NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
(PROGRAMŲ)
KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas.
Socialiniame tinkle sužinok, išmok, keiskis, dalinkis ir būk saugus.
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas. Punkto pakeitimai: Nr.
2014-10714
„Nusikaltimų prieš vaikus prevencija“
3. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas, banko sąskaita.
Punkto pakeitimai: Nr. 1V-21, 2007-01-19, Žin., 2007, Nr. 10-401
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, Laisvės g. 21, Tauragė, LT – 72305, telf.
8 446 72564, el. paštas: rastine@jovarai.taurage.lm.lt;
http://www.jovarai.taurage.lm.lt/mokykla
Atsiskaitomoji sąskaita: LT514010041670045, banko pavadinimas: DNB bankas, banko
kodas: 40100
4. Informacija apie projektą:
4.1. esamos situacijos (problemos) analizė
Internete gali būti ir smagu, ir pavojinga. Ne paslaptis, kad dabartiniai vaikai beveik
„gyvena“ socialiniuose tinkluose, kuriuose ne tik ieško draugų, bet ir patiria patyčias,
priekabiavimą, psichologinį smurtą ir t.t.
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos skaitmeninių pokyčių komanda iškėlė sau iššūkį,
kaip panaudoti socialinius tinklus, kad mokiniai sužinotų, išmoktų, keistųsi, dalintųsi ir
būtų saugūs?
4.2. tikslas
Mokyti bendruomenę socialinius tinklus naudoti ne tik pramogai, bet ir saugiam
mokymui(si).
4.3. uždaviniai
1. Sukurti skaitmeninių pokyčių paskyrą socialiniame tinkle Facebook (toliau vadinama
FB).
2. Mokyti bendruomenę saugiai elgtis socialiniame tinkle rašant komentarus, keliant
nuotraukas, priimant draugus.
3. Etiškai diskutuoti sukurtoje FB paskyroje.
4. Organizuoti prevencinius susitikimus su Tauragės apskrities policijos komisariato
specialistais.
5. Skatinti kūrybiškumą naudojant informacines technologijas, kuriant pamokančius
filmukus, animacijas, prezentacijas.
6. Dalyvauti programoje „Saugesnio interneto diena“.
7. Dalintis patirtimi.
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4.4. priemonės
1. Veikia Jovarų pagrindinės mokyklos skaitmeninių pokyčių komandos koordinuojama
uždara grupė FB tinkle, į kurią įtraukti mokiniai, tėvai, mokytojai.
2. Organizuotas konkursas mokyklos bendruomenei „FB naudojimo galimybės“,
skatinantis susimąstyti, ką reiškia būti socialinio tinklo vartotoju.
3. Skelbta rubrika FB paskyroje „Savaitgalio klausimas mokiniams“, kurioje mokiniai
atsakinėja į mokytojų užduodamus klausimus, o greičiausiai ir teisingiausiai atsakęs
gauna įvertinimą iš atitinkamo mokomojo dalyko.
4. Bendradarbiauta su R. Pažereckiene, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresniąja specialiste, kuri
vedė užsiėmimus mokiniams, mokė saugaus elgesio interneto erdvėse, supažindino su
pavojų įvairumu.
5. Integruotų pamokų metu mokiniai mokomi kultūringai, lietuviškais rašmenimis rašyti,
tikslingus komentarus socialiniuose tinkluose.
6. Vyksta kompiuterinės kūrybos būrelis, kuriame mokiniai kuria pamokančius filmukus,
animacijas, prezentacijas.
7. Dalyvauta „Saugesnio interneto dienos“ renginiuose.
8. Dalintasi sėkmės istorijomis.
4.5. vykdymo trukmė, tęstinumas



2014-2015 mokslo metai – 9 mėnesiai
Tęstinumas 2015-2016 mokslo metai.

4.6. vykdytojai
Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos skaitmeninių pokyčių komanda:






Algimantas Kaminskis, mokyklos direktorius;
Inga Eičienė, priešmokyklinės grupės pedagogė;
Lina Butvydienė, pradinių klasių mokytoja;
Neringa Juščiuvienė, specialioji pedagogė;
Jonas Kalvanas, tikybos mokytojas.
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4.7. dalyviai (tikslinė grupė)


0-10 klasių mokiniai ir jų tėvai.



Jovarų bendruomenė.

4.8. vykdymo vieta


Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla.



Internetinės erdvės.
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4.9. partneriai, rėmėjai
Partneriai:
 Tauragės rajono savivaldybė,
 Jovarų bendruomenė,
 Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Rėmėjai:
 Vilkyškių pieninė,
 Vaikų žaidimų kambarys ,,Tukutis”.

4.10. sąmata
2014-2016 m.m.:
 Skaitmenių pokyčių komandos žmogiškieji ištekliai (savanoriavimas).
 Vykdomų konkursų prizai įsteigti rėmėjų.
2016-2017 m.m.:
 Didelės įstrižainės televizorius – 2000 eurų.
 Sėdmaišiai – 1500 eurų.
4.11. rezultatai
1. Sukurta uždara paskyra socialiniame tinkle FB, kurioje mokiniai nepatiria
psichologinio smurto, patyčių ir kitų nusikaltimų.
2. Bendruomenei formuojamas teisingas socialinių tinklų naudojimas, žinojimas, ką
reiškia būti saugiam internetinėje erdvėje.
3. Įvyko susitikimai su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresniąją specialiste.
4. Mokiniai žino pavojus, slypinčius socialiniuose tinkluose, turi informacijos, kada
reikia kreipti pagalbos į policijos pareigūnus.
5. 0-10 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai dalyvavo paskelbtame konkurse „FB
naudojimo galimybės“. Visų idėjos buvo paskelbtos mūsų FB paskyroje, o geriausių
idėjų autoriai apdovanoti rėmėjų prizais.
6. Mokiniai moka būti saugiais socialiniame tinkle.
7. Stebimas atsakingesnis mokinių komentarų rašymas.
8. Informacines technologijas naudoja kūrybiškiau: kuria filmukus, animacijas,
prezentacijas.
9. Sėkmės istorija dalinomės konferencijoje „Bendradarbiaujančio ryšio svarba vaiko
gerovei“.
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Pareigūnė veda užsiėmimą.
Konkurso „FB naudojimo
galimybės“ nugalėtojai.
Sėkmės istorijos skleidimas
konferencijoje.

4.12. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
Projektas tęsiamas. Ieškome galimybių įrengti patrauklią mokiniams klasę be sienų,
kurioje būtų galima žiūrėti ir analizuoti mokinių kurtus pamokančius filmus, vesti
užsiėmimus netradicinėje erdvėje ir virtualiai diskutuoti, užduodant klausimus FB
paskyroje.
Siekiame įtraukti daugiau partnerių, kurie susidomėtų mūsų vykdoma veikla.
5. Projekto atitiktis kriterijams, kurie nustatyti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos
projektų (programų) konkurso nuostatų 24 punkte
Projektas atitinka 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 kriterijus.
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