Saugesnio interneto diena – vasario 6
„Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“

2018 m. Tarptautinė Saugesnio interneto diena yra minima vasario 6 d. Ši diena yra švenčiama nuo
2004 metų. Pirmaisiais metais šią dieną minėjo 13 Europos šalių ir Australija. Dabar šią dieną
švenčia ne tik Europa, bet ir daugelis kitų šalių. Pažymint teigiamą interneto galią, 2018 metų
Saugesnio interneto dienos tema „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda
nuo tavęs!“ skatina kiekvieną jungtis prie pasaulinio judėjimo ir dalyvauti jame, siekiant kuo geriau
išnaudoti interneto potencialą vienyti žmones.

„Romuvos“ gimnazijoje visą savaitę vyko veiklos, kuriomis siekiama atkreipti mokinių ir
mokytojų dėmesį į interneto saugumo problemas. Vyko konkursas 1 klasių mokiniams „Geras
internetas prasideda nuo tavęs“. Geriausiai sekėsi 1d klasės mokiniams: I vietą iškovojo Ugnius
Žigas (1d kl.), II vietą – Greta Stasevičiūtė (1d kl.), III vietą – Kornelija Stulpinaitė (1d kl.), IV
vietą – Gintautė Bočiūtė (1a kl.). Taip pat vyko edukacinių filmų peržiūra bei diskusijos su 2 bei
3 klasių mokiniais. Vasario 9 dieną konferencijoje „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla
šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“
dalyvavo 25 mokytojai iš įvairių Šiaulių miesto bei apskrities mokyklų. Šias veiklas organizavo IT
mokytoja N.Bružaitė.
Saugesnio interneto dieną minėjo ir prie veiklų prisidėjo ir kiti gimnazijos mokytojai: gimnazijos
skaitykloje Saugesnio interneto dienai pažymėti visą savaitę veikė paroda, kurią organizavo
bibliotekos vedėja A. Aleknienė, mokytoja R.Švedienė anglų kalbos pamokose organizavo
diskusijas apie saugų internetą. Mokiniai turėjo galimybę išmokti naujų anglų kalbos žodžių,
atkreipė dėmesį į problemas, susijusias su internetu, bei savo sukurtuose plakatuose pateikė
pasiūlymus apie prevenciją.
Taigi geresnis internetas priklauso nuo mūsų visų:






vaikai ir jaunuoliai geresnį internetą galėtų kurti būdami malonūs ir pagarbūs vieni
kitiems, saugodami savo (ir kitų) reputaciją internete, ieškodami internete teigiamų
galimybių kurti, dalyvauti ir dalintis;
mokytojai, pedagogai ir socialiniai darbuotojai galėtų padėti kurti geresnį internetą
suteikdami savo mokiniams skaitmeninio raštingumo įgūdžių bei ugdydami jų kritinį
mąstymą, kuris leistų jiems geriau orientuotis internetiniame pasaulyje;
tėvai ir globėjai turėtų atlikti lemiamą vaidmenį, suteikdami vaikams galimybę atsakingai,
saugiai, pagarbiai, kritiškai ir kūrybingai naudoti technologijas, siekdami atviro dialogo su
savo vaikais, būdami jiems sektinu pavyzdžiu.

VISI esame atsakingi už teigiamus pokyčius internete!
IT mokytoja N.Bružaitė

Akimirkos iš konferencijos „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje:
bendruomenės telkimas užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“.

