
 
Šiais metais 

vasario  
9 dieną  

jau  
12-ąjį kartą 

Lietuvoje  
bus 

švenčiama 
Saugesnio 
interneto 

diena.  
 

Šių metų tarptautinės Saugesnio interneto dienos 
 tema ir šūkis yra „Aš už geresnį internetą“ 

 

 2016 m. Vasario 9 d., 10:45-11:20 val. tiesioginė transliacija 
„MAGIŠKA kelionė internete“. Netradicinė pamoka geresnio 
interneto tema. 

 

 Lietuvos vaikų GARBINGO ELGESIO INTERNETE KODEKSAS. Kaip bendrauti, 
komentuoti socialiniuose tinkluose, kaip apsaugoti savo duomenis, kaip 
bendrauti elektroniniu paštu. Pasižadėjimas ir parašas. 
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/mokiniu_kodeksas.jpg 

 

 „Ar esi saugus internete?“ Žinių pasitikrinimo testas 
http://testas.draugiskasinternetas.lt/ 

 

 „Ar tikrai internete esi saugus?“ Interaktyvus saugaus interneto testas 
http://testas.bibliotekospazangai.lt/ 
 

 Viktorinos. Patikrinkime savo žinias apie informacijos saugą.  
http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/kilpailu.htm 

 

 „Klaidūs interneto miškai“. Kompiuterinis žaidimas 
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=lt 

 

 Animaciniai filmukai apie aveles. Filmuose vaizduojamos avys, 
mokančios naudotis mobiliais telefonais ir kompiuteriais, ne tik 
sukelia šypseną, bet ir priverčia susimastyti apie realybėje 
nutinkančias tokias situacijas, kuriose teko pabūti avytėms.  
http://lt.sheeplive.eu/ 

 
 
 
 
 

SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖ KPDASUC 
2016 m. vasario 8-12 d. 
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2016 m. vasario 9 d. (antradienį)  11:25 - 12:00 val. 
 

Paskaita tėvams ir mokytojams (www.litnet.lt/SIDtevams) 
 

 „Apie tėvų atsakomybę saugoti vaiko atvaizdą. Arba: 5 būdai, 
kaip tėvai naudoja vaikų nuotraukas socialiniuose tinkluose“  

Jurgita Smiltė Jasiulionė (VšĮ „Vaikų linija“ psichologė) 
Tyrimai atskleidžia, kad šiuolaikiniai vaikai pirmuosius skaitmeninius 
pėdsakus internete palieka dar iki gimimo. Pranešimo metu bus aptarta, 
ar tėvai atsakingai naudoja savo vaikų nuotraukas internete bei kokias 
grėsmes kartais patys suaugusieji pamiršta, viešindami virtualioje 
erdvėje svarbius savo šeimos gyvenimo momentus. 
 

  „Ką turi žinoti tėvai prieš publikuodami vaikų nuotraukas 
socialiniuose tinkluose – techniniai aspektai“ 

Rimvydas Jurkuvėnas („Teo“ Žinių ir kompetencijų valdymo 
koordinatorius) 
Internete dalintis nuotraukomis labai paprasta ir smagu, tik niekada 
negalime būti tikri, kur ir kokiems tikslams bus panaudota mūsų vaikų 
nuotrauka. Nusprendėte, kad nuo šiol būsite atsargūs ir ištrinti iki šiol 
skelbtas fotografijas – kiek įgyvendinamas šis jūsų pasiryžimas? 
 

2015 m. vasario 11 d. (ketvirtadienį) 14 val. 
 

 „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje 
„Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“. Transliacija 
skiriama saugesnio interneto savaitei.  
 

Atsirinkti iš įvairių medijų kanalų sklindančią informaciją, ją kritiškai 
vertinti ir atsakingai skleisti yra būtini šiuolaikinio žmogaus gebėjimai. 
Mokyklų bendruomenėms tenka itin svarbus vaidmuo ugdant sąmoningus, 
kūrybingai medijomis besinaudojančius visuomenės narius. Transliacijos 
tikslas – padėti ugdytojams atrasti būdus ir įrankius medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymui. 
Šios tiesioginės vaizdo transliacijos vaizdo įrašą bus galima pažiūrėti ir 
vėliau Jums patogiu laiku „Mokytojo TV“ interneto svetainėje. 
 
 

Saugesnio interneto 
dienos tikslas – įgalinti 

Lietuvos visuomenę,  
o ypač vaikus ir jaunimą, 

saugiai naudotis internetu,  
kurti geresnį turinį. 

http://www.litnet.lt/SIDtevams

