VAIKAI IR PRIVATUMAS INTERNETE
INFORMACIJA MOKYKLOMS
Vaikų patariamoji grupė (angl. Children‘s Advisory Panel, sutrumpintai CAP) – tai „Telia Company“ iniciatyva, kuria
siekiama suprasti vaikų požiūrį į savo gyvenimą internete ir į juos pačius, kaip skaitmeninių technologijų naudotojus.
Atlikdama tyrimus 2017 m. rudenį ir 2018 m. sausio mėn., CAP siekė sužinoti vaikų nuomones apie privatumą ir
saugumą internete, apie nerimą keliančius dalykus ir apie taikomas praktikas. Duomenys ir dvylikamečių vaikų
įžvalgos surinktos šešiose šalyse internetu apklausus vaikus ir surengus duomenų patikrinimo seminarus. Tyrimų
išvadas „Telia Company“ paskelbė 2018 m. vasario 6 d., minint Saugesnio interneto dieną, ta proga išleisdama
suvestinę ataskaitą „Vaikai ir privatumas internete: Vaikų patariamosios grupės tyrimų išvados.“

SEMINARAS „VAIKŲ DUOMENYS INTERNETE“
Tyrimo išvados tapo seminaro, skirto padėti vaikams įgyti tokių skaitmeninių įgūdžių, kurie leistų jiems saugiau
naudotis internetu, pagrindu. Šiuos įgūdžius vaikai įgyja bendravimu ir dalyvavimu grindžiamų užsiėmimų metu.
Seminarai skirti penktų, šeštų arba septintų klasių moksleiviams.
Koncepcijoje yra įtvirtintas dalyvavimu grindžiamos pedagogikos principas, pagal kurį vaikai irgi tampa žinių kūrimo
proceso dalyviais. Tai – transformatyvus naujų žinių mokymosi būdas.
Seminaro vedėjais gali būti „Telia“ YOUNITE savanoriai arba patys mokytojai ir (arba) ar tėvai. Džiugu, kad radome
tinkamų savanorių, kurie sutiko apsilankyti ir surengti seminarą jūsų mokykloje. Be to, kviečiame jus naudotis
medžiaga, kurią parengėme tam, kad seminarus galėtumėte vesti patys.
Jei seminarą veda „Telia“ YOUNITE savanoriai, nei mokyklai, nei mokytojui nereikia atlikti jokių pasirengimo
darbų. Kad galėtume surengti seminarą jūsų mokykloje, mums reikia patalpų, pavyzdžiui, įprastos klasės ar
kabineto 90 minučių trukmės seminarui. Be to, tikimės, kad siekiant užtikrinti, jog vaikai galėtų dalyvauti seminare,
mokykla pasirūpins ir suteiks visus reikalingus leidimus bei sutikimus.
Pagrindinis interaktyvaus seminaro tikslas – padėti vaikams įgyti skaitmeninių įgūdžių ir supratimą apie
duomenis internete bei privatumo internete apsaugą.

SUSIDOMĖJOTE?
Mokyklas, kurioms būtų įdomu surengti seminarą su „Telia“ YOUNITE savanoriais, kviečiame kreiptis į „Telia“
savanorystės iniciatyvą el. paštu: auguinternete@telia.lt

PARTNERIAI EKSPERTAI
CAP yra „Telia Company“ iniciatyva, įgyvendinama bendradarbiaujant su Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų teisių
organizacijomis. Iki šiol apie 1500 šeštų ir devintų klasių moksleivių yra dalyvavę priemonėse, skirtose apibūdinti ir
aptarti gyvenimo internete galimybes, naudą ir iššūkius.
Organizacija „Save the Children Finland“ prisidėjo vaikų teisių apsaugos skaitmeninėje erdvėje kompetencija ir
įžvalgomis į vaikų skaitmeninį gyvenimą.
„World Childhood Foundation“ indėlis – jų išmanymas kaip užtikrinti, kad seminaro koncepcija būtų pritaikyta
vaikams, ir kad „Telia“ savanoriai turėtų vaikų teisių srities žinių, kurių reikia vedant seminarus.
Bendrovė „Kantar TNS“ surinko duomenis ir įžvalgas bei sukūrė bendru darbu grindžiamų seminarų vedimo
priemones ir instrukcijas.

