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Tinkle

Metodinė medžiaga mokytojams ir edukatoriams.
Informaciją ruošė Vaikų linijos specialistai.

NEPATOGUS KINAS IR VAIKŲ LINIJA



Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vaikai ir paaugliai yra aktyvūs interneto vartotojai. Čia
jie žaidžia, bendrauja, kuria savo virtualų tapatumą, tyrinėja pasaulį ir jo galimybes.
Paaugliams tapo įprasta turėti vieną ar keletą paskyrų skirtinguose socialiniuose
tinkluose, juose bendrauti su draugais ir megzti naujas pažintis – neretai su žmonėmis iš
įvairių pasaulio šalių. Greta smagumo, internetas slepia ir įvairias su bendravimu
susijusias grėsmes. Dalis grėsmių yra susijusios su seksualiniu priekabiavimu, viliojimu,
dalijimusi su vaiku jo amžiaus neatitinkančiu seksualizuotu turiniu. Būtent šios temos –
vaiko amžiaus neatitinkantis suaugusių žmonių bendravimas, seksualinio turinio
informacijos siuntinėjimas, sekstingas, internetinis viliojimas ir vaikų išnaudojimas – ir yra
iškeliamos filme „Sugauti tinkle“.  Tai temos aktualios ir Lietuvos vaikams bei paaugliams.

„Prieš mėnesį susipažinau per internetą su 24 metu vaikinu (man 15m). Iš pirmo mes
bendravom normaliai. Paskiau jis liepė man jį vadinti "tėčiu" ir siųsti visokias savo
nuogo foto. Jis norėjo su manimi susitikti, bet as vis išsisukdavau. Jis žino i kurią
mokyklą einu ir pažįsta mano kelias drauges. Aš bijau ji užblokuoti per fb. Aš bijau, kad
jis neatvažiuotų pas mane. Ką man daryti?“ *

„Turiu profilį fb ir ten aš esu parašius, kad man 16 m. – iš seno liko kai susikūriau fb
nors buvau 11 m. Prieš 2 savaites man parašė toks Mantas, labai fainas vaikinas, jam
18. Nuo to laiko mes kasdien bendraujam ir man atrodo, aš jį įsimylėjau... Jis taip gerai
mane supranta, aš visada pralinksmėju kai su juo pasikalbu. Ir mes tiek bendrų
pomėgių turim – ir muziką, ir maistą vienodą mėgstam. Buvau čia su keliom draugėm
žiauriai susipykusi, tai jis taip mane palaikė, kad nežinau ką be jo būčiau dariusi... Tik
yra viena problema. Jis siūlo susitikti, šį savaitgalį planuoja atvažiuoti į mano miestą.
Bet aš netu pasakiusi kad esu jaunesnė... Bijau, kad jis nusivils manimi kai susitiksim,
galvos, kad esu masžvaikė ir nebenorės bendrauti. Su mama tartis negaliu, nes ji išvis
neleis eiti susitikti (o jai ir nesakysiu su kuo susitinku), tai prašau jūsų patarimo,kaip
man jam pasakyti apie save tiesą?.. (13 m. mergina)“ *

Iš vaikų ir paauglių pasakojimų pastebime, kad:

Vaikams ir paaugliams kartais trūksta žinių, kaip būti saugiems internete bei kaip elgtis
susidūrus su tam tikru kitų interneto vartotojų elgesiu. Nemažai vaikų bendrauja
internete su nepažįstamaisiais, atskleidžia jiems savo asmeninę informaciją ar planuoja
susitikti su žmonėmis, pažįstamais tik iš interneto. 
Vaikams ir paaugliams trūksta suaugusiųjų, su kuriais jie galėtų pasidalinti sunkumais,
kilusiais virtualioje erdvėje. 
Suaugusiųjų impulsyvus, baudžiantis reagavimas į situacijas, kuomet vaikas susiduria
su tam tikromis grėsmėmis internete, veda link to, kad vaikai šiuos sunkumus
sprendžia vieni.

*Čia pateiktos istorijos paremtos vaikų ir paauglių pasakojimais Vaikų linijoje, tačiau visos vaikus identifikuojančios
detalės yra pakeistos, saugant jų anonimiškumą.



Siekdami padėti vaikams ir paaugliams būti saugesniems
internete jūs galite:

Kalbėtis su vaikais ir paaugliais įvairiomis su saugumu internete susijusiomis
temomis. Labai svarbu negąsdinti vaikų interneto „baisybėmis“, nedemonizuoti
technologijų ir interneto, o įvairiapusiškai ir skatinant pačių vaikų kritinį mąstymą
kalbėti apie interneto galimybes bei grėsmes. 
Skatinti mokinius diskutuoti, analizuoti, stebėti tai, kas vyksta internete. Pokalbiai apie
technologijas ir saugumą internete turi būti pagrįsti aktyviu vaikų ir paauglių įtraukimu
ir diskusijomis. Pasitelkite prieinamus edukacinius filmukus, analizuokite panašaus
amžiaus paauglių istorijas apie internete kilusias grėsmes, analizuokite situacijas,
kurias vaikai ir paaugliai girdėjo ar pastebėjo. 
Saugumas internete – tai ir žinios apie saugumą internete, ir gebėjimas kritiškai
įvertinti internete esančią informaciją bei kylančias situacijas. Tad su vaikais ir
paaugliais verta tyrinėti labai įvairius klausimus: kaip pasirūpinti savo privatumo
nustatymais? kas yra asmeninė informacija, kurios nereikėtų atskleisti
nepažįstamiems žmonėms? kaip reaguoti į netinkamą kitų interneto vartotojų elgesį
(blokavimas, pranešimas socialinių tinklų administracijai)? kaip galime atpažinti, kad
profilis naujojo internetinio draugo profilis gali būti netikras? ar įmanoma ir kaip
įmanoma suprasti, ar žmogus yra išties tas, kuo rodosi esąs socialiniame tinkle? Kaip
elgtis, kai mylimas žmogus prašo apsinuoginusio kūno nuotraukos? Ką sako mūsų
įstatymai apie pornografinio turinio medžiagos platinimą?
Dar viena iš temų, susijusi su vaikų ir paauglių internetiniu saugumu – supratimas
savo ribų ir drąsa jas nubrėžti. Išnaudokite įvairias situacijas mokyti vaikus ir
paauglius pasakyti „stop“ elgesiui, kuris žeidžia ar yra nemalonus – tiek internete, tiek
„realiame“ gyvenime. 
Galiausiai – svarbu drąsinti vaikus ir paauglius kreiptis pagalbos, kai susiduria su
nemalonia patirtimi internete: į patikimą suaugusįjį, mokyklos darbuotojus, Vaikų liniją.
Svarbu, kad vaikai ir paaugliai neskubėtų pašalinti nemalonios informacijos iš
interneto, o ją išsaugotų tam atvejui, jei prisireiktų detalesnio situacijos ištyrimo.

Labai svarbu, kad vaikai ir paaugliai pajustų, jog šalia esantys suaugusieji domisi tuo, kas
vyksta internetiniame pasaulyje ir yra pasiruošę padėti, jei vaikas ar paauglys susiduria
su nemalonia patirtimi ar netinkamu, žeidžiančiu kitų žmonių elgesiu internete. Saugus
naudojimasis technologijomis, saugumas internete gali ir turi būti pokalbių su vaikais ir
paaugliais mokykloje temos. Nors kartais atrodo, kad suaugusieji nėra tokie įgudę
interneto vartotojai kaip vaikai, tačiau tai nereiškia, kad suaugusieji turi palikti interneto
temas tik patiems vaikams ir paaugliams.  



Padrąsinkite vaiką, kad jis gerai padarė kreipdamasis į jus pagalbos.
Įvardinkite, kad svarbu išsaugoti situacijos įrodymus: susirašinėjimą su suaugusiu
žmogumi, jo siųstą informaciją ar žinutes. 
Įvertinkite, ar tai situacija, kurioje reikėtų teisėsaugos pagalbos. Jei taip –
informuokite vaiko tėvus ar inicijuokite kreipimąsi į teisėsaugą.
Apie netinkamą turinį, aptiktą internete, ar netinkamą žmonių elgesį internete galite
pranešti interneto karštajai linijai svarusinternetas.lt

Čekų filmo kūrybinė komanda pasamdo tris pilnametes merginas internete suvaidinti 12
metų mergaites. Praėjus vos dešimčiai dienų nuo jų paskyrų sukūrimo pažinčių
tinklalapiuose, merginos sulaukia pustrečio tūkstančio vartotojų žinučių: jų prašoma prieš
kamerą nusirengti arba gyvai susitikti. Lydima psichologų ir teisėsaugos filmavimo
komanda fiksuoja ne tik anonimines žinutes, bet ir gyvus susitikimus su vyrais,
viliojančiais mergaites į spąstus. 

Šioje edukacinėje, vaikams ir jaunuoliams nuo 13 metų skirtoje filmo versijoje, veikėjos
ne tik dalinasi savo išgyvenimais, tačiau taip pat pateikia praktiškų patarimų vaikams,
kaip pasirūpinti savo saugumu bendraujant su nepažįstamais žmonėmis internete.

Jei vaikas ar paauglys kreipėsi į jus pagalbos dėl seksualinio
priekabiavimo internete ar kitokio netinkamo suaugusio
žmogaus elgesio internete:

Daugiau informacijos bei metodinių patarimų apie saugumą
internete rasite:

draugiskasinternetas.lt
esaugumas.lt
Paramos vaikams centro kampanijų „Niekada nežinai, kas yra kitoje pusėje“ bei
„Mąstau, todėl nesiunčiu“ interneto puslapiai

Filmą „Sugauti tinkle“ rasite:

Nepatogus kinas
Mokausi iš kino

Apie filmą

https://svarusinternetas.lt/
https://www.draugiskasinternetas.lt/
https://esaugumas.lt/
http://www.pvc.lt/lt/
http://www.pvc.lt/lt/socialines-kampanijos/niekada-nezinai-kas-yra-kitoje-puseje
http://www.pvc.lt/lt/socialines-kampanijos/mastau-todel-nesiunciu
https://nepatoguskinas.lt/2020/
https://mokausiiskino.lt/filmu-programa/

