1bfbff81e26/rekomendacijos_filmuku_aptarimui_su_es_ir_si_logo.pdf.
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Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
„Vaikų linija“ 2021 m. kovo mėnesį vykdė socialinę kampaniją „Praleisk progą pasityčioti“,
kuria kvietė patyčių iniciatorius laiku sustoti ir nepasityčioti, neparašyti žeminančio
komentaro internete, nepasakyti kitus skaudinančios replikos, kai kyla toks impulsas.
„Vaikų

linija“

išplatino

pranešimą

spaudai

apie

šių

metų

iniciatyvą:

https://sc.bns.lt/view/item/372733, šiai socialinei kampanijai organizavo piešinių ir frazių
konkursą „Praleidžiu progą pasityčioti“, kurios metu 5–12 klasių mokiniai dalijosi savo
idėjomis, kurios padeda praleisti progą pasityčioti. Išrinkti paveiklėlių ir frazių nugalėtojai:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bepatyciu&set=a.10157866267136516.
„Vaikų linija“ 2021 m. kovo 26 d. organizavo virtualią konferenciją „Patyčios tarp mokinių –
ką darome“ / Lietuvos ir Šiaurės šalių patirtis. Joje dalyvavo daugiau kaip 1000 mokytojų bei
edukacijos

specialistų.

Konferencija

buvo

verčiama

į

Lietuvių

ir

anglų

kalbas:

https://www.konferencija2021.bepatyciu.lt/.

Sąmoningumo didinimo mėnuo buvo pristatytas televizijos ir radijo laidose.
„Vaikų linija“ 2022 m. kovo mėn. vykdė žinomumo didinimo kampaniją „Milžiniška misija“,
kuria kvietė prisidėti prie misijos, kad kuo daugiau emocinės paramos reikalingų vaikų ir
paauglių būtų išklausyta. Per 25 veiklos metus „Vaikų linija“ atsiliepė į daugiau nei 2,2 mln.
vaikų skambučių, atsakė į beveik 20 tūkst. laiškų internetu ir beveik 300 popierinių laiškų,
įvyko per 10 tūkst. pokalbių internetu (chat). Šiuo metu vaikams ir paaugliams nemokamą ir
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anonimišką pagalbą telefonu bei internetu teikia pusketvirto šimto savanorių, o per visus
veiklos metus tarnyba paruošė beveik 1400 savanorių konsultantų.

Viešinimas
„Vaikų linija“ viešino projektą žiniasklaidoje, socialinėse medijose ir turimuose kanaluose:
interneto svetainėje vaikulinija.lt, kampanijos „Be patyčių“ interneto svetainėje bepatyciu.lt ir
„Facebook“ „Vaikų linija“ ir „Be patyčių“ paskyrose.
„Vaikų linijos“ atstovai teikė komentarus žiniasklaidai saugesnio interneto, elektroninių
patyčių, grėsmių, priklausomybės nuo interneto ir kitais aktualiais klausimais. Komentarai
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buvo teikiamai televizijos, radijo laidoms, tinkalaidėms bei interneto portalams. Taip pat
„Vaikų linijos“ atstovai dalyvavo žiniasklaidos organizuojamose diskusijose.
Įgyvendindama Saugesnio interneto projektą, „Vaikų linija“ aktyviai viešino informaciją apie
projekto veiklas, platindama pranešimus spaudai, vizualinę ir audio medžiagą savo socialinio
tinklo Facebook „Vaikų linija“ ir „Be patyčių“ paskyrose bei interneto svetainėse vaikulinija.lt
ir bepatyciu.lt.
„Vaikų linija“ atstovai dalyvavo Saugesnio interneto savaitės veiklose bei tarptautiniame
patyčių prevencijos renginyje – Pasauliniame patyčių prevencijos forume 2021 m.,
vykusiame Stokholme, Švedijoje.

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 vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;



Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;



Lietuvos Respublikos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba;



Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;



Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;



Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apasaugos ministerijos;



Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos;



Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET;



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;



asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“;
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Nacionalinė skaitmeninė koalicija;



Skaitmeninės etikos centras;



asociacija „Žinių ekonomikos forumas“.
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 (toliau – PT) susitikimai (2021 m.
balandžio 29 d. ir 2022 m. kovo 17 d.). Šių susitikimų metu buvo pristatyti projekto vykdytojų
ir partnerių veiklos rezultatai, planuojamos projekto ateities veiklos, aptariama, kokios
svarbiausios veiklos PT narių vykdomos saugesnio interneto tematika, kokius ateities planus
PT narės siekia įgyvendinti.
Baigiamoji konferencija vyko 2022 m. kovo 16 d. Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus
vyr. specialistė Vilma Ferrari pristatė nacionaliniu mastu pradedamą vykdyti skaitmeninės
transformacijos projektą „EdTech“, kuriuo siekiama didinti švietimo sistemos efektyvumą.
Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Saugesnis internetas“ vadovė Salomėja Bitlieriūtė
apžvelgė projekto vykdytojų ir partnerių veiklas.
Savo pranešime „Istorija ir paveldas informaciniuose karuose“ prof. dr. Rimvydas Laužikas,
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, papasakojo, kas yra informacinis
karas, kaip tokio karo atakos inicijuojamos ir vykdomos, kaip paveldas ir istorija naudojami
informaciniuose karuose ir kaip atsispirti informacinio karo pranešimams.
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doc. dr. Vincas Grigas savo pranešime
„Lietuvos mokytojai kaip interneto vartų saugotojai, kaip jiems sekasi?“ aptarė medijų ir
interneto naudojimą bei mokytojų, dalyvavusių projekto „Saugesnis internetas“ veiklose,
kiekybinio nuomonės tyrimo rezultatus.
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Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė pristatė veiklas, susijusias su
saugesniu internetu, kurias vykdo savo mokykloje.

Projekto poveikio tyrimas
Informacinio raštingumo draugija, Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu, 2021 metų
spalio 18 – lapkričio 5 dienomis atliko kiekybinį mokytojų, dalyvavusių projekto „Saugesnis
internetas“ veiklose, tyrimą. Tyrimo tikslas – įvertinti projekto „Saugesnis internetas“ įtaką
mokytojų informuotumo apie saugų elgesį internete ir medijų raštingumo kompetencijų
stiprinimo aspektams. Tyrime dalyvavo 335 respondentai, tyrimo imtį sudarė mokytojai,
dalyvavę projekto „Saugesnis internetas“ veiklose (renginiuose, mokymuose, jaunimo
forumuose, saugesnio interneto dienoje, kūrybiniuose mokinių konkursuose) ir dirbantys su
vaikais bei jaunimu (5–19 metų amžiaus). Tyrimui reikalingi duomenys surinkti anoniminės
apklausos metodu, standartizuoto interviu būdu, naudojant su NŠA suderintą klausimyną.
Tyrimas parodė, kad, 9 iš 10 apklaustųjų nuomone, mokiniams internete labiausiai gresia
susidūrimas su neteisėta ir žalinga informacija (pvz., diskriminacinio, pornografinio,
rasistinio, smurtinio ir pan. pobūdžio), priekabiavimas ir patyčios. 8 iš 10 respondentų
atkreipė dėmesį į grėsmes, kylančias iš sunkiai kontroliuojamo naudojimosi internetu laiko ir
priklausomybes. Dar apie du trečdaliai nurodė privatumo praradimą atskleidus asmeninius
duomenis bei seksualinio pobūdžio pokalbius, siekiant išvilioti susitikti su nepažįstamaisiais.
Absoliuti dauguma apklaustųjų atsakė, kad domisi, ką internete veikia jų mokiniai, o net
trečdalis iš jų atsakė, kad domisi „visada“. Dažniausiai taikomos saugaus elgesio internete
gebėjimų stiprinimo priemonės yra saugesnio interneto temų analizė pamokose bei mokinių
konsultavimas, o labiausiai mokinius mokyti saugiai naudotis internetu motyvavo kasdienis
gyvenimas ir dalyvavimas mokymuose bei renginiuose. Beveik du trečdaliai respondentų
nurodė, kad dažniausiai informacijos saugesnio interneto temomis ieško tinklalapyje
www.draugiskasinternetas.lt, o kiti šaltiniai (mokymai, žiniasklaida, socialiniai tinklai ir kt.)
naudoti gerokai rečiau.
9 iš 10 tyrimo respondentų nurodė, jog tobulina savo kvalifikaciją saugesnio interneto, medijų
raštingumo, IT raštingumo, kibernetinio saugumo, ideologinės propagandos, patyčių ir
kitomis žalingo turinio internete temomis. Analizuojant dalyvavimą projekto „Saugesnis
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internetas“ veiklose, matyti, kad du trečdaliai respondentų įsitraukdavo į „Saugesnio
interneto“ webinarų stebėjimą ir vaizdo medžiagos peržiūrą, o apie pusė respondentų
lankydavosi „Saugesnio interneto“ svetainėje bei naudojo joje patalpintą medžiagą, ir
dalyvavo saugesnio interneto ambasadorių mokymuose bei kituose renginiuose.
Saugesnio interneto veiklose dažniau dalyvavo 16–25 metų darbo patirtį turintys,
pagrindinėse ir gimnazijos klasėse dirbantys bei didmiesčiuose gyvenantys respondentai.
Absoliučios daugumos (9 iš 10) respondentų nuomone, projekto „Saugesnis internetas“
veiklos turėjo didelę ir vidutinę įtaką jų informuotumui apie saugų elgesį internete ir, 8 iš 10
respondentų nuomone, projekto „Saugesnis internetas“ veiklos turėjo didelę ir vidutinę įtaką
jų medijų raštingumo kompetencijų stiprinimui.
Daugiau sužinoti apie tyrimo rezultatus galima https://www.draugiskasinternetas.lt/wpcontent/uploads/2021/12/Sociologinio-tyrimo-ataskaita2021.pdf.

Indėlis į Europos tinklą
Dalyvavimas „Insafe“ tinklo veikloje
Nacionalinis SIC Lietuvoje yra Europos „Insafe“ tinklo narys. Šį tinklą sudaro 32 nacionaliniai
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, siekia formuoti
įrodymais pagrįstą įvairių visuomenės atstovų požiūrį į geresnio interneto kūrimą.
Bendradarbiavimas vyksta geresnio interneto vaikams skirtų bazinių paslaugų platformoje
„Better Internet for Kids“ (BIK) https://www.betterinternetforkids.eu. BIK suteikia galimybę
nacionaliniams SIC dalytis šaltiniais, paslaugomis ir praktikomis. Lietuvos SIC kuria naujas
priemones ir metodus, kurie susiję su Europos BIK politikos tendencija, bei skatina sąveiką
su Europos BIK bazinių paslaugų platforma, dalijasi informacija joje.

Lietuvos SIC dalyvavimas „Insafe“ veikloje ataskaitiniu laikotarpiu
Projekto partneriai dalyvavo šiuose „Insafe“ renginiuose:
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Nacionalinė švietimo agentūra, būdama atsakinga už jaunimo veiklas, 2021 ir 2022 metais
dalyvavo platformos jaunimo koordinatorių darbiniuose susitikimuose, kurie vyko internetu.
Taip pat dalyvauta pasitarimuose dėl SID organizavimo, informavimo centrų susitikimuose,
ekspertų grupių susitikimuose.

„Vaikų linija“ nuo 2011 metų yra tarptautinės asociacijos „Insafe“ narė. Dalyvavimas
šiame tinkle yra naudingas Lietuvos pagalbos linijai, kadangi suteikia galimybę
bendradarbiauti su kitomis pagalbos linijomis, tiesiogiai diskutuoti ir dalytis patirtimi dėl
kylančių sunkumų sprendžiant tam tikrus atvejus. 2021 m. VšĮ „Vaikų linija“ dalyvavo
9 „Insafe“ tinklo susitikimuose-diskusijose nuotoliniu būdu. Susitikimų metu Bulgarijos,
Prancūzijos, Maltos, Vokietijos, Lenkijos pagalbos linijų atstovai dalijosi savo patirtimi. Be to,
„Insafe“ tinklas rengia reguliarius nuotolinius susitikimus su internetinių programėlių (pvz.,
„TikTok“), ir kanalų (pvz., „YouTube Kids“) administratoriais, tai suteikia galimybę susipažinti
su naujomis technologijomis, informuoti apie vaikams kylančius sunkumus internete bei
kartu spręsti kylančias problemas.
2021 m. „Vaikų linija“ dalyvavo nuotoliniuose renginiuose: „Safer Internet forum“ spalio 6–7
d., 15-oje tarptautinėje konferencijoje „Keeping Children and Young People Safe Online“.
Saugesnio interneto forume 2021 metais taip pat dalyvavo ir NŠA, LIA bei RRT atstovai.

Dalyvavimas INHOPE tinklo veikloje

RRT interneto karštoji linija www.svarusinternetas.lt yra INHOPE narė nuo 2008 m.
Tarptautinė interneto karštųjų linijų asociacija INHOPE šiuo metu vienija 50 interneto
karštųjų linijų 46 šalyse. INHOPE yra iš dalies finansuojama EK Saugesnio interneto
programos.
2021 m. RRT interneto karštosios linijos atstovai nuotoliniu būdu dalyvavo šiuose INHOPE
renginiuose:
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-

Saugesnio interneto forume, kurį organizavo EK kartu su INHOPE, 2021 m. spalį;

-

INHOPE interneto karštųjų linijų mokymuose 2021 m. balandį;

-

INHOPE metiniame visuotiniame susitikime 2021 m. birželį;

-

INHOPE plėtros (NetEx) darbo grupės posėdyje 2021 m. lapkritį;

-

INHOPE narių susitikime 2021 m. gruodį;

-

INHOPE interneto karštųjų linijų mokymuose 2021 m. gruodį.

INHOPE metiniame visuotiniame susitikime birželio mėnesį buvo iš naujo priimtas INHOPE
Praktikos kodeksas, svarstytas 2021 m. biudžeto vykdymas, pristatyta INHOPE plėtros
strategija nuo 2022 metų.
INHOPE narių susitikime gruodžio mėnesį buvo svarstomi naujų narių priėmimo į asociaciją
ar laikinosios narystės pratęsimo klausimai, patvirtintas 2022 m. INHOPE biudžetas bei
atnaujinti INHOPE įstatai, svarstyti kiti klausimai.
2021 m. spalio mėnesį nuotoliniu būdu dalyvauta Saugesnio interneto forumo sesijoje,
skirtoje ES strategijai dėl veiksmingesnės kovos su seksualine prievarta prieš vaikus. Šioje
sesijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vykdomam darbui, siekiant panaikinti vaikų
seksualinio išnaudojimo medžiagą (CSAM) internete, pristatyti naujausius technologijų
pasiekimus ir naujausius tyrimus.
Interneto karštųjų linijų mokymuose dalyviai buvo supažindinti su naujausiomis
technologijomis, siekiant aptikti ir pašalinti CSAM, bendradarbiavimą su teisėsaugos
institucijomis ir Interpolu, naujais EK projektais šioje srityje, su šiuo metu Europos Sąjungoje
rengiamu Skaitmeninių paslaugų aktu DSA (angl. Digital Services Act). Mokymų metu buvo
pateikta DSA akto apžvalga ir galimas jo poveikis INHOPE narių karštųjų linijų darbui.
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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 18 504
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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