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Įgyvendintas projektas 
„Pažįstami / nepažįstami 
socialiniai tinklai"
Šiaulių apskrities Povilo V iš inskio v iešosios b ib lio 
tekos vykdytas pro jektas „P ažjs tam i/nepažjs tam i 
socia lin ia i tink la i" buvo orien tuo tas j dvi tiks lines 
grupes: jaun im ą ir senjorus.

Projektu buvo siekiama ugdyti jaunimo, vienos akty
viausių socialinių tinklų grupių, medijų ir informacinį raš
tingumą, mokyti atsakingo socialinio elgesio internete ir 
aptarti patyčių problemą.

Jauni žmonės klausėsi nuotolinių paskaitų, dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse, diskutavo su specialistais semina
ruose, kaip atsakingai kurti konkrečių svetainių turinį, 
asmens profilį, kaip bendrauti virtualioje erdvėje ir apsi
saugoti nuo socialiniuose tinkluose tykančių pavojų.

Mokymo programą parengė ir mokymus vedė Šiaurės 
Lietuvos kolegijos lektorė Emilija Čeponė.

Diskusiją patyčių tema vedė VšĮ „Vaikų linija" kampa
nijos „Be patyčių" koordinatorė Aurelija Jocaitė.

Senjorai susipažino su socialiniais tinklais, išmoko susi
kurti savo „Facebook" paskyrą, ieškoti informacijos inter
nete, bendrauti ei. paštu ir „Skype“, sužinojo, kaip galima 
sukurti savo tinklaraštį.

Projekto partneriai: VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, Kel
mės r. sav. Žemaitės viešoji biblioteka, Tytuvėnų gimna
zija (Kelmės r.), Šiaulių universiteto ir Stasio Šalkauskio 
gimnazijos.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Res
publikos kultūros ministerija.
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