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Įvadas
Šios gairės sukurtos, kaip pagalbinės priemonės,
padėsiančios jaunimo organizacijų ar socialinio
verslo
organizacijų
darbuotojams
arba
savanoriams suprantamai ir be didelių kaštų
komunikuoti apie jų daromą socialinį poveikį*,
taip remiant j aunimo organizacijų darbo
kokybės augimą.
Gairės padės suprasti, kaip organizuoti vidinę ir
išorinę komunikaciją bei kaip pasirinkti
komunikacijos žinutę.
Galite kurti komunikacijos strategiją, atlikę
situacijos, auditorijos ir programos analizę arba galite pradėti nuo pačios komunikacijos

strategijos, kuri galbūt atskleis, kur jums trūksta
žinių. Pavyzdžiui, įsitikinę, kad neturite
pakankamai duomenų apie sprendžiamą
problemą, galite sudaryti problemos schemą
ir tik po to grįžti prie komunikacijos strategijos,
o naująsias įžvalgas, įgytas sudarinėjant schemą,
panaudoti atskleisdami, kokia yra problema ir
kodėl būtini veiksmingi sprendimai. Strategija
turėtų būti paruošta prieš kuriant medžiagą ar
planuojant veiklas ir diegiant programą.
Socialinio poveikio komunikacijos tikslas yra
teigiamo socialinio ir aplinkosauginio poveikio
didinimas bei plėtra.

SOCIALINIS POVEIKIS yra bet koks
mūsų veiklos poveikis asmeniui, grupei ar
aplinkai; tai ilgalaikiai teigiami pokyčiai,
kurių ketiname pasiekti.

Kodėl naudinga komunikuoti apie
socialinį poveikį?
Arba kodėl apskritai reikia skirti išteklių
komunikacijai
kurti?
Atsakymas - todėl, kad poveikio komunikacija
naudinga organizacijai daugeliu atžvilgių.

Kartais gali kilti abejonių, ar verta skirti laiko
komunikuoti apie savo daromą poveikį - arba
nevisai aišku, kas turėtų būti komunikacijos
auditorija.

Priežastys komunikuoti apie socialinį poveikį vidaus
ir išorės auditorijoms:

Pademonstruojate savo kompetenciją
konkrečiame sektoriuje ir paskatinate
diskusijas svarbiais savo srities klausimais

Didinate savo organizacijos
atstovaujamų idėjų matomumą ir
palaikymą

Potencialiai pritraukiate
didesnės finansinės paramos
ateityje

Ateityje įgyjate
daugiau partnerių

Pritraukiate naujų
narių, savanorių ir
darbuotojų

Kuo skiriasi socialinio poveikio
komunikacija nuo kitų temų?

· Tikslas - pasitelkiant komunikaciją ir pasakojimą,
daryti įtaką bei įkvėpti teigiamus socialinius pokyčius.
· Ši komunikacija paaiškina organizacijos darbo
rezultatus ir pasekmes arba atskleidžia iššūkius, su
kuriais susiduria jūsų organizacija.
· Ji demonstruoja poveikio ir tikslo siekiančią
organizacijos strategiją.
· Tai įsipareigojimas vertinti ir matuoti darbo
sėkmę ne tik pagal medijos rodiklius ir prekės ženklo
žinomumą, bet ir pagal socialinį poveikį.

ATSIMINKITE!

Socialinio poveikio vertinimą atliekančios organizacijos renka duomenis ir pateikia juos kaip metinių ar atskirų
ataskaitų dalį savo partneriams. Tad komunikavimas organizacijos vidaus ar išorės auditorijoms yra visiškai
logiškas žingsnis: dalijatės tuo, kas padaryta, siekiant organizacijos tikslų.

Rezultatai yra veiksmai arba dalykai,
sukeliantys pasekmes. Pavyzdžiui, puikiai
suprogramuota
interneto
svetainė
yra
rezultatas, kuris padidina organizacijos
paslaugų užklausų skaičių - o tai jau pasekmė.
Rezultato pavyzdys
Priekabiavimo skaitmeninėje erdvėje (kibernetinių
patyčių) prevencijos programa pirmaisiais metais buvo
pristatyta 15-oje mokyklų ir / arba 65% mokinių.

Pasekmės yra jūsų inicijuoti ar įdiegti
pokyčiai; tai, kas įvyko dėl pasiektų rezultatų.
Pasekmės pavyzdys
Daugiau žinių ir patirties, kaip stabdyti
kibernetines patyčias, ir / arba daugiau
supratimo apie tai, kaip dažnai mokykloje
vyksta kibernetinės patyčios.

Kaip sukurti komunikacijos strategiją?
Prieš pasirinkdami tinkamas komunikacijos priemones,
turėtumėte atsakyti į šiuos klausimus:
Koks jūsų tikslas ir kodėl norite komunikuoti apie savo socialinį poveikį?
Kam komunikuosite (projekto vadovui, rėmėjams, organizacijos darbuotojams, savanoriams, valdžios
institucijoms ar visuomenei)?
Koks turinys aktualus ir įdomus šiai auditorijai?
Kaip dažnai ir kokiais atvejais reiktų pasitelkti komunikacijos priemones?
Kokios rūšies komunikacija gali padėti siekti jūsų tikslo?
Kokių žinių jūsų auditorija jau turi?

KODĖL?
Koks jūsų
komunikacijos
tikslas?

KAS JIE?

Kas jūsų tikslinė
auditorija (kuo
tiksliau, tuo geriau)?

KAS TAI?

Kokios jūsų pagrindinės
žinutės (1-3 pagrindinės
žinutės ir jas paremiantys
argumentai)?

Arba trumpiau –

4 principai,
kuriais turi būti
pagrįsta jūsų
poveikio
komunikacija:

KAIP?

Kokie jūsų ir jūsų partnerių
komunikacijos kanalai?

Galite sukurti ir naudoti komunikacijos matricą:

Tikslas KODĖL?
• Ko bandote pasiekti?
• Ką laikote sėkme?
• Kokį poveikį norite daryti?
• Kokio rezultato tikitės po savo
žinutės - kaip auditorija turėtų galvoti,
jaustis, elgtis?

Tikslinė auditorija
- KAS JIE?
• Kam skirta ši komunikacija?
• Kas jie tokie? (įtraukite
demografinius duomenis)
• Kiek auditorija supranta šia tema?
• Kokios jų išankstinės nuostatos apie
jūsų veiklos sritį?
• Kiek jie nusiteikę priimti jūsų žinutę?

Pagrindinė žinutė
- KAS TAI?
• Kokią pagrindinę žinutę norite
perduoti savo auditorijai?
• Koks jūsų veiklos poveikis,
pasekmės, rezultatai, veiksmai arba
pranašumai?
• Suplanuokite svarbiausias ir
antraeiles žinutes.
• Kokiais pagrindiniais faktais ir
kitais duomenimis remiasi jūsų
istorija?

Kanalas KAIP?
• Kaip pasieksite savo tikslinę
auditoriją?
• Kada, kur, kokiais metodais?
• Kokiame kontekste jie gaus šią
žinutę?
• Kaip jie apie tai sužinos?
• Koks formatas vizualiai ir verbaliai
yra patraukliausias jūsų tikslinei
auditorijai / suinteresuotosioms
šalims?

Komunikacijos tikslai: KODĖL?
Komunikacijos tikslai gali būti šie:
Didinti tikslinės auditorijos supratimą apie organizaciją arba projektą; viešinti organizaciją ar projektą,
paaiškinti, kaip jie veikia ir pan.
Paskatinti komandos narius įsitraukti ir susidomėti organizacija ar projektu.
Pademonstruoti teigiamą organizacijos ar projekto poveikį dalyviams ar tikslinei auditorijai.
Informuoti tikslinę auditoriją arba suinteresuotąsias šalis apie organizaciją ar projektą.
Keisti tikslinės auditorijos nuomonę apie organizaciją ar projektą.
Stiprinti savo srities kompetencijas, teikiant kokybinę informaciją ir atitinkamus duomenis srities plėtrai
skatinti ir / arba renkant, analizuojant ir pristatant informaciją apie daromą poveikį, taip didinant šioje
srityje dirbančios komandos ekspertiškumą.

Tikslinės auditorijos ir nuomonės formuotojai: KAS JIE?
Perduodant žinutę skirtingoms žmonių grupėms,
svarbu naudoti skirtingas strategijas ir kanalus.
Apsvarstykite galimybę sugrupuoti savo auditoriją
pagal jos demografinius duomenis, gyvenamąją
vietą,
interesus
ir
pažiūras.
Tarkime, jei norite pasiekti jūsų projekte
savanoriaujančius Y kartos atstovus, derėtų su jais
kalbėti jų kalba (be užuolankų ir kasdieniškai) jiems

priimtinoje platformoje - socialinėje medijoje.
Galbūt jūs jau žinote savo tikslines auditorijas ir
suinteresuotąsias šalis bei pagal suinteresuotųjų
subjektų žemėlapį jau identifikavote prioritetines
tikslines auditorijas, kurias norite pasiekti,
informuoti, įtraukti ir išlaikyti jų pasitenkinimą,
arba remdamiesi pokyčų teorija suprantate
suinteresuotųjų šalių poreikius.

Kuo skiriasi komunikacija vidaus ir išorės tikslinėms auditorijoms?

VIDAUS AUDITORIJOS

IŠORĖS AUDITORIJOS

Valdyba
Socialinio verslo
organizacijos savininkai
Darbuotojai
Nariai
Savanoriai
Alumnai

Jaunimas
Paramos teikėjai
Savivaldybės ir viešojo
administravimo
institucijos
Žiniasklaida
Potencialūs nariai,
savanoriai ir darbuotojai

Vidinės ir išorinės komunikacijos skirtumai

VIDINĖ KOMUNIKACIJA

vyksta, kai organizacijos dalyviai (valdyba,
socialinio verslo organizacijos savininkai,
darbuotojai, nariai, savanoriai ir t. t.) tarpusavyje
keičiasi informacija.

IŠORINĖ KOMUNIKACIJA

vyksta, kai šie dalyviai bendrauja su išorine
šalimi (suinteresuotosiomis šalimis, tikslinėmis
auditorijomis).

Kodėl verta pradėti nuo idėjų / rezultatų pristatymo VIDAUS KOMANDAI:
Gera išorinė komunikacija visada prasideda nuo aukštos kokybės vidinės komunikacijos.
Prieš platindami bet kokį pranešimą išorės auditorijai, turėtumėte rasti būdą informuoti vidaus
auditoriją ir gauti pritarimą platesnei komunikacijai.
Jūsų darbuotojai ir nariai yra jūsų organizacijos ambasadoriai - kitos tikslinės auditorijos gali kreiptis
į juos, ieškodamos papildomos informacijos, žinutės patvirtinimo ar paneigimo.

Paveiki žinutė:
„KOKIĄ žinutę noriu komunikuoti?“
Nepamirškite išlaikyti pozityvaus tono, net jei savo
žinutėje kalbate apie rimtą problemą. Pagrindine
žinute galite paaiškinti, kaip veikia jūsų organizacija
ar projektas, kas jame dalyvauja, pateikti įrodymų ir
aiškių rekomendacijų.

Gali būti naudinga pranešimą iliustruoti vizualiai,
naudojant grafinius elementus. Komunikacija
tikslinėms auditorijoms apie socialines naudas
turėtų būti aiški, joje verta pateikti kiekybinius
duomenis, piktogramas, kokybinius įrodymus bei
puikiai papasakoti istoriją.

Norėdami geriau atskleisti savo organizacijos socialinį poveikį, turėtumėte iškelti šiuos
klausimus ir į juos atsakyti:
1. Kokie trys svarbiausi pokyčiai įvyko jūsų organizacijoje po projekto įgyvendinimo?

2. Kaip šie pokyčiai paveikė jūsų narius, darbuotojus ir savanorius?

3. Kodėl šie pokyčiai svarbūs jūsų organizacijai? Kaip jie paveiks jūsų organizacijos darbą?

4. Kas yra projekto rezultatų ir pasekmių naudos gavėjai?

5. Kokias pagrindines išvadas padarėte savo organizacijoje, įgyvendinę projekto veiklas?

6. Kaip įgyvendinti pokyčiai paveikė vietos bendruomenę (kaip įtraukėte ją į savo veiklą, bendradarbiavote)?

7. Kaip jūsų darbas pakeitė kieno nors gyvenimą? Kaip jis padėjo pagerinti gyvenimo kokybę?

8. Kaip įgyvendinti pokyčiai padės siekti organizacijos tikslų ateityje?

9. Koks būtų poveikis, jei turėtumėte dvigubai daugiau finansavimo ir savanorių?

10. Ko nebūtų įvykę be jūsų darbo?

Komunikacija turėtų būti autentiška ir tikslinga - kurdami savo žinutes, būkite sąžiningi, atviri ir
dėmesingi. Komunikacija yra įrankis, padedantis atskleisti jūsų organizacijos sukurtus pokyčius ir
teigiamą poveikį.
Atsakę į šiuos klausimus, duokite atsakymus perskaityti kam nors už organizacijos ribų ir
pasitikrinkite, ar žinutė yra aiški ir suprantama. Grįžtamasis ryšys gali būti naudingas, ypač jei siekiate komunikuoti
platesnei auditorijai.

ATSIMINKITE!

Kiekvienai tikslinei auditorijai sukurkite individualią žinutę – specifinę terminologiją vartokite su
tais, kurie išmano sritį, o su jaunimu arba srities naujokais kalbėkite paprasčiau.
Kuriant komunikacijos turinį, naudinga susipažinti su istorijos pasakojimo pagrindais, nes tai
padės pritaikyti žinutę vidaus ir išorės auditorijoms.

Kaip efektingai papasakoti istoriją?
Pasirinkite aiškią pagrindinę žinutę!
Kurdami istoriją turėtumėte aiškiai žinoti, ko siekiate. Jei jūsų istorijoje yra stiprus moralinis elementas, turėtumėte
išryškinti klausytojamss ar skaitytojams būtent šią žinutę. Svarbu nuolat išlaikyti dėmesį ties pagrindine tema arba
siužeto linija, kuri yra jūsų istorijos ašis.

Sukurkite aiškią struktūrą!
Istoriją galima struktūruoti įvairiais būdais, tačiau pagrindinės trys pasakojimo dalys yra šios: ekspozicija, veiksmo
vystymasis ir sprendimas. Tai dar vadinama pasakojimo lanku.

Susitelkite į problemą!
Įspūdingos istorijos perkelia skaitytoją ar žiūrovą į naują pasaulį. Aprašykite kontekstą ir įvardykite problemą,
padėkite auditorijai pamatyti jūsų akimis. Galite atskleisti daugybę situacijos sluoksnių, perkeldami ją iš pasaulinės ar
nacionalinės perspektyvos iki bendruomenės ir asmeninio lygmens. Sukurkite įtikinamą kontekstą, iliustruodami
problemos mastą; pateikite faktus, skaičius, bet paaiškinkite, ką visa tai reiškia ir pagrindiniam herojui - taip su
istorija galės susisieti jos auditorija.

Supažindinkite auditoriją su pagrindiniu veikėju!
Pagrindinis veikėjas gali tapti puikios istorijos centru. Jis gali vaizdžiai atskleisti jūsų sprendžiamą problemą ir
parodyti, kaip ji veikia žmones - taip iliustruosite savo darbo svarbą. Pasakojimo personažo patirtis gali padėti
auditorijai aiškiau suvokti probleminę situaciją, atjausti joje esančius ir galbūt remti jūsų veiklą.

Pateikite (galimą) sprendimą!
Yra problema, kuri kažką slegia. Jūs turite patikrintą sprendimą, kuris veikia. O gal dar nespėjote jo pritaikyti, bet
turite įrodymų, kad jis gali padėti. Svarbiausia, kad yra būdas išspręsti problemą. Nevartokite žargono ar specifinių
terminų. Paklauskite savęs, ar idėja aiškiai suprantama ir ar patys norėtumėte ją paremti.

Įtraukite auditoriją!
Pasakojimas paveikus tada, kai užmezgate ryšį su savo auditorija. Tai, kaip įtraukiate savo auditoriją, priklauso nuo
pasirinkto pasakojimo būdo.

Pademonstruokite (galimą) poveiki!
Parodykite potencialiai suinteresuotoms šalims arba tikslinėms auditorijoms, kokį poveikį jūsų darbas daro arba
galėtų daryti su šiek tiek pagalbos iš jų pusės. Esamiems paramos teikėjams svarbu matyti, kaip naudojama jų
parama, o potencialiems rėmėjams aktualu, ką pakeistų jų indėlis. Poveikio įrodymai augina pasitikėjimą ir teikia
vilties.

Nepamirškite raginimo veikti (call to action)!
Pakvieskite suinteresuotąsias šalis imtis veiksmų. Nutylėtas raginimas veikti - tai praleista proga. Atsiminkite
patarimą Nr. 1: aiški pagrindinė žinutė! Ji viską apjungia. Paskatinkite žmones spustelti, rašyti, aukoti, atsisiųsti,
pasirašyti. Jeigu juos sužavėjo jūsų pasakojimas, jie tai padarys.

Jei įmanoma, vizualizuokite savo istoriją!
Ruošdami savo pasakojimą, stenkitės jį įsivaizduoti. Kaip galite padėti savo auditorijai pamatyti aiškų vaizdą?
Pabandykite naudoti raiškią ir vaizdingą kalbą, žaiskite pasakojimo tempu ir tonu. Visada galite naudoti
infografikus.

Šiuos pasakojimo kūrimo patarimus galite pritaikyti rengdami metines ataskaitas, rašydami laiškus,
tinklaraščio įrašus, laidas ir tinklalaides, elektroninius naujienlaiškius, tiesioginius el. laiškus ir t. t.
Pasakojimo elementais galima iliustruoti metinėje ataskaitoje pateikiamus faktus ir pagrįsti jūsų
organizacijos kuriamus teigiamus pokyčius. Asmens patirtis, aprašyta laiške ar el. laiške, gali įtikinti
rėmėjus finansuoti jūsų renginį.

KAIP paskleisti žinutę tikslinei auditorijai?
Kaip pradėti VIDINĘ KOMUNIKACIJĄ?

Susitikite su
komanda

Geriausias būdas informuoti vidaus auditoriją apie jūsų organizacijos socialinį poveikį - pakviesti
ją į pokalbį arba surengti susitikimą.
Organizacijos atstovas arba vadovas gali pristatyti planus arba socialinio poveikio vertinimo
rezultatus, pakviesdamas darbuotojus, narius ir savanorius susiskirstyti į grupeles ir aptarti, kurie
drauge nuveikti darbai, jų manymu, yra svarbiausi.
Jei sudominsite vidaus auditoriją, išklausysite jų nuomonę ir leisite jiems pasidalyti, kuo jie
labiausiai didžiuojasi, žmonės greičiausiai bus pasirengę vėliau pasidalyti savo išvadomis viešai.

Jei jūsų
organizacija

DIDELĖ:

Vidinę komunikaciją apie socialinio poveikio planus ar rezultatus galite plėtoti palaipsniui,
pavyzdžiui, pirmiausia informuodami valdybos narius ir skyrių ar darbo grupių vadovus, kurie toliau
aptars šį klausimą savo komandose.
Paprašykite komandų padiskutuoti ir išsirinkti svarbiausius poveikio rodiklius. Dalyviai gali
įsitraukti tiek išsakydami savo mintis, tiek paaiškindami savo požiūrį, tiek balsuodami už
vertingiausius organizacijos pasiekimus.
Kai komunikuosite su vidaus auditorija, darbuotojai jausis vertinami ir įtraukti į organizacijos
procesus.

Kokiomis
priemonėmis
pasakoti apie
socialinį poveikį
vidaus auditorijai

Pasakojimai iš patirties ir
dalyvių grįžtamasis ryšys

Iliustracijos

Vaizdo įrašai

Statistiniai
duomenys
(infografikai)

Pavyzdžiui, parodykite jaunimui projekto, kuriame jie dalyvauja, pasiekimus ir kaip atrodo praktinis
savanorių įsitraukimas.

Kaip pradėti IŠORINĘ KOMUNIKACIJĄ?
Po parengiamųjų darbų arba vidinės komunikacijos kampanijų esate pasirengę kitam žingsniui išorinei komunikacijai.

Kurdami turinį,
įtraukite
suinteresuotąsias
šalis

Būdai, kaip į turinio kūrimą įtraukti vietos valdžios ir viešojo administravimo institucijas,
korporacijas ir kitų NVO atstovus:
Prašykite atsiliepimų iš išorės auditorijų komunikacijos tikslais (pavyzdžiui, pranešimų
spaudai, įrašų socialinėje medijoje ir t. t.).
Kvieskite juos į internetinius seminarus (webinars) .
Įrašinėkite tinklalaides. Klauskite nuomonės apie savo veiklą ir panaudokite ją savo
socialinės medijos įrašuose.

Kanalai ir priemonės tikslinėms auditorijoms pasiekti:
KOKIU BŪDU?
Savo socialinio poveikio planais ar rezultatais su tikslinėmis auditorijomis ir suinteresuotosiomis šaimis galite
dalytis pasitelkdami daugybę skirtingų priemonių. J ų pasirinkimas priklauso nuo auditorijos ir jos naudojamų
kanalų.

IŠORĖS AUDITORIJA:

VIDAUS AUDITORIJA:
Valdyba – el. laiškai, individualios ataskaitos,
susirinkimai, metinė ataskaita
Steigėjai – el. laiškai, individualios ataskaitos,
susirinkimai, metinė ataskaita
Darbuotojai – el. laiškai, prezentacijos, bendri
susirinkimai, intranetas, uždara Facebook grupė,
WhatsApp ar Telegram grupė, Slack programėlė
Nariai – el. laiškai, prezentacijos, bendri susirinkimai,
intranetas, uždara Facebook grupė, WhatsApp ar
Telegram grupė, metinė ataskaita
Savanoriai – el. laiškai, prezentacijos, bendri
susirinkimai, intranetas, uždara Facebook grupė,
WhatsApp ar Telegram grupė

Jaunimas – socialinė medija, bendri susitikimai,
uždaros grupės
Savivaldybės ir viešojo administravimo institucijos –
el. laiškai, naujienlaiškiai, susitikimai, atskiri renginiai,
laiškai, žiniasklaida, metinė ataskaita
Paramos teikėjai – periodinė veiklos santrauka,
individualios ataskaitos pagal jų prašymą, metinė
ataskaita
Žiniasklaida – pranešimai spaudai, nuomonių
straipsniai, interviu, kvietimai į renginius
Visuomenė – interneto svetainė, socialinė medija,
spauda

Šią informaciją galite sudėlioti į lentelę:
Tikslinės
auditorijos /
kanalai

Interneto
svetainė

El. paštas

Susitikimai

Renginiai

Tradicinės
žiniasklaidos
kanalai

Uždaros grupės
(WhatsApp,

Facebook

Instagram

Telegram ir t. t.)

Valdybos nariai

Darbuotojai

Savanoriai

Savivaldybės

Jaunimas

Žiniasklaidos
atstovai
…..

Atsiminkite: svarbu pasirinkti tinkamus socialinės medijos kanalus savo tikslinei auditorijai pasiekti.

LinkedIn

1

Vizualinio turinio kūrimas

Norėdami padidinti savo prekės
ženklo atpažįstamumą, išlikite
nuoseklūs visose platformose kiekviename komunikacijos kanale
naudokite tą patį prekės ženklą:

3

2

Patarimai

logotipą

Nesvarbu, ar kuriate infografiką, ar
personalizuotą tinklaraščio iliustraciją, būtinai
suderinkite savo prekės ženklo vizualinius
elementus, laikydamiesi šių pagrindinių
taisyklių:
apkarpydami paveikslėlį, išlaikykite tinkamus ir vienodus
rėmo tarpus, neiškirpkite per arti vizualinio turinio ribų

prekės ženklo spalvų paletę (ne daugiau
kaip penkios, pageidautina - trys spalvos)

sulygiuokite iliustracijos dalis, pavyzdžiui, tekstą ir
paveikslėlius, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai (pasitaiko
išimčių, kai iliustracijos elementai gali būti nesulygiuoti)

prekės ženklo šriftus (ne daugiau kaip
penkis, pageidautina - tris)

Socialinėje medijoje, interneto svetainėse ir tinklaraščiuose naudokite skirtingų stilių paveikslėlius.
Kurdami socialinei medijai ir skaitmeninėms platformoms skirtus paveikslėlius, nepamirškite, kad
kiekviena platforma turi savo matmenis. Kai kurios platformos turi kelis formatus, atsižvelgiant į
paveikslėlio vietą (viršelio nuotrauka, įrašo nuotraukos ir t. t.). Prieš publikuodami vizualus socialinėje
medijoje, patikrinkite, kaip jie matosi skirtinguose įrenginiuose (telefone, kompiuteryje).

5
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7
Horizontalios nuotraukos
interneto svetainėms,
tinklaraščių ir
žiniasklaidos straipsniams,
spaudai

SVARBU!

Kvadratinio formato
nuotraukos Facebook ir
Instagram

Naudokite jūsų organizacijai pritaikytą vizualą.
Organizuokite fotosesijas, kad turėtumėte būtent
jūsų organizaciją reprezentuojančių nuotraukų.
Fotografuoti galima net telefonu. Tai lengva, tiesiog
iš anksto pasiruoškite scenarijų ir apgalvokite, kokias
nuotraukas norėsite naudoti ateityje (skirtingos
lokacijos, veiklos, kompozicijos ir t. t.). Nepamirškite
fotografuoti ir horizontaliai, ir vertikaliai, kad vėliau
nuotraukas galėtumėte panaudoti skirtinguose
kanaluose.
Paprašykite savo partnerių, kad atsiųstų nuotraukų,
reprezentuojančių jų veiklas (horizontaliu ir
vertikaliu formatu).

Vertikalios nuotraukos
Facebook ir Instagram stories

Kiekviena platforma
turi nustatytus
skirtingus
paveikslėlių
išmatavimus.

Visada galite naudoti nuotraukas iš fotobankų. Būkite
atidūs ir išsiaiškinkite apie naudojamų nuotraukų
autorines teises (šią informaciją rasite fotobankų interneto
svetainėse):
Unsplash

https://unsplash.com/

Freepik

https://freepik.com/

Pixabay

https://pixabay.com/

Kurkite nuotraukas ir
vizualus,
naudodami
interneto programinę
įrangą:
Inshot

https://inshot.com/

SVARBU!

Prieš fotografuodami
nepamirškite išvalyti
fotoaparato. Stenkitės
nenaudoti priartinimo
funkcijos; jei įmanoma,
prieikite arčiau arba toliau
nuo objekto.

Tekstą
nutraukose
naudokite
proporcingai: kai nuotraukoje per
daug teksto, kai kurie skaitytojai gali
praleisti svarbią informaciją.

Crello

https://crello.com/

Canva

https://canva.com/

Vaizdo įrašų turinys
1. Pasiruoškite vaizdo įrašo planą, įdėją.
2. Įsitikinkite, kad fonas ir apšvietimas yra tinkami vaizdo įrašui, atitinkamai juos sureguliuokite.
3. Patikrinkite garso įrašymo kokybę.
4. Naudokite tinkamą vaizdo įrašų redagavimo programinę įrangą:
InShOt
Canva
Movie Maker
Headliner
Lumen5
Powtoon

5. Pridėkite titrus.
6. Naudokite horizontalius vaizdo įrašus prezentacijoms, interneto svetainėms / tinklaraščių įrašams ir
YouTube, o Instagram, Facebook ir TikTok - vertikalius.

Garso įrašų turinys
1. Pasiruoškite planą, apgalvokite klausimus tinklalaidei.
2. Užtikrinkite gerą kokybę, naudodami garso įrašymo įrangą.
3. Suraskite geriausią vietą garso įrašui (be triukšmo).
4. Pasirinkite tinkamą garso įrašo įrankį:
Anchor.fm
Audacity
Garage band
Squadcast
Zoom

5. Pagalvokite apie muzikinį foną, kuris galėtų tikti jūsų garso įrašui. Būtinai naudokite nemokamą
muziką.
6. Pasirinkite platformas, kuriose galima skelbti ir reklamuoti tinklalaides:
Spotify
Apple
Google tinklalaidės
Jūsų organizacijos interneto svetainė
Jūsų organizacijos YouTube kanalas

Prieš publikuodami bet kokią medžiagą, suderinkite ją su kitomis susijusiomis šalimis: gaukite jų
sutikimą skelbti turinį, vizualus ir / arba parengtos komunikacijos aprašymus.

Svarbu
Nepamirškite duomenų apsaugos ir teisinių reikalavimų.
Kad organizacijos komunikacija būtų saugi ir teisiniu požiūriu korektiška, privalu
laikytis taikytinų duomenų apsaugos sąlygų.

Duomenų apsauga ir privatumas

PAVYZDŽIAI:

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visoje Europoje pradėtas
taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
(BDAR). Jis taikomas visose Europos Sąjungos šalyse,
įskaitant
Lietuvą,
Latviją
ir
Estiją.
Pasakodami apie projektų ir suinteresuotųjų šalių
daromą poveikį, visada turėtumėte atsižvelgti į asmens
duomenų apsaugą. Asmens duomenys - tai bet kokia
informacija,
susijusi
su
identifikuotu
arba
identifikuojamu asmeniu. Asmens duomenys yra bet
koks identifikatorius, pavyzdžiui, vardas ir pavardė,
asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė ir kt. BDAR
apima kelių kategorijų asmens duomenis, įskaitant
asmens rasę, etninę kilmę, politinius įsitikinimus,

religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras, narystę
profesinėse sąjungose, sveikatos duomenis, taip pat
duomenis, susijusius su asmens privačiu gyvenimu,
genetinius ir biometrinius duomenis. Šių kategorijų
asmens duomenis tvarkyti draudžiama, nors yra ir
tam
tikrų
išimčių.
Kai organizuojate viešą renginį, kuriame
fotografuojama ar filmuojama, visi dalyviai turi
duoti sutikimą būti fotografuojami ar filmuojami ir
kad
medžiaga
būtų
naudojama
viešai.
Planuodami tokius renginius, nepamirškite įtraukti
šios informacijos į paraiškos klausimyną.
Pavyzdžiui, galite naudoti panašius teiginius:

* Nurodydami savo el. pašto adresą, jūs (dalyvis) sutinkate bendruomenei / organizacijai X pateikti
duomenis, kurie bus naudojami komunikuojant apie tolesnę projekto veiklą.

* Užpildydamas šią anketą, dalyvis pareiškia, kad sutinka būti filmuojamas ir fotografuojamas renginio
metu, taip pat supranta ir sutinka, kad ši medžiaga bus naudojama renginio / projekto rezultatų sklaidai.

* Dalyvis supranta ir sutinka, kad visi renginio garso ar vaizdo įrašai gali būti publikuojami ir naudojami
bendruomenei / organizacijai X arba projektui X viešinti.

Duomenų subjektas, t. y. asmuo, kurio duomenys renkami, turi teisę reikalauti, kad duomenų turėtojas
pateiktų šią informaciją:
- duomenų tvarkymo tikslai;
- asmens duomenų kategorijos (pvz., asmens identifikaciniai duomenys, kontaktinė informacija, duomenys
apie išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją ir kt.);
- asmens duomenų gavėjai, su kuriais dalijamasi duomenimis;
- laikotarpis, kurį duomenys bus saugomi (jei įmanoma);
- gali teikti prašymą ištaisyti ar ištrinti duomenis arba prieštauti šių duomenų tvarkymui;
- turi teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai;
- visą turimą informaciją apie duomenų šaltinį (jei duomenys renkami ne iš duomenų subjekto);
- automatizuotą sprendimų priėmimą, jei taikytina (įskaitant duomenų skirstymą (profiling) ).

Bet kuris asmuo turi teisę prašyti organizacijos pašalinti jo / jos nuotrauką ar kitą informaciją iš
skaitmeninės aplinkos (tinklapio, socialinių tinklų ir t. t.).

Tėvų sutikimai
Dirbant su jautriomis grupėmis, pavyzdžiui, vaikais, jaunuoliais iki 18
metų, specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis ir senjorais, taikomi
specialūs reikalavimai.

Vaikams taikomos specialios Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos:
Latvijoje jaunesni nei 13 metų vaikai negali duoti sutikimo tvarkyti jų duomenis, o tai reiškia, kad šie duomenys
negali būti skelbiami be tėvų sutikimo. Lietuvoje tėvų sutikimas privalo būti pateikiamas dėl visų jaunesnių nei 18
metų vaikų drauge su pačių vaikų sutikimu. Vaikai savo sutikimą gali pateikti žodiškai. Estijoje tėvai turi duoti
sutikimą jaunesniems nei 16 metų vaikams.
Fotografuoti vaikus ir viešinti nuotraukas galima tik gavus raštišką tėvų sutikimą. Tai reiškia, kad tėvai turi būti įspėti
iš anksto, jeigu žiniasklaida ruošia medžiagą apie vieną iš jūsų renginių vaikams.
Prieš vešindami vaikų nuotraukas, pagalvokite ir atsakykite į šiuos klausimus:

Kokia nuotraukų viešinimo
priežastis? Kokią žinutę norite
perduoti šiomis
nuotraukomis?

Ar po penkių ar 10 metų ši
nuotrauka ir šis viešinimas
gerai atspindės laikmetį /
organizacijos veiklą?

Ar nuotrauka sudaro
teigiamą ir pagarbų įspūdį
apie joje vaizduojamą
asmenį?

Pavyzdinė tėvų sutikimo forma:

Organizacijai X

TĖVŲ SUTIKIMAS DĖL VAIKO DALYVAVIMO RENGINYJE

Aš, ________________________________________ (tėvo (globėjo) vardas ir pavardė), asmens
kodas _______________________ , telefono Nr. _______________________ , esu informuotas ir
leidžiu savo vaikui, ________________________________________ (vaiko vardas ir pavardė),
asmens
kodas
_______________________,
dalyvauti
_______________________________________
(renginio
pavadinimas),
kuris
vyks
_______________________ (renginio data).
Patvirtinu, kad mano vaiko sveikatos būklė leidžia jam dalyvauti šiame renginyje. L e i d ž i u
organizacijai X arba jos atstovams fotografuoti ir filmuoti
m a n o v a i k ą r e n g i n i o m e t u . Gauta medžiaga, vadovaujantis įstatymais, gali būti
viešinama ir viešai prieinama. Pasirašydamas (-a) patvirtinu, kad suteikiu leidimą dalyvauti,
perskaičiau renginio taisykles ir su jomis sutinku.

Tėvo (globėjo) parašas ______________________ / / Data ___________________

1 priedas:
Komunikacijos priemonių šablonai
Metinė ataskaita
Turinys:

Ataskaitos struktūra

Titulinis puslapis: nurodykite autorių vardus ir pavardes, datą ir leidėją, padėkas, turinį, akronimus ir
santrumpas.
Pagrindinė santrauka: trumpai aprašykite pagrindinius faktus, pavyzdžiui, savo veiklą ir naudos gavėjus,
apibendrinkite ataskaitos dalį.
Jei buvo atliktas tyrimas: pagrindiniai tyrimo tikslai; tyrimo atlikimo metodai; problemos, su kuriomis susidurta
atliekant tyrimą; pagrindinių įžvalgų sąrašas; pagrindinių išvadų ir rekomendacijų sąrašas; išmoktos pamokos;
baigiamasis skyrius.
Pagrindinė ataskaita: įvadas (tikslas ir kontekstas); statistiniai duomenys apie organizaciją ir jos veiklą; narių ir /
arba naudos gavėjų skaičius; veiklos rezultatai ir pasekmės; naudos gavėjų ir / arba savanorių pokyčių istorijos.
Šioje
dayje
gali
būti
grafikų,
paveikslėlių
ir
kitų
vaizdinių
priemonių.
Jei ataskaitai parengti buvo atliktas tyrimas: metodika, įžvalgos, pagrindinės išvados ir rekomendacijos (kai
taikytina, su nuorodomis į priedus), išmoktos pamokos.
Priedai:
pagrindžianti
medžiaga,
komanda
ir
tvarkaraštis.
Jei ataskaitai parengti buvo atliktas tyrimas: apklaustų asmenų grupių charakteristikos; šaltinių (dokumentų /
organizacijų) sąrašas; išsamūs rezultatai, susieti su pagrindinėje ataskaitoje pateiktomis išvadomis ir
rekomendacijomis.

Kaip pasiekti savo
auditoriją?

Pasidalinkite
brošiūra el.
paštu

Į naujienlaiškį
įkelkite
santrauką

Žiniasklaidos
atstovams nusiųskite
pranešimą spaudai

Patalpinkite
informaciją savo
interneto svetainėje

Surenkite susitikimą gyvai,
pristatykite ataskaitą,
inicijuokite diskusiją
Parenkite garso įrašą / nufilmuokite
pristatymą ir paviešinkite socialinės
medijos kanaluose

ATSIMINKITE!
° Socialinio poveikio ataskaitų rengimas yra ilgalaikis procesas, tačiau galite pradėti mažais žingsniais ir auginti savo
duomenų bazę, plėsti rodiklių vertinimą ir tobulinti poveikio komunikaciją.
° Būkite sąžiningi ir teikite įvairiapusišką informaciją apie savo organizacijos darbą - kartais tai reiškia ir kalbėjimą apie
problemas, kylančias jūsų darbo metu.
° Pakartotinai tikrinkite duomenis - patikimos ataskaitos sustiprins jūsų organizacijos reputaciją.
° Papasakokite gerą istoriją apie savo organizacijos darbą ir jo poveikį.
° Vizualizuokite duomenis: naudokite grafikus, stulpelines, skritulines diagramas ir t. t., tačiau neperkraukite skaitytojo
painiais grafiniais elementais. Parenkite vizualiai patrauklią ataskaitą, naudokite savo prekės ženklo spalvas.
° Suderinkite savo socialinio poveikio ataskaitas su darnaus vystymosi tikslais.

PAVYZDŽIAI:

Reach for Change 2020 m. ataskaita ČIA
Youth Business International 2020 m. ataskaita ČIA
Youth Futures Foundation 2020 m. ataskaita ČIA

Pranešimas spaudai

Turinys:
Pranešimas spaudai turi atsakyti į šiuos pagrindinius klausimus:
kas, kodėl, kur ir kada. Paprastai pranešimas spaudai sudaro vieną A4 formato puslapį.
Pranešimo spaudai struktūra:
• pavadinimas;
• santrauka, kurioje pateikta svarbiausia informacija, atsakanti į klausimus kas,
kodėl, kur ir kada;
• dėstymas: išplėtoja pranešimą, pateikia detalių;
• komentaras / citata - atstovo spaudai, eksperto ar tikslinės grupės dalyvio;
• papildoma informacija;
• pabaiga ir kontaktiniai duomenys: visa pagrindinė informacija apie organizaciją
bei kontaktiniai duomenys, kuriais galima susisiekti, iškilus papildomiems
klausimams.

ATSIMINKITE!
Komunikuodami apie savo socialinį poveikį, pridėkite ne tik savo organizacijos atstovo spaudai, bet ir
suinteresuotųjų šalių citatą. Norėdami įrodyti savo projekto / veiklos poveikį, būtinai pateikite įvairius
faktus ir skaičius, pavyzdžiui:
• kiek valandų praleidote, padėdami kitiems;
• kiek valandų praleidote mokymuose;
• veiklų rūšys procentais;
• kokį procentą tikslinės auditrijos pasiekėte;
• kiek dalyvių pasiekėte pirmaisiais metais / iš viso;
• kokių žinių, patirties, suvokimo ir t. t. įgijo dalyviai;
• kokius pokyčius patyrė jūsų tikslinė auditorija.

Visada galite paprašyti partnerių ar suinteresuotųjų šalių pateikti penkis žodžius ar frazes, apibūdinančias jūsų
bendradarbiavimą. Visada galite panaudoti projekto dalyvių komentarus ir atsiliepimus.
Norėdami apibūdinti trumpalaikį ar ilgalaikį projekto poveikį, galite naudoti savo pačių sukurtus projekto /
organizacijos poveikio rodiklius.

Kokius klausimus galima pateikti, prašant citatos spaudos pranešimui:
Ką jums suteikė šis projektas / veikla?
Kokių įgūdžių įgijote, dalyvaudami šiose veiklose?
Ar pastebite skirtumą, palygindami jaunimą iki ir po projekto įgyvendinimo? Kokie tai skirtumai?
Kokios pagrindinės šio projekto išvados?

Kai tekstas parengtas, dar kartą jį peržvelkite ir atsakykite į šiuos
klausimus:

1) Ar šio teksto turinys įdomus tik jums, ar aktualus ir kažkam už jūsų organizacijos ribų?
2) Ar pranešimas atspindi jūsų organizacijos vizualinį identitetą?
3) Ar turinys atitinka jūsų organizacijos vertybes ir principus?
4) Ar dalyviai, kurių vaizdinė medžiaga bus viešinama, davė tam sutikimą?
5) Ar nėra gramatinių klaidų?

Atsakant į šiuos klausimus, labai svarbu vadovautis vadinamuoju keturių akių principu, t. y. duoti savo medžiagą
peržiūrėti kitam kolegai. Iš anksto papasakokite apie minėtus principus, kad būtų aišku, kokio rezultato tikitės.

PAVYZDYS:

CYBER

Pranešimas spaudai
2022-03-28
Naujas žaidimas skirtas kovoti su kibernetinėmis patyčiomis mokyklose
Organizacija „CYBER“ mokiniams sukūrė vizualiai patrauklų ir nuotykingą žaidimą „Step Up!“, skirtą
šviesti apie kibernetines patyčias, jų poveikį ir dažnumą. Kūrėjai mokiniams siūlo žaidimo sesijas, siekdami
mažinti kibernetines patyčias mokyklose. Žaidimo metu yra galimybė kovoti su elektroninėmis patyčiomis,
kurios sparčiai plinta tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.

Dėmesį atkreipiantis pavadinimas
Santraukoje pateikiama svarbiausia
informacija, atsakanti į klausimus
kas, kodėl, kur ir kada

Žaidimo autorių atlikto tyrimo duomenimis, kibernetinės patyčios - tai iššūkis, su kuriuo susiduria jau daugiau nei
41% Latvijos moksleivių. Be to, mokiniai, kurių dauguma siekia aukšteesnio statuso bendraamžių tarpe,
kibernetines patyčias ima normalizuoti. Tačiau dėl padažnėjusių tokių patyčių atvejų vaikai ir paaugliai vis
dažniau patiria psichikos sveikatos problemų, mažiau teigiamų emocijų mokykloje, prastėja pažymiai bei
lankomumas.

Žinutė išplėtojama detaliau

Žaidimas „Step Up!“ ypač siekia ugdyti stebėtojų - mokinių, kurie paprastai patys nedalyvauja patyčiose nuostatas. Žaisdami žaidimą, dalyviai išmoks, kaip užkirsti kelią patyčioms, jas sustabdyti bei empatizuoti
aukoms. Įrodyta, kad žaidimas yra veiksmingas būdas kovoti su elektroninėmis patyčiomis mokyklose.

Eksperto citata

Mokyklos psichologė A. Johnson komentavo žaidimą savo mokykloje: „Džiaugiuosi, kad žaidimas privertė
mokinius apmąstyti šią temą ir kalbėtis. Jie buvo entuziastingi, aktyvūs ir dalijosi apmąstymais apie kibernetinių
patyčių pasekmes. Pastebėjau diskusijas koridoriuose net praėjus kelioms savaitėms po žaidimo. Galiu patvirtinti,
kad mokiniai jaučiasi drąsesni veikti, pasisakyti prieš patyčias ir apginti savo požiūrį!“
Žaidimas „Step Up!“ susideda iš kelių edukacinių (vadinamojo rimtojo žaidimo) sesijų mokyklose. Visa
programa susideda iš trijų mažiausiai 45 min. trukmės sesijų su instrukcijomis ir diskusija po
žaidimo.
Trisdešimt mokyklų jau išbandė šią programą atrinktose klasėse, o atsiliepimai rodo, kad mokinių požiūris
pasikeitė. Ši patirtis padeda geriau suprasti kibernetinių patyčių pasekmes ir suteikia vaikams konkrečių
priemonių, padedančių ne likti nuošalyje, o padėti aukoms.
Apie organizaciją „CYBER“
„CYBER“ yra nevyriausybinė organizacija, taikanti neformaliojo ugdymo metodus moksleivių socialinio ir
emocinio intelekto įgūdžiams tobulinti.
Daugiau informacijos:
Christine Hill, komunikacijos vadovė
El. p.: cyber@gmail.com
Telefonas: 123456789
Interneto svetainė: www.cyber.com
Facebook: http://www.facebook.com/cyber

Papildoma svarbi informacija

Pagrindinė informacija apie
organizaciją bei kontaktiniai
duomenys, kuriais galima susisiekti,
iškilus papildomiems klausimams

Nuomonė

organizacijos poveikį. Nuomonės gali būti
publikuojamos ir spausdintuose laikraščiuose bei
žurnaluose.
Toks straipsnis žiniasklaidai siunčiamas el. paštu,
prisegant jį „Word“ formatu. Taip pat derėtų pridėti
nuomonės autoriaus nuotrauką; nepamirškite, kad ji
turėtų būti horizontali. Pati organizacija gali
naudotis
savo
komunikacijos
platformomis
nuomonei viešinti, pavyzdžiui, patalpinti straipsnį
savo interneto svetainėje ir dalytis juo socialinėje
medijoje.

Nuomonė - tai straipsnis, kuriame pateikiama
subjektyvi eksperto nuomonė organizacijai svarbiu
klausimu, kuri paskatina skaitytojus susimąstyti
aptariama tema. Nuomonė paprastai patreikiama
vienai ar dviems žiniasklaidos priemonėms ir
skelbiama
nuomonių
skiltyje.
Ši straipsnio rūšis - tai geras būdas paskatinti
reaguoti į organizacijos daromą socialinį poveikį ir
įtraukti kitas tikslines auditorijas. Tai puikus būdas
informuoti skirtingas šalis (paramos teikėjus,
sprendimų priėmėjus, politikus ir t. t.) apie jūsų

Infografikai
Turinys:
Rezultatai, pasekmės ir socialinio poveikio rodikliai.

Kaip pasiekti savo
auditoriją?

Į naujienlaiškį
įkelkite
atmintinę

ATSIMINKITE!

Surenkite susitikimą,
pristatykite ataskaitą,
inicijuokite diskusiją

Paviešinkite informaciją
interneto svetainėje

Nusiųskite
žiniasklaidos
atstovams

Pasidalinkite infografiko
fragmentais socialinėje
medijoje

Išsiųskite pdf
failą ar vaizdo
įrašą el. paštu

Nufilmuokite pristatymą,
kuriuo galėsite dalytis
socialinės medijos kanaluose

1. Nustatykite, kas yra jūsų infografiko tikslinė auditorija, ir pritaikykite infografiką būtent jai. Jūsų tikslas sukurti infografiką savo auditorijai, o ne visam pasauliui. Tegul jis būna konkretus, aktualus ir tikslinis.
2. Infografikas turi būti paprastas ir konkretus.
3. Stenkitės suderinti vaizdinę ir rašytinę informaciją (neprirašykite per daug teksto), naudokite skaičius ir
simbolius, skirtingas spalvas.
4. Pasirūpinkite, kad informaciją būtų lengva suvokti - įsitikinkite, kad mažiausią infografiko šriftą galima
įžiūrėti be didelių pastangų.
5. Du kartus patikrinkite faktus ir skaičius.
6. Įrašykite infografiką keliais formatais - pdf, jpg/png arba vaizdo įrašo formatu.

Jeigu ieškote įkvėpimo savo pirmajam infografikui, internete apstu pavyzdžių ir
pamokėlių.
Infografikams kurti galite naudoti ir interneto programėles:
• Canva https://www.canva.com/ (pelno nesiekiančios organizacijos statusas suteikia nemokamą prieigą prie
„Canva Pro“ mokamų funkcijų iki 10 žmonių jūsų organizacijoje, įskaitant jus)
• Piktochart https://piktochart.com/pricing/nonprofit/
• Venngage https://venngage.com/blog/venngage-for-nonprofits
• Infogram https://infogram.com/nonprofit

PAVYZDYS:

1500

Maždaug
mokinių jau žaidė šį žaidimą, kuris padėjo
suprasti n e i g i a m a s
kibernetinių
patyčių pasekmes ir išmokė, kaip
elgtis, norint jas sustabdyti

Su kibernetinėmis patyčiomis
kovoti sukurtas žaidimas buvo
panaudotas 30 mokyklų visoje
Latvijoje
mokytojų mano, kad
žaidimas labai įtraukiantis

Paprastai ir
konkrečiai
parodomos
programos
pasekmės

mokinių aktyviai diskutavo
apie skirtingus būdus
užkirsti kelią ir stabdyti
patyčias

mokytojų pastebėjo, kad žaidimas
paskatino mokinius susimąstyti
apie kibernetines patyčias ir jų
poveikį

Žaidimas privertė mane
pagalvoti, kaip jaučiasi aukos, ir
išmokė mus nebūti nuošalyje,
ieškoti pagalbos.
-Laura

CYBER

Pastebėjau, kad vaikai
tebediskutavo apie žaidimą,
praėjus savaitei po sesijų.
Be to, keli moksleiviai
atkreipė dėmesį į
kibernetinių patyčių atvejus
ir apgynė aukas.

Tikslinė auditorija mokyklos, tad specifinė
informacija apie poveikį
skirta mokyklų atstovams

- Mokytoja Molly

CYBER

Žaidimas buvo
smagus! Patiko kurti
skirtingus
scenarijus.
- Paul

Gerai padirbėjome
komandose, ieškodami būdų
padėti vaikams, kurie patiria
patyčias.

Tavo

mokykla
irgi gali
dalyvauti!

Susisiekite!
#YouthSocialSkills
#Cyberbullying

- Anna

mokytojų
pranešė pastebėję
panašius atvejus

CYBER

Pagrindinė žinutė akcentuojama, pasitelkiant įvairius
vizualinius elementus

Proporcingai išdėstyta
vizualinė ir rašytinė
informacija, tekstą lengva
skaityti

CYBER

Pagrindinis tikslas kviesti mokyklas žaisti
žaidimą; nepamirškite
raginimo veikti

Tiesioginiai laiškai

Turinys:

Kaip pasiekti savo
tikslinę auditoriją?

· bendradarbiavimo galimybė;
· projekto sėkmės istorija;
· poveikio įvardijimas, pagrindinė
žinutė.

Siųskite el. paštu

ATSIMINKITE!
Svarbu gerai pasakoti istoriją ir būti
autentiškiems, kai komunikuojate apie
savo daromą poveikį - laiške kalbėkite
apie poreikius, problemas ir dalykitės
rezultatais.

Siųskite paštu

PAVYZDYS:

CYBER

Nuo: NVO „CYBER“
Green street 14, Riga
Kam: Rygos savivaldybei
Avenue of Freedom 36, Riga
Jaunimo reikalų patarėjui
2022 m. kovo 14 d.
Pone Hudson,
siūlome Jums bendradarbiauti, įgyvendinant mokyklos veiklos gerinimo programą, susijusią su kibernetinių
patyčių
prevencija
ir
stabdymu.
„CYBER“ yra nevyriausybinė organizacija, naudojanti neformaliojo ugdymo metodus moksleivių socialinio ir
emocinio intelekto įgūdžiams tobulinti.
Mūsų organizacija įgyvendina projektą, kuris siūlo naują būdą kovoti su moksleivių patyčiomis elektroninėje
erdvėje. Žaidimas, paaiškinantis, kas yra kibernetinės patyčios, koks jų poveikis ir dažnumas, jau parengtas žaisti
mokyklose. Tai vizualiai patrauklus ir nuotykingas žaidimas, kuris moko dalyvius užkirsti kelią patyčioms ir jas
sustabdyti, užjausti aukas. Žaidimo procesas įtraukiantis ir skatinantis reflektuoti, jaunuoliai mokomi dirbti
grupėse,
argumentuotai
dalytis
nuomonėmis
ir
idėjomis.
Žaidimas susideda iš kelių edukacinių (vadinamojo rimtojo žaidimo) sesijų mokyklose. Visa programa sudaryta iš
trijų mažiausiai 45 min. trukmės sesijų su instrukcijomis ir diskusija po žaidimo. Trisdešimt mokyklų jau išbandė
šią programą atrinktose klasėse, o atsiliepimai rodo, kad mokinių požiūris pasikeitė. Ši patirtis padeda geriau
suprasti kibernetinių patyčių pasekmes ir suteikia vaikams konkrečių priemonių, padedančių ne likti nuošalyje, o
padėti aukoms. Sesijose dalyvavę mokytojai pastebėjo, kad žaidimas labai įtraukiantis, paskatino moksleivius
aktyviai diskutuoti apie įvairius būdus užkirsti kelią patyčioms ir stabdyti jas. Be to, žaidimas lavina komandinio
darbo įgūdžius ir gerina atmosferą klasėje.
Esame įsitikinę, kad ši programa gali būti naudinga ir Jūsų savivaldybės mokyklose. Labai tikimės su Jumis
bendradarbiauti.
Pagarbiai,
Robert Black
Direktorius
NVO „CYBER“

Jūsų ir gavėjo kontaktinė
informacija
Data
Išsiaiškinkite konkretų
laiško adresatą
Laiško rašymo priežastis
Pristatykite savo
organizaciją ir
papasakokite, kokį
poveikį jau daro jūsų
veikla

Pabaiga; išdėstykite savo
interesą

Įrašai socialinės medijos kanaluose
Turinys:

Naudodamiesi socialinės medijos kanalais, galite komunikuoti skirtingoms tikslinėms auditorijoms, tiek
jaunimui, tiek kitoms suinteresuotosioms šalims. Jei norite papasakoti apie savo organizacijos veiklos
poveikį, būkite kūrybiški ir diferencijuokite skelbiamo turinio formatą:
1. Pasidalykite liudijimu. Papasakokite, kaip kažkieno gyvenimas pasikeitė dėl jūsų organizacijos veiklos.
2. Cituokite savo lyderius. Žmonės mėgsta klausytis lyderių, kurie juos įkvepia nuveikti daugiau.
3. Cituokite savo rėmėjus. Tai paskatins potencialius paramos teikėjus susimąstyti, kaip jie galėtų paremti jūsų
organizaciją.
4. Cituokite savanorius. Papasakokite, kaip keitėsi jų gyvenimas, pradėjus dirbti jūsų organizacijoje ar projekte.
5. Rodykite užkulisius. Parodykite, kaip vyksta poveikį kuriantis darbas; nepamirškite atskleisti savo
organizacijos kultūros.
6. Paskelbkite faktų ir statistikos. Parinkite faktų ir statistikos iš metinės ataskaitos, naujausio tyrimo ar savo
interneto svetainės ir sukurkite paveikslėlį, kuriuo būtų galima dalytis. Vaizdiniai elementai, pavyzdžiui, grafikai,
padės perteikti žinutę.
7. Naudokite grotažymes. Surinkite jūsų organizacijai ar tikslinėms auditorijoms aktualias grotažymes,
pavyzdžiui, #GreatStory, #MotivationMonday arba #FridayReads. Naudodami grotažymes, savo įrašus padarysite
matomesnius. Galite sukurti teminę seriją (pvz., #GreatImpact) ir nuosekliai skelbti turinį, kurį naudotojai šia tema
tikisi pamatyti.
8. Išnaudokite meme'ų maniją. Šneka ne tik apie vizualinius meme'us! Interneto kultūra pasižymi savo leksikonu,
ten rasite begalę juokelių, kurie patinka jaunimui! (http://memegenerator.net/)
9. Dalykitės savo interneto svetainės turiniu. Socialinių platformų algoritmai prioritetizuoja turinį, kuris išlaiko
lankytoją jų tinklapiuose, o ne nukreipia į jūsų interneto svetainę, tad pagalvokite, kaip sutraukti straipsnius į
skaidres ar trumpučius vaizdo įrašus, skirtus Instagram ir Facebook. Kurkite įrašus įdomiomis temomis, pateikite
faktų ar infografikų. Dalydamiesi turiniu socialinėje medijoje, parašykite apie jį kelis sakinius arba panaudokite
citatą paaiškindami, kodėl tai viešinate.
10. Dalykitės ataskaitomis po renginių. Įdėkite tekstinių atsiliepimų apie renginį, papasakokite apie jo naudas.
Galite padėkoti renginio dalyviams.
11. Įrašuose žymėkite savo partnerius ir jų interneto svetaines. Tai padės pasiekti platesnę auditoriją; tokie
įrašai gali atsidurti partnerių tinklapiuose ir stories.

ATSIMINKITE!
• Visuose savo organizacijos socialinės medijos kanaluose naudokite tą patį prekės ženklo pavadinimą - tai padės
auditorijai lengvai rasti informaciją apie jūsų organizaciją.
• Įtraukite jaunus žmones į turinio kūrimą savo auditorijai arba leiskite suaugusiesiems padėti turinį kuriančiam
jaunimui.
• Kurdami išorinės komunikacijos turinį, įtraukite organizacijos narius arba savanorius, galinčius viešai pasidalyti
savo nuomone žinutėmis, vaizdo ar garso įrašais.
• Jei prašote vidaus auditorijos dalytis jūsų naujienomis viešai, kaip išorės komunikacijos priemone, turėtumėte
pateikti bent du ar tris pavyzdžius, kaip tai padaryti:
1) dalydamiesi Facebook puslapio žinute, vienu ar dviem sakiniais paaiškinkite, kodėl ja dalijatės. Tai padės jūsų sekėjams lengviau suprasti, ką norėjote
pasakyti;
2) kai perpublikuojate žinutę iš Instagram paskyros, pažymėkite prekės ženklo pavadinimą arba paminėkite organizacijos pagrindinį puslapį;
3) pasidalydami žinute iš interneto svetainės ar tinklaraščio, vienu ar dviem sakiniais nurodykite, kodėl norite tuo pasidalinti.

• Kad kolegoms būtų lengviau dalytis jūsų organizacijos turiniu, galite el. paštu išsiųsti žinutės pavyzdį ir pasiūlyti
naudoti konkrečias grotažymes.
• Facebook naudokite daugiausia penkias grotažymes, Instagram - iki 30, Twitter - vieną, LinkedIn - iki trijų ir kiek
tik norite YouTube. Patikrinkite raktažodžius ir metaduomenis* savo interneto svetainėse ir tinklaraščiuose.
• Grotažymėms naudokite didžiąsias ir mažąsias raides - taip jos bus suprantamesnės, pavyzdžiui,
#SocialEntrepreneurship, #SocialSkills, #WorkForYouth ir t. t.

* Galioja šių gairių sudarymo metu. Informacijos atnaujinimus sekite skaitmeniniuose kanaluose.

PAVYZDYS: Facebook įrašas
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Mūsų savanoriai praleido puikią mokymų dieną! Jie žaidė žaidimą,
po kurio diskutavo, kaip tinkamiausia su mokiniais kalbėti apie
kibernetinių patyčių poveikį. Dabar komanda pasirengusi vykti į
mokyklas ir dalintis savo žiniomis!

Pasakokite asmeninę istoriją, dalykitės savo patirtimi
Pridėkite raginimą veikti

Norite pasikviesti vieną šių energingų savanorių į savo mokyklą?
Susisiekite su mumis!
„Step Up”
Up!“isžaidimas
sukurtas šviesti
moksleivius
apie tai,
kas yraits
“Step
a game designed
to explain
cyberbullying
to pupils,
patyčios elektroninėje erdvėje, kokios jų pasekmės ir dažnumas.

Pateikite susijusių faktų, įrodančių jūsų veiklos
poveikį

Jis moko žaidėjus atjausti aukas, užkirsti kelią ir stabdyti patyčias.
Apie 1 500 mokinių 30-yje mokyklų jau išbandė šį žaidimą, kuris,
pasak atsiliepimų, padėjo suvokti neigiamas kibernetinių patyčių
pasekmes bei išmokė nelikti nuošalyje.
#YouthSocialSkills #Cyberbullying #StepUp

Pridėkite kelias jūsų veiklai ir organizacijai
tinkamas grotažymes
Rodykite užkulisius, kaip realiai vyksta jūsų
darbas, kuriant poveikį

Like

Comment

Share

PAVYZDYS: Facebook stories

CYBER

Cyber

„Džiaugiuosi, kad žaidimas privertė
vaikus susimąstyti. Koridoriuose
girdėjau diskusijas net praėjus kelioms
savaitėms po žaidimo. Mokiniai jaučiasi
drąsesni veikti, pasisakyti prieš patyčias
ir apginti savo požiūrį!“
Anna Johnson, mokyklos psichologė

CYBER

Cyber

Dalykitės atsiliepimais, parodykite,
ką tikslinė auditorija mano apie jūsų
organizacijos darbą.
Geriausia, kai tai skamba
asmeniškai.
Žymėkite cituojamus žmones (gavę
jų leidimą) - taip pasieksite platesnę
auditoriją.

„Mokykloje žaidėme žaidimą. Buvo
smagu dirbti grupėse, svarstyti apie
įvairius būdus padėti kibernetinių
patyčių aukoms. Pats žaidimas buvo
įdomus ir vaizdo grafika atrodė kietai!“
David Oliver, mokinys

2 priedas:
Skirtingų komunikacijos praktikų pavyzdžiai
Pranešimas spaudai

CYBER

Pranešimas spaudai
2022-03-28
Naujas žaidimas skirtas kovoti su kibernetinėmis patyčiomis mokyklose
Organizacija „CYBER“ mokiniams sukūrė vizualiai patrauklų ir nuotykingą žaidimą „Step Up!“, skirtą
šviesti apie kibernetines patyčias, jų poveikį ir dažnumą. Kūrėjai mokiniams siūlo žaidimo sesijas, siekdami
mažinti kibernetines patyčias mokyklose. Žaidimo metu yra galimybė kovoti su elektroninėmis patyčiomis,
kurios sparčiai plinta tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Žaidimo autorių atlikto tyrimo duomenimis, kibernetinės patyčios - tai iššūkis, su kuriuo susiduria jau daugiau nei
41% Latvijos moksleivių. Be to, mokiniai, kurių dauguma siekia aukšteesnio statuso bendraamžių tarpe,
kibernetines patyčias ima normalizuoti. Tačiau dėl padažnėjusių tokių patyčių atvejų vaikai ir paaugliai vis
dažniau patiria psichikos sveikatos problemų, mažiau teigiamų emocijų mokykloje, prastėja pažymiai bei
lankomumas.
Žaidimas „Step Up!“ ypač siekia ugdyti stebėtojų - mokinių, kurie paprastai patys nedalyvauja patyčiose nuostatas. Žaisdami žaidimą, dalyviai išmoks, kaip užkirsti kelią patyčioms, jas sustabdyti bei empatizuoti
aukoms. Įrodyta, kad žaidimas yra veiksmingas būdas kovoti su elektroninėmis patyčiomis mokyklose.
Mokyklos psichologė A. Johnson komentavo žaidimą savo mokykloje: „Džiaugiuosi, kad žaidimas privertė
mokinius apmąstyti šią temą ir kalbėtis. Jie buvo entuziastingi, aktyvūs ir dalijosi apmąstymais apie kibernetinių
patyčių pasekmes. Pastebėjau diskusijas koridoriuose net praėjus kelioms savaitėms po žaidimo. Galiu patvirtinti,
kad mokiniai jaučiasi drąsesni veikti, pasisakyti prieš patyčias ir apginti savo požiūrį!“
Žaidimas „Step Up!“ susideda iš kelių edukacinių (vadinamojo rimtojo žaidimo) sesijų mokyklose. Visa programa
susideda iš trijų mažiausiai 45 min. trukmės sesijų su instrukcijomis ir diskusija po žaidimo.
Trisdešimt mokyklų jau išbandė šią programą atrinktose klasėse, o atsiliepimai rodo, kad mokinių požiūris
pasikeitė. Ši patirtis padeda geriau suprasti kibernetinių patyčių pasekmes ir suteikia vaikams konkrečių
priemonių, padedančių ne likti nuošalyje, o padėti aukoms.
Apie organizaciją „CYBER“
„CYBER“ yra nevyriausybinė organizacija, taikanti neformaliojo ugdymo metodus moksleivių socialinio ir
emocinio intelekto įgūdžiams tobulinti.

Daugiau informacijos:
Christine Hill, komunikacijos vadovė
El. p.: cyber@gmail.com
Telefonas: 123456789
Interneto svetainė: www.cyber.com
Facebook: http://www.facebook.com/cyber

Nuomonė

Judesys gerina mokymosi įgūdžius
Baiba Blomniece yra kognityvinės elgsenos terapeutė, klinikinė psichologė ir socialinio verslo
organizacijos „Barboleta“ kūrėja.
Latvijoje kas penktas mokinys patiria vienokių ar kitokių mokymosi sunkumų. Tokių vaikų skaičius
kasmet sparčiai auga. Įvairiose publikacijose teigiama, kad 10-20% vaikų turi mokymosi sutrikimų
(Turkington, Harris, 2006).
Kas yra mokymosi sutrikimai?
Mokymosi sutrikimai yra neurobiologinės kilmės. Tai reiškia, kad įgimtos vaiko smegenų funkcijos turi
įtakos jo gebėjimui klausytis, mąstyti, kalbėti, rašyti, skaityti ir atlikti matematinius skaičiavimus.
Mokymosi sutrikimų turinčiam vaikui sunku apdoroti tam tikrą informaciją ir tai turi įtakos mokymosi
procesui. Šių vaikų intelektiniai gebėjimai paprastai būna aukštesni nei akademiniai pasiekimai, nes
mokymosi sutrikimai paveikia tam tikras kognityvinio apdorojimo sritis. Pavyzdžiui, vaikui gali gerai
sektis matematika, bet jis gali turėti sunkumų skaitydamas.
Savo praktikoje pastebiu, kad mokymosi sunkumų turintys vaikai labai dažnai susiduria su dėmesio
paskirstymo, dėmesio sutelkimo ir informacijos išlaikymo trumpalaikėje atmintyje sunkumais. Dėl to
vaikas negali teisingai skaičiuoti, rašyti ar skaityti, nes proceso metu neišlaiko dėmesio.
Svarbu pažymėti, kad žemi mokymosi pasiekimai nebūtinai rodo mokymosi sunkumus. Kartais vaikas
nesugeba išmokti daugybos lentelės dėl silpnai išlavėjusios atminties, menkos motyvacijos ar kitų
veiksnių.
Asmeninė patirtis ir „Barboletos metodas“
Mano sūnaus istorija panaši. Būtų buvę labai lengva jam taikyti specialiąją ugdymo programą,
nesigilinant ir neieškant būdų, kaip stimuliuoti jo dėmesį ir susidomėjimą mokymusi. Tačiau aš
pasirinkau kitą kelią.
Stebėdama savo vaiką ir dirbdama mokykloje psichologe bei specialiąja pedagoge pastebėjau, kad
man trūksta metodų, kuriais galėčiau padėti vaikams. Kartą sutikau penktoje klasėje besimokančią
mergaitę, kuri niekaip negalėjo išmokti daugybos lentelės. Pagrindinė problema buvo dėmesio
nesutelkimas. Pradėjau naudoti judesį: drauge mokėmės daugybos lentelę ir darėme atsilenkimus,
pritūpimus bei naudojome pusiausvyros kamuolius. Pastebėjau, kad kiekvieną kartą, kai mergaitė
atlieka judesius, ji atrodo susikaupusi ir laiminga. Panašiai dirbau su keliais vaikais ir supratau, kad man
reikia priemonės, ant kurios vaikai galėtų lavinti koordinaciją ir pusiausvyrą, ir kur galėčiau padėti bet
kokio dalyko, pavyzdžiui, matematikos ar anglų kalbos, užduočių lapą. Taip sugalvojau „Barboletos
metodą“ - pusiausvyros lentą, ant kurios užsilipęs vaikas ridena kamuolį, stengdamasis išlaikyti
pusiausvyrą. Pirmąjį lentos prototipą pagamino mano tėtis.
Norėdama skatinti palankią mokymosi su judesiu aplinką, 2019 m . įkūriau „Barboletą“ - trimis
kryptimis veikiančią socialinio verslo organizaciją. Mokome profesionalus, mokytojus ir tėvus
naudoti judesio metodą. Antroji kryptis - ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose integruojame
„Barboletos metodą“. Trečioji kryptis - ugdymo centras „Mokausi mokytis“, kur tėvai ir vaikai, kurie nėra
mūsų darželių auklėtiniai, ateina gauti įvairių paslaugų, pavyzdžiui, logopedo, specialiojo pedagogo,
kineziterapeuto konsultacijų, ugdyti plaukimo įgūdžių ir kt.
Per trejus metus parengėme 170 specialistų, taikančių „Barboletos metodą“. Mūsų specialistų
paslaugomis iš viso pasinaudojo daugiau kaip 2 500 vaikų. Mūsų ugdytiniai gauna reikiamą dėmesį ir
išmoksta įvairių būdų, kaip pritaikyti įgytas žinias. Jie jaučiasi vertinami ir supranta, kad turi įrankių
įveikti savo sunkumus. Tėvai sako, kad vaikai įgyja daugiau motyvacijos mokytis.
Kaip dar galima padėti?
Vaikams labai reikia tinkamos pagalbos atskleisti jų potencialą. Noriu pasakyti, kad mano sūnus dabar
jau suaugęs, studijuoja elektrotechnikos inžinieriaus specialybę ir dirba, o iš darbdavio sulaukia
teigiamo grįžtamojo ryšio.
Labai skatinu tėvus ir mokytojus suprasti, kad jų požiūris ir indėlis į vaikų ugdymą yra raktas į vaikų
sėkmę ir pasiekimus. Ar vaikas tą raktą panaudos, priklauso nuo gausybės veiksnių, tačiau pirmas
žingsnis - suteikti galimybę.
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Maždaug
mokinių jau žaidė šį žaidimą, kuris padėjo
suprasti neigiamas kibernetinių patyčių
pasekmes ir išmokė, kaip elgtis, norint jas
sustabdyti.

Su kibernetinėmis patyčiomis
kovoti sukurtas žaidimas buvo
panaudotas 30 mokyklų visoje
Latvijoje
mokytojų mano, kad
žaidimas labai įtraukiantis

mokinių aktyviai
diskutavo apie skirtingus
būdus užkirsti kelią ir
stabdyti patyčias

mokytojų pastebėjo, kad žaidimas
paskatino mokinius susimąstyti
apie kibernetines patyčias ir jų
poveikį
CYBER

Pastebėjau, kad vaikai
tebediskutavo apie
žaidimą, praėjus
savaitei po sesijų. Be to,
keli moksleiviai
atkreipė dėmesį į
kibernetinių patyčių
atvejus ir apgynė aukas.
- Mokytoja Molly

Žaidimas privertė mane
pagalvoti, kaip jaučiasi aukos,
ir
išmokė
mus
nebūti
nuošalyje, ieškoti pagalbos.
-Laura
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Žaidimas buvo
smagus! Patiko kurti
skirtingus
scenarijus.
- Paul

Tavo

mokykla
irgi gali
dalyvauti!

Gerai padirbėjome
komandose, ieškodami
būdų padėti vaikams, kurie
patiria patyčias.

Susisiekite!
#YouthSocialSkills
#Cyberbullying

- Anna
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Pone Hudson,
siūlome Jums bendradarbiauti, įgyvendinant mokyklos veiklos gerinimo programą, susijusią su kibernetinių
patyčių prevencija ir stabdymu.
„CYBER“ yra nevyriausybinė organizacija, naudojanti neformaliojo ugdymo metodus moksleivių socialinio ir
emocinio intelekto įgūdžiams tobulinti.
Mūsų organizacija įgyvendina projektą, kuris siūlo naują būdą kovoti su moksleivių patyčiomis elektroninėje
erdvėje. Žaidimas, paaiškinantis, kas yra kibernetinės patyčios, koks jų poveikis ir dažnumas, jau parengtas žaisti
mokyklose. Tai vizualiai patrauklus ir nuotykingas žaidimas, kuris moko dalyvius užkirsti kelią patyčioms ir jas
sustabdyti, užjausti aukas. Žaidimo procesas įtraukiantis ir skatinantis reflektuoti, jaunuoliai mokomi dirbti
grupėse, argumentuotai dalytis nuomonėmis ir idėjomis.
Žaidimas susideda iš kelių edukacinių (vadinamojo rimtojo žaidimo) sesijų mokyklose. Visa programa sudaryta iš
trijų mažiausiai 45 min. trukmės sesijų su instrukcijomis ir diskusija po žaidimo. Trisdešimt mokyklų jau išbandė
šią programą atrinktose klasėse, o atsiliepimai rodo, kad mokinių požiūris pasikeitė. Ši patirtis padeda geriau
suprasti kibernetinių patyčių pasekmes ir suteikia vaikams konkrečių priemonių, padedančių ne likti nuošalyje, o
padėti aukoms. Sesijose dalyvavę mokytojai pastebėjo, kad žaidimas labai įtraukiantis, paskatino moksleivius
aktyviai diskutuoti apie įvairius būdus užkirsti kelią patyčioms ir stabdyti jas. Be to, žaidimas lavina komandinio
darbo įgūdžius ir gerina atmosferą klasėje.
Esame įsitikinę, kad ši programa gali būti naudinga ir Jūsų savivaldybės mokyklose. Labai tikimės su Jumis
bendradarbiauti.
Pagarbiai,
Robert Black
Direktorius
NVO „CYBER“
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Mūsų savanoriai praleido puikią mokymų dieną! Jie žaidė žaidimą,
po kurio diskutavo, kaip tinkamiausia su mokiniais kalbėti apie
kibernetinių patyčių poveikį. Dabar komanda pasirengusi vykti į
mokyklas ir dalintis savo žiniomis!
Norite pasikviesti vieną šių energingų savanorių į savo mokyklą?
Susisiekite su mumis!
“Step Up” is a game designed to explain cyberbullying to pupils, its
„Step Up!“ žaidimas sukurtas šviesti moksleivius apie tai, kas yra
patyčios elektroninėje erdvėje, kokios jų pasekmės ir dažnumas.
Jis moko žaidėjus atjausti aukas, užkirsti kelią ir stabdyti patyčias.
Apie 1 500 mokinių 30-yje mokyklų jau išbandė šį žaidimą, kuris, pasak
atsiliepimų, padėjo suvokti neigiamas kibernetinių patyčių pasekmes
bei išmokė nelikti nuošalyje.
#YouthSocialSkills #Cyberbullying #StepUp

Cyber Sulaukėme žinutės iš John, kurį prieš mėnesį sutikome
Rygos gimnazijoje vykusiuose mokymuose apie kibernetines
patyčias
Jis papasakojo, kad praėjusią savaitę padėjo savo
bendraklasei, kuri jau kelis mėnesius buvo prislėgta. Po kelių
pokalbių John suprato, kad ji kenčia nuo kibernetinių patyčių.
Vaikinas ėmėsi iniciatyvos: pasikalbėjo su mokytojais ir
psichologais, kad klasiokė sulauktų pagalbos
Kai po mokymų gauname tokių komentarų, atsiliepimų ir
žinučių, užsidegimo tęsti šį darbą jaučiame vis daugiau, nes
matome, kad tai veikia.
#YouthSocialSkills #Cyberbullying #StepUp
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„Džiaugiuosi, kad žaidimas privertė
vaikus susimąstyti. Koridoriuose
girdėjau diskusijas net praėjus kelioms
savaitėms po žaidimo. Mokiniai jaučiasi
drąsesni veikti, pasisakyti prieš patyčias
ir apginti savo požiūrį!“
Anna Johnson, mokyklos psichologė

„Mokykloje žaidėme žaidimą. Buvo
smagu dirbti grupėse, svarstyti apie
įvairius būdus padėti kibernetinių
patyčių aukoms. Pats žaidimas buvo
įdomus ir vaizdo grafika atrodė kietai!“
David Oliver, mokinys
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Baigiamasis žodis
Šios gairės leis jums pasisemti įkvėpimo, kaip komunikuoti apie savo organizacijos ar
projekto socialinį poveikį tiek vidaus, tiek išorės auditorijoms.
Jei perskaitę gaires vis dar abejojate arba manote, kad jūsų organizacija yra per maža ir neturi
pakankamai išteklių socialinio poveikio komunikacijos strategijai sukurti, nebijokite pradėti
nuo mažų darbų. Paprasti žingsniai gali būti puiki pradžia, pavyzdžiui, informacijos
rengimas ir duomenų surinkimas.
Žengdami mažais žingsneliais, galite palaipsniui augti ir pasiekti didelių dalykų - kuo
daugiau kalbėsite apie savo organizaciją, tuo didesnė tikimybė ateityje gauti daugiau paramos
ir plėsti komandą.
Svarbiausia - nesibaiminti ir veikti. Mes tikime jūsų sėkme!

