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 ശ Susieti filmo siužetą su mokinių socialine realybe;

 ശ Supažindinti mokinius su socialinių tinklų privalumais ir trūkumais. 
Supažindinti mokinius su socialinių tinklų rizikomis: psichologinėmis, 
socialinėmis ir fiziologinėmis, virtualiomis patyčiomis.

 ശ Aptarti su mokiniais priklausomybę nuo socialinių tinklų kaip sociali-
nę problemą.

Ruošiantis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti, kaip 
apibūdinti šias sąvokas:

Socialinis tinklas – interaktyvi interneto struktūra (interneto svetainė), 
vienijanti tam tikrą, bendrų interesų turinčią narių grupę, kuri ir kuria kon-
krečios svetainės turinį ir virtualiai bendrauja tarpusavyje automatizuoto-
mis konkrečios svetainės priemonėmis. Socialiniai (interneto) tinklai – akty-
viai plėtojama interneto dalis, kuriai galima priskirti tiek paprastus diskusijų 
forumus, tiek sudėtingus visuomeninius ir (ar) komercinius interneto pro-
jektus.

Populiariausi jaunimo socialiniai tinklai:

 ശ Facebook

 ശ Instagram

 ശ Tumblr

Priklausomybė nuo socialinių tinklų ‒ nenusakomas noras naudotis 
socialiniu tinklu ir praleisti jame laiką. Priklausomybė nuo socialinių tinklų 
yra psichologinė priklausomybė, ji sukelia psichologinį diskomfortą, dažnai 
pasireiškiantį elgesio sutrikimais. Ši priklausomybė yra labai panaši į kitas 
priklausomybės formas (priklausomybės nuo kompiuterio, alkoholio, narko-
tinių medžiagų, darbo ir kt.).

Virtualios patyčios1  – gana nauja ir sunkiai apčiuopiama virtualių (inter-
netinių) patyčių problema. Virtualios patyčios internete ‒ tai žalingas tech-
nologijų panaudojimas psichologinio smurto tikslais, kai siekiama išgąsdin-
ti, pažeminti ir išjuokti auką dėl jo/jos tikrų ar tariamų savybių. Mokiniai 
patyčias tęsia ir už mokyklos ribų, negana to, grįžę namo, perkelia patyčias 
į socialinius tinklus. Tai dar labiau sustiprina patyčių poveikį, nes tyčiojama-
si nuolatos ir nepertraukiamai. Virtualios patyčios, dažnai dar vadinamos 
elektroninėmis patyčiomis ar internetiniu smurtu, pasireiškia per:

 ശ el. paštą;

1   K. Telyčėnaitė, L. Vosyliūtė. Pozityvas. Bendraamžių švietėjų vadovas. Visi skirtingi visi lygūs, 
Kaunas: AB Aušra. P.122

UŽDAVINIAI:

PASIRUOŠIMAS:

Tema: Išamaniųjų technologijų bei socialinių tinklų įtaka kasdieniam jaunimo gyve-
nimui.
Metodas, tinkantis šiems dalykams: doriniam ugdymui (etikai), klasės valan-
dėlei.
Grupės dydis: apie 30 mokinių. Gali būti adaptuota mažesnėms ar didesnėms gru-
pėms.

Filmas skirtas: 6–7 klasių moksleiviams.
Trukmė: Jei užsiėmimas vyksta klasėje ir yra ne daugiau kaip 30 mokinių, bendra 
trukmė – 45 min. (filmas ‒ 20 min., filmo aptarimas ‒ 25 min.).
Susijusios teisės: teisė turėti ir išsakyti savo nuomonę, teisė į saviraiškos laisvę, 
teisė į pagarbų elgesį, teisė į laisvę ir asmens saugumą, teisė į privatumą.
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FILMO TURINYS:

Keturiolikmetė Klaudija, kaip ir daugelis jos amžiaus jaunuolių, yra mo-
derni ir neatsiliekanti nuo šiuolaikinių tendencijų: Facebook, Instagram, 
Twitter profiliai ir begalė „sekėjų“. Tačiau Klaudijai atrodo, kad jos draugėms 
ir draugams sekasi geriau nei jai, nes jų nuotraukos socialiniuose tinkluose 
yra gražesnės bei įdomesnės. Jų gyvenimai įdomesni, jie gražesni, jie vieni 
kitus supranta. Klaudija rytą pradeda su telefonu rankoje domėdamasi, kas 
per naktį įvyko, ką praleido, o prieš miegą kalbasi su savo telefonu moderniu 
audio dienoraščiu.

Filme vaizduojama, kaip telefonai pakeičia tiesioginį žmonių bendravi-
mą. Vakarėliuose pokalbiai sukasi apie gyvenimą socialiniuose tinkluose, Fa-
cebook, kas su kuo „susidraugavo“, kas ką „pamėgo“ ar pasidalino įžvalgo-
mis. Naujienos, paslaptys ir kiti gyvenimo įvykiai greitai apskrieja pažįstamų 
ratą, o privatumas tampa keistenybe. Jei nežinai adreso, kur vyksta draugų 

Geresnei atmosferai sukurti siūloma diskusiją vesti mokiniams sėdint 
ratu/puslankiu, kad jie galėtų vieni kitus geriau matyti ir bendrauti betar-
piškai. Taip pat svarbu priminti dvi taisykles: „Kalbam po vieną“ ir „Gerbiam 
vienas kito nuomonę“. Taigi patalpą reikėtų paruošti taip, kad vaikai lengvai 
galėtų vėliau susėsti ratu ar puslankiu.

Jei filmo peržiūra vyks didesnėje auditorijoje, salėje, būtų gerai, kad vai-
kas, kuris pateikia klausimus ar atsakinėja į diskusijos klausimus, galėtų kal-
bėti per mikrofoną ir auditorija jį gerai girdėtų. 

Prieš filmo peržiūrą reikėtų pasirūpinti pakankamu kiekiu rašiklių ir len-
telėmis su klausimais. Taip pat turėti klausimų sąrašą interaktyviai diskusijai. 

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

vakarėlis, Instagram nuotraukos puikiai padeda jį susirasti. 

Klaudija išvyksta atostogauti, bet per atostogas ji neturi jokių galimybių 
naudotis socialiniais tinklais, neturi priėjimo prie interneto. Pirmosiomis 
atostogų akimirkomis merginą mažai kas džiugina, ji labai nerimauja, kad 
kažkas vyksta, bet ji apie tai nežino, nedrįsta susipažinti su naujais žmonė-
mis. Vis dėlto ilgainiui Klaudijos savijauta gerėja, socialinių tinklų ilgesys 
blėsta, atsiranda naujų pojūčių, naujų veiklų, pažinčių ir netgi vaikinas. Kie-
kvieną dieną Klaudija pastebi, kiek daug malonių įspūdžių ji patiria nuolatos 
nesižvalgydama į savo telefono ekraną. 

Grįžusi po atostogų Klaudija jaučiasi pakylėta, pasitikinti savimi, besi-
džiaugianti savo asmenybe. Jei iki tol vengdavo darytis asmenukes, nes ne-
pasitikėjo savimi, dabar ji pradeda jaustis verta dėmesio, nori būti pastebėta 
dėl pačios savęs. Klaudija su draugėmis nueina į kavinę pasipasakoti apie 
atsotogų nuotykius ir naująjį vaikiną. Šį kartą Klaudija, kitaip nei jos draugės, 
rankose nebelaiko telefono, o įspūdžiai ‒ ne apie tai, kas pakvietė „susidrau-
gauti“ Facebook socialiniame tinkle. 

Mokslo metų pradžios šventėje Klaudija nusprendžia išsiskirti iš kitų. Ryš-
kia raudona spalva nusidažo plaukus, apsirengia naujais drabužiais ir išvyks-
ta į mokyklą. Naujoje mokykloje į ją iškart atkreipia dėmesį, nes ji – savimi 
pasitikinti, laiminga mergina, kuri drąsiai naudojasi socialiniais tinklais, ne-
sivaržydama pozuoja nuotraukoms, nes žino, kad ir be to yra įdomi ir gali 
patikti aplinkiniams.

 ശ socialinius tinklus: Facebook, Youtube, Instagram ir pan.;

 ശ momentinių pranešimų priemones: Messenger, Skype, Snapchat;

 ശ tinklaraščius (blogus), forumus ir kt.

Daugiau: http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/#sidebar

http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/#sidebar 
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Paaugliai socialiniuose tinkluose save pristato tokius, kokie jie nori būti. 
Jie susikuria tokį pasaulį ir bendrauja su tokiais draugais, kurių negali turėti 
realiame gyvenime. Socialiniuose tinkluose paaugliai vaidina savarankiškus 
ir brandžius, neigia jiems primestus autoritetus, dažnai kopijuoja suaugu-
siuosius. Prisijungę prie socialinio tinklo, paaugliai tampa drąsesni, gali ben-
drauti su draugais, su savo simpatija žymiai drąsiau nei „gyvai“. Filmas labai 
gerai atskleidžia, kad socialiniai tinklai iš esmės problemos neišsprendžia, 
o tai puikiai parodo situacija, kai filmo pagindinė veikėja Klaudija išvyksta 
atostogauti be interneto. 

Oksfordo universiteto Žurnalistikos institutas parengė ataskaitą, kaip nau-
jienos pasiekia jaunus žmones. Apklausoje 28 proc. 18–24 metų apklaustų 
jaunuolių teigė, kad žinių semiasi iš socialinių tinklų1. Naujoji, vadinamoji Z, 
karta žymiai imlesnė informacijai ir naujoms technologijoms. Informacinių 
technologijų kūrėjai vos spėja prisitaikyti prie šiuolaikinio jaunuolio porei-
kių, nuolat tobulina išmaniųjų telefonų vaizdo kamerų galimybes ir kitus 
parametrus. Naujoji karta labai greitai „pagauna“ aktualijas, ją vis sunkiau 
nustebinti ar sudominti kokia nors veikla. Informaciniame amžiuje naujoji 
karta yra pakankamai kritiška, nes reikia greitai atsirinkti informaciją iš dide-
lio srauto, bet tuo pačiu kyla pavojus šiame sraute nebesigaudyti. 

Vis dėlto socialiniai tinklai turi ir kitą pusę. Vis daugiau mokslininkų kalba 
apie priklausomybę nuo socialinių tinklų. Psichologai pastebi jaunų žmonių, 
aktyviai besinaudojančių socialiniais tinklais, prastėjančią psichologinę bū-
seną. Psichologė Saulė Šalnienė teigia, kad priklausomybė nuo socialinių 
tinklų priskiriama psichologinių priklausomybių grupei. Ji pasižymi stipriu 
pripratimu prie bet kokios malonumą keliančios veiklos arba vengimu ne-
malonius jausmus keliančios veiklos. Asmuo, negalėdamas užsiimti atitinka-
ma veikla, nepatiria jokio fizinio diskomforto ar abstinencijos sindromo, bet 
patiria psichologinį, kitaip nei fizinės priklausomybės atveju2.

1  Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/jaunimo-naujienu-saltinis-socialini-
ai-tinklai-bet-ne-televizija/225002. Lietuvos žinios
2  Priklausomybė nuo socialinių tinklų – spaudžiame „nepatinka“. Rasta: http://www.sveikasz-
mogus.lt/Priklausomybes-2982-Priklausomybe_nuo_socia%C2%ADliniu_tinklu_%E2%80%93_
spaudziame_nepatinka. Žiūrėta: 2016-09-28

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:
(skirta mokytojams lengviau pasiruošti temai)

Kaip atpažinti ženklus ir suprasti, kad pats žmogus yra nuo socialinių 
tinklų priklausomas?

Jeigu bendraujama daugiau kompiuteriu nei asmeniškai, turima daugiau 
virtualių draugų nei realių, nuolat įjungtas Facebook ar kitas socialinis tin-
klas, stebima, kas tuo metu iš draugų yra prisijungęs, ‒ tai yra pirmieji pri-
klausomybės ženklai3.

Be priklausomybių ir su jomis susijusių padarinių, socialiniai tinklai kelia 
dar vieną grėsmę – virtualias patyčias. Virtualios patyčios skiriasi nuo „gy-
vai“ vykstančių patyčių savo intensyvumu. Šiuo atveju tas, kuris tyčiojasi, 
nemato pirminės aukos reakcijos ir apčiuopiamo grįžtamojo ryšio. Virtualių 
patyčių iniciatoriai žalos, kurią sukėlė aukai, ar savo veiklos padarinių gali ir 
nematyti. Taigi virtuali erdvė sumažina empatijos ar gailesčio tikimybę, su-
kuria situaciją, kai vaikai ir jaunimas daug drąsiau sako ir daro tai, ko galbūt 
nedarytų ir nesakytų nevirtualioje situacijoje4.

Kai kada virtualios patyčios gali net paskatinti jaunuolių mintis apie savi-
žudybę arba žalojimąsi. Svarbu atkreipti dėmesį į mokinių elgesį su mobiliai-
siais telefonais, į fotografuojamus objektus, nes socialiniuose tinkluose gali 
išplisti per pamoką daryta fotografija, o paskleisti gandai ir prierašas prie jos 
gali neatitikti realios situacijos.

Vaikų linija į YouTube įdėjo edukacinį vaizdo klipą, padedantį mokyklos 
bendruomenei suprasti virtualias patyčias, jų priežastis, formas ir būdus, 
kaip su jomis kovoti ir kur ieškoti pagalbos jas atpažinus ar pačiam paty-
rus. Jį galite rasti, paspaudę šią nuorodą: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Hf_4YNxoZmY

Šis vaizdo klipas tinkamas žiūrėti kartu su mokiniais. 

     

3  Ten pat.
4  K. Telyčėnaitė, L. Vosyliūtė. P.123

http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/jaunimo-naujienu-saltinis-socialiniai-tinklai-bet-ne-televizija/
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/jaunimo-naujienu-saltinis-socialiniai-tinklai-bet-ne-televizija/
http://www.sveikaszmogus.lt/Priklausomybes-2982-Priklausomybe_nuo_socia%C2%ADliniu_tinklu_%E2%80%93_
http://www.sveikaszmogus.lt/Priklausomybes-2982-Priklausomybe_nuo_socia%C2%ADliniu_tinklu_%E2%80%93_
http://www.sveikaszmogus.lt/Priklausomybes-2982-Priklausomybe_nuo_socia%C2%ADliniu_tinklu_%E2%80%93_
https://www.youtube.com/watch?v=Hf_4YNxoZmY
https://www.youtube.com/watch?v=Hf_4YNxoZmY
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PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

Įžanga

Trumpai vaikams pristatomas filmas: „Filme pasakojama apie įprastą 

1 Kuo vardu pagrindinė 
veikėja?

2 Kaip atrodo merginos diena?

3 Ko ji baiminasi prieš vykda-
ma atostogauti?

4 Kaip ji jaučiasi pirmomis 
atostogų akimirkomis?

5 Kaip keičiasi merginos 
savijauta gyvenant be inter-
neto? Apie ką ji mąsto?

7 Kaip ji kalbėdamasi su drau-
gėmis apibūdina savo atosto-
gas? Kas per jas pasikeitė?

6 Kas įvyksta merginos gyveni-
me per atostogas?

8 Ką savo gyvenime pakeičia 
mergina, grįžusi po atostogų? 
Kaip manote, kodėl?

KLAUSIMAS ATSAKYMAS

Klausimai filmo aptarimui

VEIKLŲ GALIMAS TVARKARAŠTIS:

9
min

20
min

Pasiruošimas 
filmo peržiūrai

Pasiruošta tema, popieriaus 
lapas, rašiklis

Atspausdinta medžiaga apie 
filmo turinį, lentelės su klausi-
mais, skirti išdalyti vaikams

Pasiruošti interaktyvios diskusi-
jos klausimai; turėti pasiruošus 
3 spalvų lapelius 

Paruošti klausimai, užduotys

Pasiruoštas rodyti filmas, kom-
piuteris, ekranas, multimedijų 
projektorius, popierius, tušin-
ukai

Didelis baltas popieriaus lapas 
ir markeriai

Įžanga

Filmo „Mano mielas 
suš*ktas telefonas“ 
peržiūra

Filmo „Mano mielas 
suš*ktas telefonas“ 
aptarimas

Apibendrinimas

Diskusija remiantis 
filmu, susiejant su 
gyvenimu

2
min

7
min

9
min

18
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

merginos dieną, jos santykius su draugais, vakarėlius, savijautą ir emocijas. 
Žiūrėdami filmą, stenkitės prisiminti pagrindinės veikėjos vardą, kaip atrodo 
jos diena, kaip ji jaučiasi šalia savo draugių, kaip leidžia laiką, kokios mintys 
ją aplanko ir, galiausiai, ką ji savo gyvenime pakeičia.“ 

Prieš pradedant žiūrėti filmą kiekvienam vaikui galima išdalyti lapus su 
lentele, kurioje būtų pateikiami klausimai (lentelė taip pat pateikiama kaip 
priedas paskutiniame puslapyje). Į šią lentelę nebūtina atsakinėti raštu, į ją 
galima tiesiog pasižymėti pastabas, o klausimus galima naudoti vėliau per 
diskusiją.
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Filmo aptarimas – įspūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausi-
mai

Pateikti klausimai yra rekomendaciniai. Nereikia užduoti jų visų. Svarbu 
atsižvelgti į tai, kas buvo vaikams aktualiausia, todėl rekomenduojama re-
aguoti į tai, kas vyksta klasėje, ir pateikti klausimus, kylančius iš diskusijos.

Pirmiausia pasidomima, kaip vaikai suprato filmą. Galima paklausti: 

1. Apie ką buvo šis filmas? 

2. Kaip jautėtės, žiūrėdami šį filmą? 

3. Kokia buvo įsimintiniausia filmo akimirka? 

4. Ko moko šis filmas? 

Vėliau galima pasiūlyti porose pasidalyti atsakymais, kuriuos pasižymėjo 
lentelėje. Jeigu aptarimas vyksta salėje ar didesnėje nei 30 mokinių grupėje, 
galima kelių mokinių paprašyti pasidalyti su visais, ką pasižymėjo savo lente-
lėse. Taip bus paskatinta diskusija tarp mokinių iš skirtingų klasių.

Be klausimų lentelėje, galima užduoti klausimą apie socialinius tinklus ir 
asmens saugumą: 

1 Kuo vardu pagrindinė 
veikėja?

2 Kaip atrodo merginos diena?

3 Ko ji baiminasi prieš vykda-
ma atostogauti?

4 Kaip ji jaučiasi pirmomis 
atostogų akimirkomis?

5 Kaip keičiasi merginos 
savijauta gyvenant be inter-
neto? Apie ką ji mąsto?

7 Kaip ji kalbėdamasi su drau-
gėmis apibūdina savo atosto-
gas? Kas per jas pasikeitė?

6 Kas įvyksta merginos gyveni-
me per atostogas?

8 Ką savo gyvenime pakeičia 
mergina, grįžusi po atostogų? 
Kaip manote, kodėl?

KLAUSIMAS ATSAKYMAS

1. Ar saugiai jaučiatės socialinėje erdvėje? 

2. Ar visus savo „draugus“ esate matę ir bendravę gyvai? 

3. Ar pasitaiko nesusipratimų susirašinėjant su draugais, kai turėjote 
omeny visiškai ką kita nei pašnekovas suprato?

Praktinis užsiėmimas (4 min. + aptarimas 5 min)

Tobulėjant mobiliesiems telefonams mokiniai gali net nepastebėti, kaip 
dažnai jais naudojasi. Tiesioginį bendravimą dažnai pakeičia bendravimas 
elektroninėmis priemonėmis, kur nesimato pašnekovo emocijų ir reakcijų. 
Tikėtina, kad kai kurie mokiniai į tai nėra atkreipę dėmesio. Geriau tai su-
prasti gali padėti dviejų žmonių pokalbis ir pasidalinimas įspūdžiais po jo. 

Užsiėmimo tikslas – palyginti bendravimą „akis į akį“ ir bendravimą ne-
matant pašnekovo. 

Užsiėmimo rezultatas – remiantis matytu filmu padėti mokiniams su-
prasti elektroninio bendravimo ribotumus (daug erdvės netinkamoms in-
terpretacijoms, patyčioms, nesusipratimams ir kt.).

Užsiėmimui reikėtų 2 kėdžių. Mokiniai turėtų susėsti nugaromis vienas 
į kitą. Paprašykite mokinių pakaitomis papasakoti vienas kitam, kokia va-
kar buvo jų diena. Mokiniai nežiūrėdami ir nematydami vienas kito pasakos 
apie savo praėjusią dieną. Baigus pasakoti, paprašykite pasidalyti įspūdžiais, 
kaip sekėsi bendrauti? Ar buvo sudėtinga? Ar nesukėlė nepatogumų? Pa-
prašyte atpasakoti draugo istoriją, bet tik apie tai, kokias emocijas jis patyrė 
tą dieną, apie kurią pasakojo. Paklauskite pasakotojo, ar jis taip iš tiesų ir 
jautėsi? 

Diskusija remiantis filmu – detalios instrukcijos, klausimai, žaidimai, 
kurie naudojami per diskusiją

Kad visi vaikai išreikštų savo nuomonę, galima turėti 3 spalvų lapelius. 
Auditorijai pateikiami uždari klausimai, į kuriuos reikia atsakyti „taip“ arba 
„ne“. Jei vaikai sutinka su klausimu – jie pakelia vieną spalvą, o jei nesutinka 
– kitą. Pateiktus klausimą ir vaikams į jį atsakius pakeliant lapelius, kai kurių 
vaikų galima paklausti, kas lėmė tokią jų nuomonę. Galima paprašyti pasida-
lyti savo patirtimi, bet neverčiant, jeigu nenori.

Turėti pasiruošus 3 splavų lapelius, kurių spalvos reikštų:
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Papildomai su mokiniais galima nagrinėti patyčių interne-
te situacijas. Kaip jau minėta, vaikų linija YouTube kanale yra įdėju-
si informacinį vaizdo klipą apie virtualias patyčias. Jį galima rasti čia:  
https://www.youtube.com/watch?v=Hf_4YNxoZmY .

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS, 
TĘSTINUMO GALIMYBĖS: 

DISKUSIJAI PASIRUOŠTI PADĖTŲ 
PAPILDOMA INFORMACIJA:

1. K. Telyčėnaitė, L. Vosyliūtė. Pozityvas. Bendraamžių švietėjų vadovas. 
Visi skirtingi visi lygūs, Kaunas: AB Aušra.

2. T. Bacys. „Jaunimo problemos ir jų įveika, paauglių priklausomybė 
nuo socialinių tinklų internetinėje erdvėje“, Vytauto Didžiojo Universi-
tetas (prieiga prie straipsnio: http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-te-
orija-empirija-politika-ir-praktika/article/viewFile/1390/779)

3. R. Povilaitis, J. Valiukevičiūtė. „Patyčių prevencija mokykloje“. http://
www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-
b701-111991361db0/patyciu_prevencija_mokyklose.pdf

4. M. Mažonienė, R. Povilaitis, I. Suchodolska. „Elektroninės patyčios ir 
jų prevencija“. http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/
cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prevencija_mo-
kyklose.pdf

5. www.vaikulinija.lt

 ശ 1 – Facebook, (TAIP)

 ശ 2 – Instagram, (NE)

 ശ 3 – Twiter, Tumblr ar kitą tinklą.

Praprašyti pakelti spalvotą kortelę tų, kurie:

1. Kas turite išmaniuosius telefonus? 

2. Kas filmo metu išsitraukėte telefoną ir į jį bent kartą pasižiūrėjote?

3. Ar jūsų telefonuose yra socialinių tinklų programėlės?

4. Kiek iš jūsų turi vieną iš šių socialinių tinklų? 

5. Ar per pamokas dažnai tikrinatės, pvz., Facebook?

6. Ar atsikėlę ryte prieš išeidami į pamokas pasitikrinate savo profilį so-
cialiniame tinkle?

7. Ar esate pastebėję ar patyrę internetinių patyčių?

8. Ar žinote, kaip elgtis susidūrus su patyčiomis internete?

9. Ar žinote, kur kreiptis susidūrus su patyčiomis?

Apibendrinimas

Apibendrinant svarbu sudėlioti akcentus apie atsakingą elgesį sociali-
niuose tinkluose siekiant išvengti patyčių. Aptarkite su mokiniais, kur ga-
lima kreiptis susidūrus su elektroninėmis patyčiomis. Apbendrinkite kartu 
su mokiniais, kokie pavojai slypi socialiniuose tinkluose ir kaip šie tinklai 
formuoja tarpusavio bendravimą. Atsižvelgdami į praktinio užsiėmimo paty-
rimą, priminkite mokiniams, kad tiesioginis bendravimas yra kokybiškesnis, 
padeda išvengti nesusipratimų ir neteisingų interpretacijų.

Taip pat galima pasiūlyti klasei savaitę laiko, iki kitos pamokos, žaisti žai-
dimą „Angelas sargas“, tik pritaikant šį žaidimą ir socialiniuose tinkluose. 
Žaidimo esmė: kiekvienas mokinys išsitraukia lapelį su klasės draugo var-
du, kurį „globos“ visą savaitę, bet niekam nesakydamas, slapta. „Globoti“ 
galima įvairiai ‒ duoti patarimų, palaikyti jo pusę diskusijose, stebėti, kaip 
dažnai draugas naudojasi telefonu, pakviesti arbatos, palaikyti draugą vir-
tualių patyčių atveju, padėti ieškoti pagalbos ir spręsti problemą. Reikėtų 
akcentuoti, kad patyčių atveju nereikia pulti iš karto užstoti draugo, nes taip 
galima pačiam tapti patyčių auka. Mokytojui svarbu atkreipti dėmesį, kaip 
sekasi žaisti šį žaidimą, ar mokiniai tinkamai vykdo užduotį. Po savaitės su 
mokiniais reikėtų aptarti, kaip jie jautėsi, ar suprato, kas jų „angelai sargai“, 
jei taip, tai iš ko? Ar patiko šis žaidimas? Ar pasikeitė bendravimas su klasės 
draugu? Šis metodas bendraklasiams padeda geriau pažinti vieniems kitus, 
skatina didesnę empatiją ir skatina bendravimą. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf_4YNxoZmY
http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/article/viewFile/1390/779)
http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/article/viewFile/1390/779)
http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prev
http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prev
http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prev
http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prev
http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prev
http://www.vaikulinija.lt/media/filer_public/ca/c2/cac22ff0-318a-4993-b701-111991361db0/patyciu_prev
http://www.vaikulinija.lt
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Elektroninės patyčios. Rekomendacijos mokiniams:

Nereaguoti (neatsakinėti) į jokius bandymus susisiekti (pvz., žinutes, 
skambučius, el. laiškus), kuriais siekiama trukdyti ar reikalaujama atkreipti 
dėmesį. Atsakymas, dėmesio atkreipimas skatina tęsti patyčias.

 ശ Nepanaikinti žinučių. Jeigu nustatoma, kad žinutėmis siekiama pasity-
čioti, įbauginti, užpulti, reikia išsaugoti jas ir pateikti suaugusiesiems, 
policijai ar kitai organizacijai kaip įrodymus. Žinučių nebūtina skaityti.

 ശ Pranešti žmonėms, kurie gali padėti, pvz., pranešti svetainės admins-
tratoriui. Taip pat galima susisiekti su „karštąja linija“ (www.draugis-
kasinternetas.lt) ir pranešti apie netinkamą informaciją arba bendra-
vimą. Atsakymą galima gauti tik nurodant elektroninio pašto adresą.

 ശ Blokuoti siuntėją / pakeisti privatumo nustatymus.

 ശ Vengti vietų elektroninėje erdvėje, kur galima sutikti skriaudėjus.

 ശ Kalbėti su žmonėmis, kuriais vaikas pasitiki. Pokalbis su tėvais, drau-
gais, mokytojais, žmonėmis ir kt. ‒ puikus būdas pradėti spręsti pro-
blemą.

Emocinė parama mokiniui

Vaikų linija – nemokamas numeris 116 111, dirba nuo 11 iki 21 val. kiekvieną dieną. 
Į Vaikų liniją gali skambinti vaikai ir paaugliai iki 18 metų.

Teikia pagalbą ir internetu – www.vaikulinija.lt

Jaunimo linija – nemokamas numeris 8 800 288 88, savanoriai dirba visą parą. 
Skirta įvairaus amžiaus žmonėms.

Teikia paramą ir laiškais – http://www.jaunimolinija.lt/laiskai/

1 Kuo vardu pagrindinė 
veikėja?

2 Kaip atrodo merginos diena?

3 Ko ji baiminasi prieš vykda-
ma atostogauti?

4 Kaip ji jaučiasi pirmomis 
atostogų akimirkomis?

5 Kaip keičiasi merginos 
savijauta gyvenant be inter-
neto? Apie ką ji mąsto?

7 Kaip ji kalbėdamasi su drau-
gėmis apibūdina savo atosto-
gas? Kas per jas pasikeitė?

6 Kas įvyksta merginos gyveni-
me per atostogas?

8 Ką savo gyvenime pakeičia 
mergina, grįžusi po atostogų? 
Kaip manote, kodėl?

KLAUSIMAS ATSAKYMAS

Priedas Nr. 1

http://www.vaikulinija.lt 
http://www.jaunimolinija.lt/laiskai/

