Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano 9 programos
priemonės Nr. 9.1.2.23 ,,Gyventojų saugumo stiprinimas” projektas ,,Saugus socialinių
medijų naudojimas“
Pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie socialinių medijų keliamus pavojus. Vaikai aktyviai
naudojasi įvairiomis technologijomis, nesunkiai įsisavina naujas. Technologiškai jie yra labai
išprusę. Internetu kasdien naudojasi per 70 proc. 9–16 metų vaikų, dauguma jų turi socialines
paskyras. Tačiau svarbus ne tik gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, bet ir kritinis
požiūris į jas, nuolatinis vertinimas ir interpretavimas, kas slypi už vienos ar kitos žinutės. Dažnai
tėvų rūpestis būna nukreiptas į tai, ar socialiniuose tiksluose iš jų vaikų nėra tyčiojamasi, ar
neatsargiai nėra pateikiami pernelyg asmeniniai duomenys, bet žymiai mažiau dėmesio skiriama,
kaip jie apsieina su internete rasta informacija.
Socialinių medijų raštingumo ugdymas svarbus ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Nes
suaugusieji Lietuvoje labai lengvai pateikia apie save duomenis. Pradedant bankais, baigiant
nuolaidų kortelių „rinkimu“. Dažniausiai net nepagalvojama, kad tokiu būdu atiduodama
informaciją apie savo asmenį, šeimą: ką kada, už kiek, ko perkame, ką valgome, ką geriame, kaip
rengiamės, kiek išleidžiame, kiek sutaupome, kiek uždirbame, kaip leidžiame laisvalaikį, kur
važiuojame. Tai pridėjus prie mūsų naršymo įpročių internete, mus nuolat lydi tikslinė reklama.
Dauguma suaugusiųjų apie tai net nesusimąsto, nepagalvoja. Todėl būtinos žinios apie socialinių
medijų keliamus pavojus, prevenciją bei saugų naudojimąsi tiek asmeniniais, tiek profesiniais
tikslais.
Atliepiant šiuos argumentus vykdomas projektas, skirtas socialinių medijų raštingumo ugdymui,
saugumo užtikrinimui kaip saugiai naudotis socialinėmis medijomis.
Projekto esmė: organizuoti Anykščių rajono darbuotojų, dirbančių su jaunimu, saugaus socialinių
medijų naudojimo mokymus. Projekto vykdymo metu bus surengtas forumas, visų įstaigų
darbuotojai, dirbantys su jaunimu aptars socialinių medijų galimybes, iššūkius bei pavojus ir
grėsmes. Projekto metu vyks socialinių medijų raštingumo ugdymo mokymai darbuotojams,
dirbantiems su vaikais ir jaunimu: pedagogams, NVO atstovams, seniūnijų socialiniams
darbuotojams. Po mokymų kiekvienas dalyvis gaus metodinę medžiagą, priemonių rinkinį, kuris
padės teoriją įgyvendinti praktiškai.

