
SUKŪRĖME:

Svetainę www.e-etika.lt – naujienos bei 
patarimai tėvams ir kiekvienam interneto 
vartotojui aktualiomis temomis – 3000 
lankytojų;

Paskyrą „Facebook“ – 400 sekėjų;

Tėvų savitarpio pagalbos grupę 
„Facebook“: „Vaikas įniko į telefoną! Kaip 
išGYVENTI tarp ekranų?“ – 150 narių.

PARENGĖME:

Šeimos susitarimą – šabloną, skirtą 
padėti taikiai susitarti dėl išmaniųjų 
įrenginių naudojimo;*

Gaires mokykloms ir šeimoms, kaip 
diegti interneto ir išmaniųjų įrenginių 
naudojimo tvarką;*

*drauge su Paramos vaikams centro psichologais.

Prisidėjome rengiant leidinius apie 
išmaniųjų technologijų naudojimą 
pradinukams ir priešmokyklinukams;

11 straipsnių elektroninio dienyno
TAMO naujienoms, kurie pasiekė per
17 000 skaitytojų;

www.e-etika.lt paskelbėme virš
40 aktualių naujienų;

6 pranešimus nacionalinei žiniasklaidai:

BENDRADARBIAVOME VIEŠINDAMI MOKSLINIUS 
TYRIMUS IR JŲ REZULTATUS SU:
Europos probleminio interneto naudojimo tinklo 
COST (angl. European Cooperation in Science and 
Technology) mokslininkais;

LSMU Neuromokslų instituto specialistais;

VU mokslininkų komanda, vadovaujama prof. Ro-
mos Jusienės (www.mediavaikai.lt), tyrinėjančia 
ekranų poveikį vaikų sveikatai.

SKAITMENINĖS ETIKOS CENTRO VEIKLA 2020 METAIS

ŠVIETĖME VISUOMENĘ:

Mokymuose žiniomis dalijomės su 470 
moksleivių, 220 mokytojų, 30 tėvų ir globėjų; 

Sužinojome: kas antras 9-12 klasių mūsų 
mokymų dalyvis jaučiasi perdozavęs interneto 
dažniau nei kartą per savaitę. Kas penktas taip 
jaučiasi kasdien. 60 proc. suaugusiųjų teigia, 
jog dėl dažno technologijų naudojimo konfliktai 
šeimose kyla dažniau nei kartą per savaitę. Kas 
penktas sako, jog konfliktai kyla dažniau nei kartą 
per dieną;
 
9,5 balo iš 10 mokymų dalyviai vertina tikimybę, 
kad tokius mokymus rekomenduotų kitiems.

Ekspertų komandai: Vilmai Liaugaudaitei, 
Dovydui Martinkaičiui, Linai Žemaitytei-Kirkman, 
Gabjotai-Rasai Alūzaitei, Juliui Burkauskui, 
Mindaugui Jasulaičiui ir Natalijai Vėževičienei;

„doPRO agency“ – už svetainės sprendimą ir 
palaikymą;

Paramos vaikams centrui, „Mediaskopui“, 
Nacionalinei švietimo agentūrai;

„Childnet International“ (Jungtinė Karalystė) va-
dovui Will Gartner už idėjinį, profesinį  palaikymą 
ir patirties dalybas! 

Ačiū mūsų ekspertams ir VU studentui Matui 
Ramonui bei dizainerei Živilei Adomaitytei už 
savanorystę!

www.e-etika.lt

Išsikrausčius į internetą – prioritetas 
miegui ir e. saugumui;
Interneto taisyklės namuose taikiai – 
misija įmanoma;
Probleminiu interneto naudojimas tampa 
pamažu, pasaulio mokslininkai sunerimę 
dėl pandemijos laikotarpio;
Lietuvos studentų savijauta – po
didinamuoju stiklu: vyksta plataus
masto tyrimas;
Eksperto komentaras: Vasara – metas 
eksperimentuoti su skaitmeniniais 
įpročiais;
Parengtos praktinės gairės dėl interneto ir 
išmaniųjų įrenginių naudojimo mokyklose 
ir šeimose.
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