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PAVADINIMAS IR KODAS 
VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NAUDOJIMASIS INTERNETU  
Kodas TM NŠP018 

LEKTORIUS Miglė Motiejūnė 

RAKTINIAI ŽODŽIAI 
Snapchat, Tiktok, tėvų ir pedagogų švietimas,  priklausomybė nuo naudojimosi 
internetu, sekstingas, viliojimas. 

ANOTACIJA 

Mokymų tikslai: supažindinti su įprastu vaikų ir paauglių elgesiu (pvz.: programėlėse 
Snapchat, Tiktok) bei pavojingais reiškiniais internete (sekstingu, susitikinėjimu su 
virtualioje aplinkoje pažįstamais žmonėmis), aptarti ir išbandyti grėsmingų situacijų 
internete sprendimą. Paskatinti tėvus ir pedagogus inicijuoti pokalbį su vaikais ir 
paaugliais apie grėsmes internete bei aktyviai spręsti situacijas, kai kyla grėsmė dėl 
veiklos internete.  
Mokymų metu dalyviai skatinami suprasti vaikų ir paauglių elgesį ir motyvus 
išmėginant ir peržiūrint turinį bei nustatymus tokių programėlių, kaip Snapchat, 
Tiktok. 
Dalyviai supažindinami su pokalbio temomis, filmais ir veiklomis, kurios gali padėti 
formuoti tinkamas vaiko ir paauglio nuostatas ir kitais būdais atliepti poreikius, 
tenkinamus veikla internete. 
Dalyviai skatinami pastebėti ir atskirti galimus ženklus, kurie rodo, kad vaikas arba 
paauglys susidūrė su pavojinga situacija internete ir ieško pagalbos bei praktiškai 
išmėginti šį pokalbį modeliavimo būdu.  
Mokymų turinys gali būti koreguojamas pagal kiekvienos užsakančios organizacijos 
specifiką.  

TRUKMĖ 4 akademinės valandos. 

FORMATAS 
Mokymai Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto auditorijose (Studentų g. 39A); 
Mokymai užsakančios organizacijos patalpose. 
Nuotoliniai e-mokymai.  

NUMATOMI REZULTATAI 

Po mokymų, skirtų tėvams ir pedagogams, dalyviai žinos ir galės: 

• Nustatyti Snapchat ir Tiktok saugumo nustatymus. 

• Atskirti ir atpažinti saugų santykį, sekstingą arba viliojimą internete. 

• Inicijuoti tokias veiklas, kaip filmų peržiūra, naujų įgūdžių mokymasis, 
kuriomis vaikas arba paauglys galėtų ne tik internete patenkinti tokius poreikius, 
kaip susietumo, kompetencijos ir naujos stimuliacijos.  
Vadovautis pokalbio algoritmu ir sukurti saugų klimatą atsiskleisti vaikui arba 
paaugliui apie grėsmes internete.  

KAINA 
400 EUR – nuotoliniai e-mokymai (grupei iki 30 dalyvių)  
  560 EUR – atvykus į įstaigą (grupei iki 20 dalyvių)  

KONTAKTAI PASITEIRAUTI 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Studentų g. 39A, 08106  Vilnius.  
Miglė Motiejūnė, tel. Nr. +370 6 8219 302, el. paštas m.motiejune@pdf.viko.lt. 

 


