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Šalis: Čekijos Respublika

Metai: 2017m.

Grupės dydis: iki 30 filmo peržiūros dalyvių.

Temos: skaitmeninis pasaulis, virtuali realybė, populiarumo, viešumo kaina, 
saugumas internete, elektroninės patyčios, komentarai, kompiuteriniai žaidimai 
ir priklausomybė nuo jų, sekstingas, seksualinis priekabiavimas internete, 
kritinis mąstymas, drąsa kreiptis pagalbos. Taip pat: fizinė ir psichikos sveikata 
interneto iššūkių srityje (judėjimo ir miego trūkumas, nesveikas maistas, 
patiriamas stresas, nuolatinis nerimas). Bendravimo etiketas internete (ypač su 
nepažįstamaisiais).

Metodas tinka šiems dalykams: etika, psichologija, klasės valandėlės, socialinė 
pedagogika, informacinės technologijos.

Filmas skirtas: 6–11 klasių moksleiviams.

Režisėrė: Kateřina Hager

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į privatumą, teisė į savo kūną, teisė būti 
pamirštam (internete), teisė į informaciją ir švietimą, bendros žmogaus ir vaiko 
teisės.

Fimlos peržiūros / užsiėmimo tikslai

• Kritiškas požiūris. Mokytis kritiškiau žvelgti į skaitmeninį pasaulį ir atsakingai 
vertinti galimybes, kurias jis atveria. Mokytis kritiškai vertinti kontaktus ir 
nepažįstamus asmenis internete. 

• Balansas. Suprasti ir įvertinti realaus ir virtualaus pasaulio veiklų pusiausvyros 
svarbą. Žinoti apie poveikius fizinei ir psichikos sveikatai. 

• Vieno „klik“ galia. Pakviesti peržiūros dalyvius susimąstyti apie tai, kokią galią 
internete turi vienas kliktelėjimas.

• Pagalba. Paskatinti aptarti būdus ir vietas, kaip ir kur galima kreiptis pagalbos, 
susidūrus su iššūkiais virtualioje erdvėje bei paskatinti ta pagalba naudotis. 
Aptarti priklausomybės nuo interneto, e.  patyčių prevencijos klausimus. 

Užsiėmimo trukmė: 2 valandos.
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Pasiruošimas filmo 
peržiūrai

FILMO IR ĮSPŪDŽIŲ  
APTARIMAS 
Bendroje grupėje, sėdint ratu: 
pasidalinimas asmeninėmis 
(arba žinomomis) skaitmeninio 
gyvenimo patirtimis, jausmais 
ir mintimis, remiantis priedo 
Nr.  1 turiniu. (10  min.)

Mokiniai susėda grupelėmis po 
4–-5, ir diksutuoja remdamiesi 
priedo Nr.  2 klausimais. (15  
min.)

Bendru sutarimu kiekvienoje 
grupelėje parengiamas (per 5  
min.) rekomendacijų ateities 
kartoms sąrašas.

Grupelės pristato viena kitai 
(pvz.: pristatymai vyksta tarp 
2–-3 grupelių) svarbiausius 
dalykus, susijusius su 

rekomendacijomis (10  min.)

5min.

40min.

5min.

5min.

60min.

5min.

Įžanga prieš filmą 

APIBENDRINIMAS 

Užsiėmimo 
vedantysis 
apibendrina jaunimo 
išsakytas mintis, 
akcentuodamas 
filmo peržiūros 
tikslus (žr.  aukščiau). 
Pageidaujantys 
diskusijos dalyviai 
išsako savo 
apibendrinančias 
refleksijas.

FILMO PERŽIŪRA

Filmo trukmė – 
52  min., reiktų 
numatyti 3 
minučių trukmės 
pertraukėles po 
kiekvienos filmo 
dalies (17:20, 37:03, 
52:07)

PERTRAUKA

Paruošta erdvė peržiūros 
dalyviams, projektorius, 
kompiuteris, ekranas. 
Atspausdinkite iš anksto 
visus 3 priedus. Prieš 
peržiūrą išdalinkite 
kiekvienam dalyviui 
priedo Nr.  1 lapus. 

Pasidalinimas pagal 
priedo Nr.  1 klausimus ir 
dalyvių atsakymus.

Diskusijos grupelėse 
pagal Priede Nr.  2 
esančius klausimus.

Pasibaigus diskusijų 
laikui, parengiamas 
rekomendacijų ateities 
kartoms sąrašas (priedas 
Nr.  3)

Peržiūros dalyviams parengta 
ir išsiųsta filmo peržiūros 
nuoroda, visi 3 priedai ir 
virtualių susitikimų platformos 
nuoroda, kurioje visa grupė 
prieš filmo peržiūrą aptars 
užsiėmimo eigą bei susitiks 
padiskutuoti po peržiūros. 

Visas filmo ir įspūdžių 
aptarimas vyksta bendroje 
grupėje. 

Pasidalinimas pagal priedo 
Nr.  1 klausimus ir dalyvių 
atsakymus.

Diskusija pagal priedo Nr.  2 
klausimus. Dalyviai diskutuoja 
keldami ranką ir dalindamiesi 
mintimis arba rašydami į 
pokalbių laukelį. 

Norint užsiėmimą padaryti 
dar interaktyvesnį, galima 
pasinaudoti  grupinio 
balsavimo platforma, pvz., 
SLIDO, https://www.sli.do/

Čia galima įkelti keletą 
klausimų iš priedo Nr.  2 ir 
pateikti dalyviams. 

Reikalingas paaiškinimas 
dalyviams, kaip vyks 
peržiūra.

Reikalingas paaiškinimas 
dalyviams, kaip vyks 
peržiūra.

Kompiuteris, interneto 
ryšys, paruoštas 
rodymui filmas, reikalingi 
lapai ir rašikliai.

Reikalingas paaiškinimas 
dalyviams, kaip vyks peržiūra. 
Nuotolinio užsiėmimo metu, 
dalyviai filmą gali peržiūrėti 
individualiai, be pertraukų 
ir užpildyti priedą Nr.  1. Po 
peržiūros, sutartu laiku, 
susitikę virtualiai, dalyviai 
aptars matytą filmą. 

Užsiėmimo vedantysis 
apibendrina jaunimo 
išsakytas mintis, 
akcentuodamas filmo 
peržiūros tikslus (žr.  
aukščiau). Pageidaujantys 
diskusijos dalyviai išsako 
savo apibendrinančias 
refleksijas, kurias gali pateikti 
žodžiu, pokalbių lange arba 
nurodytame susirašinėjimų 
lauke, pvz., naudojant 
https://www.sli.do/ 

Kompiuteris, interneto ryšys, 
reikalingi lapai ir rašikliai, 
paruoštas rodymui filmas 
(jo nuoroda). Dalyviams 
išsiųstas užduočių lapas, 
priedas Nr.  1. Pildyti jį gali 
atsispausdinę arba atsakinėti 
į klausimus ant atskiro lapo.

Laikas Užduotis Kokių priemonių reikia? Metodo adaptacija dirbant 
nuotoliu, virtualiai 
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Patarimai mokytojams, ruošiantis filmo peržiūrai Apie ką filmas?

Filme aptariama problematika ir kontekstas

Esant galimybei, peržiūros erdvę rekomenduojama paruošti taip, kad filmui 
pasibaigus, jo aptarimą dalyviai galėtų pradėti susėdę į vieną didelį ratą, o po 
peržiūros būtų šaunu turėti galimybę susėsti į grupes po 4–-5 dalyvius. 

Filme aptariamos 3 istorijos, pirmoji trunka iki 17:20  min., antroji – iki 37:03  min., 
trečioji – iki filmo pabaigos – 52:07  min. Po kiekvienos istorijos sustabdykite filmo 
peržiūrą 3 minutėms ir pakvieskite dalyvius išdalintuose lapuose priedas Nr.  1 
pasižymėti kilusias mintis, jausmus, klausimus. 

Po filmo peržiūros, visai grupei sėdint rate ir pradėjus filmo aptarimą, pravartu 
turėti ir naudoti kamuoliuką – kalba tas, kas turi jį rankose, pabaigęs kalbėti dalyvis 
gali mesti jį kitam, tuomet ima kalbėti jį sugavęs – taip paprasčiau kalbėti po vieną 
ir išklausyti kitus. Galima mėtyti ir siūlų kamuoliuką, tokiu atveju, pakalbėjęs 
asmuo pasilieka rankoje iki jo nusitiesusio siūlo dalį ir kamuoliuką meta toliau, 
geriausia – į priešingą pusę; tokiu būdu „mezgasi“ tarsi visų rankomis laikomas 
tinklas, tai drauge ir aptariamos temos iliustracija – interneto „tinklas“, jame visi 
susiję.  

Dauguma vaikų šiandien kompiuteriu išmoksta naudotis anksčiau, nei užsirišti 
batus ar važiuoti dviračiu. Visame pasaulyje auga naujos kartos vaikai, 
praleidžiantys daugiau laiko virtualiame pasaulyje negu kiemo žaidimų aikštelėje. 

Dokumentinis filmas „Children online“ atskleidžia trijų žmonių istorijas, kurių 
gyvenimas tampriai persipynęs su jaudinančiu, bet labai rizikingu interneto 
pasauliu. Tai 12-os metų talentingas berniukas Lukas, kuris populiarumo 
aukštumas bei nuosmukius patiria ištisomis naktimis besigalynėdamas interneto 
šlovės arenoje, kur, pasivadinęs Zachy, skelbia savo kuriamus vaizdo įrašus, 
13-metis Oskaras, aistringas kompiuterinių žaidimų fanas, galintis žaisti daugybę 
valandų be perstojo, užkandžiaudamas nesveiku maistu ir jauna mergina Nikola, 
kuri, ilgėdamasi romantiškų santykių, kuriais giriasi jos bendraamžės, internete 
tampa seksualinio persekiotojo auka.

Ši dokumentika atskleidžia unikalų interneto patrauklumą jaunimui bei atkreipia 
dėmesį į pavojus, su kuriais vaikai susiduria virtualioje erdvėje. Filmą galima 
žiūrėti visą vienu ypu arba dalimis – kiekvieną istoriją atskirai, tarpusavyje jos 
nesusijusios ir neapibendrinamos.

ŽODYNAS 

Kas yra vlogeriai, youtuberiai, influenceriai? „Vloginimas“ – tai vaizdo tinklaraščių 
kūrimas: vaizdo įrašų filmavimas, montavimas ir skelbimas socialiniuose 
tinkluose. Šiuo tikslu dažniausiai naudojama interneto platforma – „Youtube“. 
„Vlogeris“ turi savo „Youtube“ kanalą, kuriame skelbia savo įrašus, jo sekėjai gali šį 
kanalą prenumeruoti, sekti bei komentuoti, bendrauti su kitais sekėjais. „YouTube“ 
savo turinį skelbiantys žmonės vadinami „youtuber‘iais“. 

Gausybę sekėjų turintys „vlogeriai“ dažnai yra paauglių autoritetai, darantys įtaką 
savo sekėjų nuomonei, pasirinkimams – ką valgyti ar gerti, kaip rengtis, atrodyti, 
ką žiūrėti. Jie vadinami „influenceriais“, lietuviškai – įtakdariais. Populiarūs 
„vlogeriai“  iš „vloginimo“ uždirba reklamuodami įvairias prekes, paslaugas ar pan. 



10 11Metodinė priemonė filmui „Vaikai internete“ aptarti  ||  Metodinė priemonė filmui „Vaikai internete“ aptarti

KELETAS FAKTŲ: 

• Remiantis Vokietijos statistikos portalu „Statista“: influencerių rinkos vertė 
2021  m. buvo maždaug 13,8  mlrd. eurų. Vis dėlto, sėkmė – pagrindinis 
veiksnys, lemiantis, ar influenceris bus populiarus. Galimos ir psichikos 
sveikatos problemos, kurias sukelia ilgalaikis buvimas internete.

• Tarp 5 populiariausių vaikų – influencerių „YouTube“ kanale beveik 40  proc. 
vaizdo įrašų  yra apie maistą ir gėrimus, iš jų – 90  proc. reklamuoja nesveiko 
maisto produktus ir gėrimus, remiamus prekės ženklų. Iš tyrime nagrinėtų 418 
video, 179 video įrašai buvo apie maistą ir gėrimus bei turėjo daugiau nei 1 
milijardą peržiūrų.

• Reklamos užsakovai naudojasi faktu, kad 8 metų ir jaunesni vaikai dar neskiria 
reklamos turinio nuo realybės ir praleidžia bent po valandą kasdien žiūrėdami 
video online.  

• Remiantis daugiau nei 800 13–18 metų paauglių apklausa, 77  proc. iš jų 
naujienas gauna iš socialinės žiniasklaidos. 39  proc. šios apklausos dalyvių 
tvirtino, kad naujienas iš įžymybių, influencerių ar kitų viešų asmenų gauna 
„dažnai“.

• 

• 2017–-2020  m. labai išaugo procentas paauglių, naudojančių „YouTube“ ir 
„Instagram“ kaip pagrindinius naujienų šaltinius: „YouTube“ kaip naujienų 
šaltinis augo nuo 27 iki 44  proc., o „Instagram“ – nuo 22 iki 32  proc. 

• 30  proc. paauglių teigia, kad jie skiria „labai mažai dėmesio“ šaltiniui, iš kurio 
gauna naujienas socialinėje žiniasklaidoje.

Pagal pajamas 2020 m. penkios didžiausios pasaulyje žaidimų rinkos vardijamos 
šios: Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Korėjos ir Vokietijos. Žaidimų 
rinka itin sparčiai augo pandemijos metu, jai ir toliau prognozuojamas augimas.  

Tuo tarpu dar 2019 m. Kinijos vyriausybė žaidimų laiką jaunesniems interneto 
naudotojams buvo apribojusi iki 1,5  val. per dieną ir 3  val. savaitgaliais. Buvo 
ribojamos ir mėnesio sumos, kurias jaunesni žaidėjai gali išleisti virtualiems 
dalykams – priklausomai nuo žaidėjo amžiaus, mėnesio suma galėjo siekti nuo 28 
iki 57 dolerių. 

O jau 2021 m. rugpjūtį daug įvairių šaltinių, tarp jų ir viena didžiausių naujienų 
agentūrų „Reuters“ pranešė, jog siekiant suvaldyti žaidimų priklausomybės 
pandemiją, Kinijoje įsigaliojo naujos taisyklės, leidžiančios jaunuoliams iki 18 metų 
žaisti tik 3 valandas per savaitę. 

Kinija – didžiausia vaizdo žaidimų rinka ir jau daug metų šalies vyriausybė reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad jauni žmonės tampa priklausomi nuo žaidimų. Buvo 
pradėti įrenginėti gydymo centrai žaidimų sutrikimą turintiems žmonėms. 

19-oje šalių atliekamas tyrimas „EU kids online 2020“ atrado, jog greta kitų 
skaitmeninių pramogų, tokių kaip vaizdo įrašų žiūrėjimas, interneto žaidimai 
yra dažna kasdienė pramoga daugelio šalių 9–-16 metų vaikams (nuo 27  proc. 
Slovakiojoje iki 71  proc. Lietuvoje).

2018 m. Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai, pristatydami atnaujintą 
tarptautinę ligų klasifikaciją, į kurią įtrauktas ir žaidimų sutrikimas, nurodė, jog 
vaizdo žaidimai gali sukelti tokią pat priklausomybę, kaip kokainas ar azartiniai 
žaidimai.

Vaizdo žaidimai 

Seksualinis persekiojimas, priekabiavimas ar internete, 
„keršto“ pornografija, sekstingas 

ŽODYNAS 

Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu 
veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį 
lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, 
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priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. Įvairių tyrimų duomenimis, 
seksualinis priekabiavimas paliečia iki 80  proc. moterų ir iki 40  proc. vyrų. 

Seksualinis priekabiavimas internete vadinamas kibernetiniu seksualiniu 
priekabiavimu (angl. Cyberharassment). Toks priekabiavimas gali pasireikšti 
įvairiais būdais – pradedant nepriimtinu, nepageidautu akivaizdžiai seksualios 
potekstės elgesiu (pvz., seksualiniais pasiūlymais, seksualinio pobūdžio, vulgarių 
žinučių, pornografijos, erotikos vaizdų siuntinėjimu), baigiant subtilesniais, 
tačiau vis tiek žeidžiančiais ar žeminančiais veiksmais (seksistiniais „juokeliais“, 
komentarais apie išvaizdą ar kūno formas). Seksualinis priekabiavimas tampa 
persekiojimu, jei auka nuolat nepaliekama ramybėje, yra bauginama, gąsdinama, 
šantažuojama. 

Pornografinės medžiagos rodymas be partnerio sutikimo, kuris dar vadinamas 
išnaudojimu internete arba „keršto“ pornografija (angl. porn revenge), yra susijęs 
su seksualinio turinio nuotraukų arba vaizdo įrašų platinimu internete. Tai dažnai 
daro buvęs partneris, kuris atvaizdus arba vaizdo įrašus gavo ankstesnių santykių 
metu ir kuris siekia viešai užtraukti gėdą ir pažeminti auką, taip keršydamas už 
nutrauktus santykius.

Sekstingas (angl. sexting) – žodžių „sex“ ir „texting“ junginys. Sekstingas – 
atvirai seksualaus turinio žinučių, apnuogintų ar nuogų kūnų nuotraukų, filmukų 
siuntimas ar gavimas naudojantis bet kokiomis skaitmeninėmis technologijomis. 
Jaunimas šio žodžio reikšmę žino, tačiau tarpusavyje dažniau naudoja žodį „nude“. 
Turinys dažniausiai būna sukurtas ir skirtas tam tikram žmogui, kuriuo pasitikima, 
tačiau nutinka ir taip, kad minėtu turiniu be leidimo pasidalinama plačiau. Dažnai 
sekstingas siejamas su paaugliais, tačiau kartais taip nutinka ir neįžengusiems į 
paauglystę vaikams.

KELETAS FAKTŲ

• Vienas iš 4 tyrime dalyvavusių vaikų turėjo nemalonių seksualinių patirčių 
internete su suaugusiaisiais socialinėje medijoje. Beveik 1 iš 3 mergaičių 
sulaukė suaugusio asmens prašymo atsiųsti nuogo kūno nuotraukų, kai 1 
iš 6 9–-12 metų mergaičių seksualiai bendravo su suaugusiais asmenimis 
socialinės medijos platformose. Bendrai 1 iš dviejų tyrimo dalyvių (48  proc.) 
teigė, jog buvo priversti jaustis nepatogiai, nemaloniai, iš jų buvo tyčiojamasi 
ar seksualiai bendraujama internete. Beveik 40  proc. 13-–17 metų jaunuolių 
teigė, jog „mano amžiaus žmogui normalu dalintis nuogo kūno nuotraukomis 
su bendraamžiais tarpusavyje“.

• 83  proc. vaikų nepasako suaugusiajam, kuriuo pasitiki, apie prievartą, su kuria 
susiduria internete. Atvejais, kai vaikai iųš suaugusiųjų gauna nepageidautas 
nuotraukas nuogų kūno dalių, šis procentas dar labiau išauga: 94  proc. apie 
tai nepasakė patikimam suaugusiajam (nors 33  proc. anksčiau manė, kad tai  
padarytų).

• 27  proc. 9–12 metų berniukų naudojasi suaugusiųjų pažinčių programėlėmis, 
kuriose dažnai tampa suaugusių seksualinių persekiotojų aukomis. Tai 
atskleidžia, kad vaikai nesunkiai apeina nesudėtingas saugos procedūras ir 
amžiaus apribojimus, kuriuos naudoja platformos.
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Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, įvairaus amžiaus žmonės naudojasi internetu 
kasdien. Statistikos departamento 2021  m. pirmojo ketvirčio duomenys rodo, 
kad per paskutinius tris mėnesius internetu naudojosi 86,9  procentų. 16–74 
metų amžiaus gyventojų. Atitinkamai 16–24 metų amžiaus grupė internetu 
naudojosi 100  procentų. Pastebėta, kad 96,3  procento. pastarosios amžiaus 
grupės gyventojų internetą pasiekia per nuolat greta esančius išmaniuosius ar 
mobiliuosius telefonus. 

Lietuvoje atliekami tyrimai atspindi neraminančią situaciją, stebimą visame 
pasaulyje – vaikų ir jaunimo leidžiamas laikas internete auga, tai ypač išryškėjo 
pandemijos metu. 

2021-ųjų m. žiemą stipriai pablogėjo situacija, susijusi su vaikų ir jaunimo 
psichikos ir fizinės sveikatos būkle, kuriai didžiulę įtaką padarė karantino metu 
žymiai išaugęs technologijų naudojimas, rodo Vilniaus universiteto mokslininkų 
atlikti tyrimai (www.mediavaikai.lt):

• 6–-14 metų vaikų vidutinė buvimo prie ekranų trukmė yra 7  val. darbo dieną 
ir 5  val. laisvadieniais.

• Darbo dienomis 6–-14 metų vaikai prie ekranų vidutiniškai būna daugiau 
kaip 3,5  val. – mokymosi tikslais ir beveik 3,5  val. – pramogoms ar 
laisvalaikio leidimui.

• Šiuo metu pusė 6–-14 metų vaikų (51  proc.) turi didesnių ar mažesnių 
emocinių ir elgesio problemų.

• Didelių emocinių ir elgesio problemų turinčių vaikų procentas per žiemą 
padvigubėjo (nuo 8  proc. iki 17  proc.) ir viršijo net praėjusio pavasario 
karantino procentą (15  proc.).

• Kompulsyvus interneto naudojimas (rodantis priklausomybės nuo interneto 
riziką) labai reikšmingai išaugo (nuo 34,4 balo iki 41,4 balo).

• Prastesnė vaikų emocinė savijauta, antsvorio rizika ir somatiniai simptomai 
susiję su ilgesne naudojimosi technologijomis trukme.

Lietuvos mokslininkai taip pat ištyrė, jog daugiau nei trečdalis Lietuvos studentų 
pandemijos metu patyrė nerimo ir depresijos simptomus, o beveik pusė jų teigia 
patyrę ryškius probleminio interneto naudojimo (PIN) simptomus. PIN vadinama 

Kontekstas Lietuvoje: veikla internete, kuri tampa įpročiu, t.  y. savotiška priklausomybe, kurią nutraukti 
gali būti itin sudėtinga. Tai gali būti nevaldomas naršymas, vaizdo žaidimai, 
lošimas, pornografijos žiūrėjimas, nuolatinis socialinių tinklų tikrinimas ar kitos 
veiklos, kai joms teikiamas prioritetas, internete praleidžiama vis daugiau laiko, 
kenčia kasdienis gyvenimas, santykiai, akademinė ir darbinė veika.

Jei miegas iškeičiamas į laiką internete, jei asmuo mėgina nuslėpti, kiek laiko jame 
praleidžia, jei jis ar ji jaučiasi įsitempę, suirzę, negalėdami naudotis internetu, 
apleidžiami namų ruošos darbai, jei aplinkiniai skundžiasi dėl per ilgo laiko, 
asmens praleidžiamo internete ir jei blogą nuotaiką ar nervingumą išsklaido 
prisijungimas prie interneto – vadinasi, asmuo patiria probleminio interneto 
naudojimo simptomus.  

 

76  proc. šio tyrimo dalyvių teigė, jog laikas, kurį jie leido naudodamiesi internetu 
pandemijos metu – ilgėjo, palyginus su laiko trukme internete prieš pandemiją. 
Taip teigiantiems studentams pasireiškė stipresni nerimo ir depresijos simptomai. 

Taigi kalbėtis apie tinkamą skaitmeninę higieną – savireguliacijos svarbą, siekiant 
kontroliuoti laiką, kurį laisvalaikio veikloms praleidžiame internete, labai svarbu, 
ypač su vaikais ir jaunimu. 

Šeimos, ugdymo įstaigos, visi suaugusieji – turime užtikrinti, kad vaikai ir 
jaunuoliai žinotų, kur kreiptis pagalbos, iškilus jautriai ar neraminančiai situacijai, 
susijusiais su technologijų naudojimu. Būtina padrąsinti apie savo jausmus ir 
bėdas pasikalbėti su patikimu suaugusiuoju, kuris gal neturi tiek daug patirties 
skaitmeniniame pasaulyje, tačiau jo gyvenimiška patirtis leis jam pačiam atlaikyti 
jauno žmogaus bėdas ir padėti jam jas išspręsti. Svarbu priminti, kad pagalbos 
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galima kreiptis ir į „Vaikų liniją“ (tel. 116 111), „Jaunimo liniją“ (tel. 8 800 28888), 
www.pagalbasau.lt, o apie netinkamą turinį (patyčios, pornografija, smurtas, 
rasinės, tautinės nesantaikos kurstymas) svarbu pranešti www.svarusinternetas.
lt. 

Filme viena po kitos herojų lūpomis pasakojamos trys istorijos. 

ZACHY (Lukas) – 12 metų paauglys, filmuojantis vaizdus platformai „Youtube“, 
turintis 138  tūkst. kanalo prenumeratorių – sekėjų. Jis filmuoja savo kasdienybę, 
pasakoja istorijas, pats mokosi vaizdo įrašus redaguoti, greitai tobulėja. Zachy 
sulaukia daug savo sekėjų palaikymo, tačiau komentaruose neretai susiduria 
ir su užgaulia neapykantos kalba. Mama palaiko berniuko pomėgį, nors jam 
neišsiduoda, kad negatyvūs komentarai labai jaudina ją, kaip ir tėvą, kuris 
nerimauja dėl jauno Luko amžiaus ir jį supančių iššūkių. Tėvui arčiau širdies 
gamtos fiksavimas ir tam skatino Luką vaikystėje, net nupirko jam nedidelę 
videoaizdo kamerą, bet Lukas nuo ančių ir drugelių filmavimo pasuko savu keliu. 
Nors ir nerimaudamas, tėvas sako, kad kiekvienas vaikas turi turėti galimybę 
daryti tai, ką nori ir tėvai neturi nurodinėti. 

Berniuko populiarumas domina ir verslo atstovus – vaikas sulaukia pasiūlymų 
reklamuoti prekes ar produktus. Kartais šie pasiūlymai viršija mamos per mėnesį 
gaunamą uždarbį. Visgi berniukui kyla klausimų, pavyzdžiui – ar reklamuoti daiktą, 
kuriuo iš tiesų nesinaudoji? 

OSKARAS aistringai žaidžia vaizdo žaidimus, šis pomėgis padėjo jam 
susidraugauti su kitais berniukais klasėje. Pirmadieniais jis žaisti negali, nes lanko 
būrelius. Tėtis ir mama susirūpinę dėl to, kiek laiko Oskaras skiria žaidimams 
internete. 

13-kos gavęs asmeninį kompiuterį, Oskaras išvyksta į kompiuterių stovyklą, 
kur susitinka vaizdo žaidimų entuziastai ir pasakoja apie savo pomėgio žavesį 
Stovyklos vadovai – ilgamečiai žaidėjai, o dalyviai – bendraminčiai, mėgstants ne 
tik žaisti, bet ir programuoti, gebantys taisyti kompiuterius. 

Filmo aprašymas:

Vieną dieną visi iškeliauja į žygį ir, regis, stovyklautojams žygiuoti nelengva. Jų 
dar laukia nuostabi patirtis – proga drauge žaisti vaizdo žaidimus visą naktį – 
žaisdami jie gali valgyti bulvių traškučius, užsigerti saldžiais gazuotais gėrimais… 
Pasak vieno iš stovyklos vadovų, kompiuteriniai žaidimai tapo populiarūs 
dar 1990-aisiais m. Kuo jie patrauklūs? Vienu metu gali žaisti keli tūkstančiai 
dalyvių, gali bendrauti su žaidėjais iš bet kurios Žemės rutulio vietos kone vienu 
metu, o drauge su sukaupta patirtimi auga ir žaidėjo statusas. Kalbėdami apie 
priklausomybę, stovyklos vadovai įsitikinę, jog žaisti gali  /  turi iki tol, kol gali 
atlikti dienos užduotis ir įsipareigojimus.

NIKOLA – penkiolikmetė veterinarijos mokykloje besimokanti mergina. Gavusi 
žinutę „Facebook“ platformoje nuo nepažįstamo vaikino, atsiliepia jam – juk 
dauguma jos bendraamžių mergaičių jau turi draugus... Susipažinę ir pradėję 
susirašinėti internete, vėliau jie susitinka ir, regis, patinka vienas kitam. Vaikinas 
jaučia, kad Nikola nepatyrusi, jis įkalba ją suartėti, o vėliau ima prašyti jos 
nuotraukų. Nikola jaučiasi įsimylėjusi, pasitiki vaikinu ir pasidalina keletu savo 
nuotraukų. Vėliau vaikinas paprašo intymesnių vaizdų. Tokius siųsti mergina 
atsisako. 

Kad kažkas ne taip, mergina pajunta susitikime su savo draugais. Grįždama namo, 
„Facebook“ sulaukia žinučių – su kuo tu ten permiegojai? Ji nusprendžia santykius 
nutraukti, tačiau vaikinas pagrasina, kad pasidalins Nikolos nuotraukomis su jos 
draugais ir paviešins internete.  Prireikė dar keleto grasinimų paviešinti merginos 
nuotraukas, ir, nors ir labai bijodama, galiausiai ji pasidalina savo rūpesčiais ir 
išgyvenimais su mama bei praneša policijai.   

Įžanga prieš filmą

Filmas „Children online” yra „Nepatogaus kino“ festivalio dalis. Šis festivalis, 
pasitelkdamas dokumentinius filmus, kalba apie žmogaus teises bei sudėtingas 
situacijas, su kuriomis gali susidurti kiekvienas jaunas žmogus. Svarbu pabrėžti, 
kad šis filmas gali sukelti įvairių jausmų, emocijų, minčių ar klausimų, tad 
paaiškinkite dalyviams, kad po kiekvienos istorijos turėsite po trejetą minučių 
pasižymėti svarbiausius patyrimus išdalintuose lapuose, kuriais vėliau dalyviai 
naudosis aptardami filmą.    
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Verta atkreipti dėmesį į kai kuriuos filme paliečiamus 
aspektus:

Filmo peržiūra:

Klausimai arba užduotys vaikams  /  jaunuoliams

Filmo aptarimas:

5:39 – malonu, kai gerbėjai gatvėje atpažįsta, prieina, pasako, kad patinka, ką darai, 
kai nori drauge nusifotografuoti, bet neretai seka iki namų (atkreipti dėmesį į: 
privatumo svarba, kaina). 

9:19 – kiekvienas turi galėti skelbti savo turinį internete, jei jis mano, kad turinys yra 
geras (atkreipti dėmesį: kur gali nuvesti toks požiūris? Pasvarstymui.)

25:18 – nesveikas maistas: valgo bulvių traškučius žaisdamas (atkreipti dėmesį: ką 
valgo ir kad valgo vienas, nors aplink stalą – kiti draugai). 

Peržiūrint filmą, sustokite 3 minutėms po kiekvienos istorijos ir pakvieskite 
dalyvius atsakyti į klausimus, kuriuos jie mato išdalintuose lapuose 

Prieš filmą dalyviams išdalinami lapai – priedas Nr.  1. ir paaiškinama, jog šiuos 
lapus turėtų greta savęs visos peržiūros metu, nes ji bus sustabdyta kelis kartus 
kelioms minutėms, kad dalyviai galėtų pasižymėti svarbias mintis, jausmus ar 
kilusius klausimus, o peržiūrai pasibaigus, bendrame rate dalyviai bus pakviesti 
aptarti tai, ką pasižymėjo. 

Pasibaigus filmui ir aptarus įspūdžius bendrame rate, dalyviai suskirstomi po 
4–-5 į grupeles ir kiekvienai grupelei išdalinami lapai, priedas Nr.  2 (diskusijai 
skirti klausimai) ir priedas Nr.  3 – bendru sutarimu aptartoms rekomendacijoms, 
skirtoms ateinančioms kartoms, įrašyti.

Pasibaigus filmui, pakvieskite dalyvius į bendrą ratą. Padiskutuokite apie tai, kokie 
jų įspūdžiai peržiūrėjus filmą ir pradėkite diskusiją remdamiesi klausimais, kurie 
pateikti pPriedo Nr.  1 lapuose bei dalyvių atsakymais. Galite pradėti nuo savęs, 
paimkite kamuoliuką ir pasidalinkite, tuomet meskite kamuoliuką pasirengusiam 
mintimis dalintis dalyviui. 

Lapuose pateikti klausimai yra rekomendacinio pobūdžio, svarbu atsižvelgti į 
grupės nuotaikas, dinamiką ir diskusiją vesti į tas temas, kurioms dalyviai patys 
pasirengę skirti daugiau dėmesio. 

Galite diskusijai suteikti kryptį užduodami papildomų klausimų, pvz., kodėl 
būtent šie jausmai kilo? Kurios filmo vietos / ar kitų dalyvių įžvalgos sukėlė šiuos 
jausmus? Ar įsivaizduoji tokias situacijas tarp savo klasės draugų? Kuri ir kodėl 
būtent ta filmo vieta labiausiai nustebino?

Kvieskite dalyvius dalintis įspūdžiais, kelti nepatogius klausimus ir temas bei kartu 
ieškoti atsakymų.

31:22 – fizinis nuovargis, ištvermė: žygis (atkreipti dėmesį, kad Oskaras rodomas 
einantis vienas (šiek tiek atskirai nuo kitų) tame žygyje gamtoje –- kodėl taip 
režisierius rodo?).

33:39 – kalbama, kad ir smurtiniai žaidimai – pramoga, nieko blogo ir vaikai 
supranta, kad tai nėra realybė (atkreipti dėmesį į: yra tyrimų, rodančių, kad 
smurtiniai žaidimai didina toleranciją agresijai, patyčioms). 

41:13 – kuo daugiau apie tai kalbėsiu, tuo bus geriau –- sako graudindamasi Nikola 
– kodėl? Ką ji gali turėti galvoje?

46:57 – nepasakė mamai, nes nenorėjo jos skaudinti (atkreipti dėmesį: suaugę 
žmonės turi daugiau gyvenimiškos patirties ištverti, išspręsti tokius iššūkius). 

Patarimas vedantiesiems  /  mokytojams 

Diskusijos metu dalyviams dalinantis savo patirtimis, jausmais, mintimis, galite 
pasidalinti šioje metodikoje pristatomais konteksto faktais, tyrimų rezultatais ir 
akcentuoti, kur ieškoti pagalbos, susidūrus su tokiais ar panašiais iššūkiais.  
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I. Mintys, kurios kilo klausant herojų:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

II. Jausmai, kurie kilo klausant herojų:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

III. Galbūt herojų pasakojimai primins girdėtas ar išgyventas istorijas, kuriomis 
galėtumėte pasidalinti filmui pasibaigus (pasižymėkite prisimintos istorijos 
raktinius  žodžius, kad filmui pasibaigus, būtų lengviau prisiminti kilusias mintis)

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

IV. Šiame filme mane labiausiai nustebino:

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ZACHY (Lukas)

1. Kas lemia tokį Zachy populiarumą?

2. Jei būtum populiarus, kiek tikėtina, kad reklamuotum produktą, kurio 
nenaudoji? Kiek privatumo atiduotum dėl populiarumo?

3. Kiek (ne)saugu tai, kad Zachy filmuoja visą savo aplinką, namus, kelius, kur 
eina?

4. Kokių įgūdžių įgyja Zachy dėl savo hobio? 

5. Kokia galima „vloginimo“ nauda ir žala? 

OSKARAS

1. Kokioms svarbioms veikloms lieka labai mažai laiko (arba jo nelieka visai), kai 
žaidžiama po 5–6 ar daugiau valandų per dieną? 

2. Kokios yra įpročio žaisti vakare, prieš miegą ir žaidžiant valgyti traškučius, gerti 
saldžius gėrimus, pasekmės? 

3. Kokių įgūdžių Oskaras įgyja žaisdamas?

4. Kokie pavojai susiję su žaidimais, kuriuose aukštas žiaurumo lygis?

5. Kaip galima vertinti Kinijos valdžios sprendimą, kai siekiant suvaldyti žaidimų 
priklausomybės „pandemiją“, įsigaliojo įstatymas, leidžiantis jaunuoliams iki 18 
metų žaisti tik 3 val. per savaitę. (Reuters) 

NIKOLA 

1. Kokie jausmai paskatino merginą pasidalinti savo nuotraukomis ir kokie 
jausmai būtų sulaikę ją nuo tokio poelgio?

2. Kiek realu pamiršti tokią patirtį, kokią patyrė Nikola?

3. Kodėl šuo padėjo jau užsimiršti ir kas gali padėti, jei šuns nėra? 

4. Kodėl tik 1 mergina iš 50-ties apie savo patirtis pasakė tėvams? Kodėl svarbu 
apie tai, kas nutiko, pasikalbėti su patikimu suaugusiuoju?

5. Kokie elgesio internete įgūdžiai reikalingi, siekiant kuo labiau sumažinti tokių 
patirčių mastą? 

Priedas Nr. 1 Priedas Nr. 2 Klausimai diskusijoms grupėse (15 min.)
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Priedas Nr. 3 Rekomendacijos ateities kartoms (5 min.) PABAIGA. Aptarimas ir apibendrinimas. 

Remiantis priede Nr. 2 pateiktų klausimų aptarimu savo grupėje, sudarykite 
rekomendacijų ateities kartoms sąrašą: ką, jūsų grupės nuomone, jaunajai kartai 
svarbu žinoti, kad jų patirtys internete būtų kuo geresnės:

1. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

2. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

3. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

4. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................

5. ….…..............................................................................................................
......................................….…............................................................................ 

Sąrašą galite pratęsti arba sutrumpinti savo nuožiūra.

 

Pristatykite sąrašą greta dirbančiai vienai mokinių grupei ir išklausykite jų 
rekomendacijas (10 min.).

Keletas klausimų refleksijai – ko išmokome? Kaip jaučiamės po užsiėmimo? 
Ko išmokome? Ką būtų gerai pakeisti, kalbant apie dabartinius kiekvieno 
skaitmeninius įpročius, naudojimąsi internetu? Ką svarbu būtų perduoti ateities 
kartoms, kad jų patirtys online būtų puikios? Kokius sunkumus, susijusius su 
sudėtingomis patirtimis internete, svarbu aptarti su patikimu suaugusiuoju ar 
geru draugu?

Daugiau informacijos

• https://e-etika.lt/ 

• https://www.mediavaikai.lt/ 

• https://pagalbasau.lt/priklausomybes/priklausomybe-nuo-interneto/ 

• Vaikų linija (vaikulinija.lt)

• Jaunimo linija

• www.pvc.lt

• Childnet — Online safety for young people

• Common Sense

• Information, Advice and Support to Keep Children Safe Online 
(internetmatters.org)

• Center for Humane Technology

Rengiant metodiką, naudota tyrimų medžiaga:

Medžiaga, 2021 m. sausio 28 d. publikuota žurnale „Frontiers in Psychiatry“, 
straipsnis: „Impulsivity Mediates Associations between Problematic Internet 
Use, Anxiety and Depressive Symptoms in Students: A Cross-sectional COVID-19 
Study“. Mokslinis tyrimas yra remiamas Lietuvos mokslo tarybos ir yra dalis 
COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) veiklos CA16207 
„Europos probleminio interneto naudojimo tinklas“ mokslinės produkcijos.
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Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės 
ekosisteminiu požiūriu: E-VAIKAI (finansavo LMTLT, sut.nr. S-COV20-11), 2020 
m. birželio–gruodžio mėn. VU Filosofijos fakulteto (Psichologijos instituto, 
Sociologijos ir socialinio darbo instituto, Ugdymo mokslų instituto) ir Medicinos 
fakulteto (Vaikų ligų klinikos) mokslininkai.

Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fizinei ir psichikos sveikatai (finansuoja VSSF, sut. 
Nr. (1.80 E) SU-2498), 2020 m. gruodžio–2022 m. lapkričio mėn.; VU Filosofijos 
fakulteto (Psichologijos instituto) ir Medicinos fakulteto (Vaikų ligų klinikos) 
mokslininkai, psichologai ir vaikų ligų gydytojai.

Metodiką filmo „Vaikai internete“ aptarimui parengė Rasa Jauniškienė ir Renata 
Gaudinskaitė, Skaitmeninės etikos centro įkūrėjos, www.e-etika.lt


