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Projekto tikslas 
 

 
Apklausų apie patyčias internete, ypač tarp 6-14 metų vaikų, nėra daug, tačiau gerai žinoma, kad patyčios 
internetinėje erdvėje pastaraisiais metais ypač sparčiai didėja, o tėvai nėra taip gerai susipažinę su 
tokiomis patyčiomis. 2016 m. Ispanijos iniciatyva „Gelbėkit vaikus“ teigia, kad 6,9% Ispanijos mokinių nuo 
9 iki 16 metų tam tikru metu yra patyrę patyčias internete. Remiantis UNICEF apklausomis, 2017 m. šis 
skaičius išaugo iki 12%. Remiantis 2019 metų pabaigoje atliktu tyrimu, kuriame dalyvavo 228 
respondentai Lietuvoje, apie 67% respondentų nežinojo, į ką kreiptis, kai pastebimos patyčios 
internetinėje erdvėje, 1/3 pastebėjo neapykantos grupes ir agresyvią kalbą. 56% tėvų, kurių vaikas 
internete gavo bjaurių ar įžeidžiančių žinučių, teigė, kad jų vaikas tokių žinučių negavo. Projektas 
„Skaitmeniniai įrankiai skaitmeninio pasaulio iššūkiams“ (DIGIPRO) orientuojasi į skaitmeninio pasaulio 
iššūkius – patyčias internetinėje erdvėje ir neapykantos kalbą – ir siūlo kitokį požiūrį į darbą – naudoti 
skaitmenines priemones įsiklausant į vaikų, paauglių nuomonę ir skatinant bendradarbiavimą tarp 
mokyklų, tėvų ir išorės suinteresuotųjų šalių, tokiu būdu prisidedant prie šių žalingų reiškinių sprendimo. 

Projekto tikslai: 

 Ieškoti bendradarbiavimo būdų, sukurti erdvę dialogui tarp mokytojų, tėvų ir vaikų, kuri gali 
palengvinti žalingų ar pavojingų situacijų sprendimą internete, aktyvinant teigiamus dalyvaujančių 
bendruomenių ir išorės suinteresuotųjų šalių išteklius; 

 Įsiklausyti į vaikų požiūrį, įgalinant juos kaip ES piliečius ir sukuriant erdvę diskutuoti ir apmąstyti 
projekto temas; 

 Eksperimentuoti su dalyvavimo įrankiais ir metodikomis, skatinančiomis naujus santykius su 
medijomis ir technologijomis; 

 Kurti skaitmeninius įrankius, internetinę metodologiją, kuri padėtų Europos suinteresuotosioms 
šalims mažinti elektronines patyčias ir neapykantos kalb; 

 Ugdyti mokytojų kompetencijas ir skatinti juos naudotis novatoriškais ugdymo būdais ; 

 Skatinti visų besimokančiųjų įtraukimą, atsižvelgiant į nepalankioje padėtyje esančių mokinių 
poreikius . 

Projektas prisideda prie naujo požiūrio skatinimo: 

 Išgirsti vaikų balsą, leisti jiems tapti projekto temų herojais ir ekspertais, prisidėti kuriant 
dokumentinį ir animacinį filmus; 

 Bendro ugdymo poreikio skatinimas – darbas su patyčių prevencija, informavimu ir tinkamos 
reakcijos ugdymas  turi būti atliekamas ne tik mokyklose, bet ir šeimose; mokytojai (150), mokymų 
vadovai (25), šeimos (300), vaikai (500) iš 4 Europos šalių per projekto veiklas, seminarus bus įtraukti 
į bendrą projekto plėtrą, bendrą kūrimą ir rezultatų testavimą. Projekto rezultatais 4 kalbomis bus 
dalijamasi su mokytojais, tėvais, mokyklos vadovybe, politikos ir (arba) sprendimų priėmėjais per 
sukurtą daugiakalbę projekto svetainę, taip pat per „School Education Gateway“, „eTwinning“ ir 
„Erasmus+“ rezultatų platformas. 
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Numatyti projekto rezultatai: 

1. Dokumentinis filmas (IO1) su interviu su vaikais, paaiškinantis mokytojams ir tėvams jų požiūrį į 
elektronines patyčias ir neapykantos kalbą; 

2. Animacinis filmas (IO2), sukurtas bendradarbiaujant vaikams, tėvams, mokytojams ir projekto 
partneriams; 

3. Programėlė (IO3) su veikla ir žaidimais, kuriuos reikia atlikti šeimoje ir mokykloje. 

4. Internetinė metodologija mokytojams (IO4), norintiems užmegzti  ryšį su klasės vaikų šeimomis. 
Metodologijoje  rasite atsisiunčiamą medžiagą, kurią bus galima naudoti kartu su skaitmeniniais 
įrankiais.   Mūsų sukurti rezultatai padės skatinti skaitmeninių įrankių naudojimą ir novatorišką ugdymą. 
Veikla per 2 metų laikotarpį organizuojama taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai ir sukurti numatomi 
rezultatai. Šalyse partnerėse vyks 2 tarptautiniai susitikimai akis į akį ir 4 viešinimo renginiai, kad rezultatai 
būtų išplatinti Europos mastu ir kuo plačiausiai auditorijai. 

Projekto partneriai: 

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED; 

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI; 

Trito Dimotiko; 

Sxoleio Zografou,Associacio Programes Educatius Open Europe; 

Parent's Association of Primary Schools in Paphos.  

 

Projekto įrankių rinkinio tikslas 
Internetinėje metodologijoje pateikiama medžiaga mokytojams, norintiems užmegzti  ryšį su klasės vaikų 
šeimomis: joje yra metodinių pastabų, darbo idėjų, konkrečios ir tvarios veiklos, taip pat atsisiunčiamos 
medžiagos, kurią galima naudoti   klasėje bei nuotoliniu būdu. Metodologija yra pateikta kaip internetinė 
mokymosi platforma. Mūsų siūlomas įrankis leidžia pasidalinti metodologija, šeimų įtraukimo gairėmis, 
apima visus projekte sukurtus įrankius (IO1, IO2 ir IO3 kartu su papildoma medžiaga), kuriuose yra 
nurodomi projekto tikslai, instrukcijos, kaip jais naudotis ir pritaikyti įvairiuose kontekstuose.   

Metodologijoje, visų pirma, yra aprašomi bendri projekto aspektai : 

- Elektroninės patyčios ir neapykantos kalba pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Trumpa kitų internetinių 
pavojų apžvalga. 

- Kova su elektroninėmis patyčiomis naudojant skaitmeninius įrankius (Europos lygmens praktikos 
apžvalga). 

 - Bendras ugdymas kaip būtina efektyvaus kontrasto priemonė; tėvų ir mokytojų vaidmuo. 

– Medijų, skaitmeninio švietimo svarba kovojant su šiais reiškiniais. 
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Antroje platformos dalyje patraukliai pateikiami IO1, IO2 ir IO3 kartu su medžiaga (užsiėmimai, leidinys 
apie dokumentinio ir animacinio filmų peržiūras, medijos metodologija ir kt. – žr. rezultatų aprašymus), 
kad būtų lengviau juos naudoti edukaciniame kontekste. 

Trečioje internetinio įrankio dalyje pateikiamos gairės, kaip mokytojai turėtų pristatyti elektroninių 
patyčių  ir neapykantos kalbos temą tėvams, siekdami bendro ugdymo, bendradarbiavimo prisidedant 
prie patyčių internete ir neapykantos kalbos mažinimo. 

Šios gairės mokytojams pateikiamos dviem formatais: 

1) paruoštas naudoti PowerPoint pristatymas ir 

2) scenarijus mokytojams su visa reikalinga informacija, su kuria jie turėtų susipažinti iš anksto. 

Rekomendacijos mokytojams pritaikytos skirtingų amžiaus grupių (6-10, 11-13 ir 14+) vaikams. 
Internetinė platforma yra prieinama visų partnerių kalbomis ir išbandyta su mažiausiai 20 mokytojų 
kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje. 
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Elektroninės patyčios ir neapykantos kalba pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose. Trumpa apžvalga apie kitus internetinius pavojus 
 

Elektroninės patyčios – tai patyčios, vykstančios internete ar kitoje virtualioje erdvėje, tyčiojantis 
elektroniniais laiškais, žinutėmis, pokalbių kambariuose ar socialiniuose tinkluose. 

Elektroninėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį: 

Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai vaikas įžeidžiamas viešai, kitų akivaizdoje. Tokie įžeidinėjimai gali 
sukelti baimės ir gėdos jausmą. 

Pavyzdžiui, socialinio tinklo profilyje rašomi įvairūs keiksmažodžiai, vaikas viešai pravardžiuojamas. 

Šmeižtas internete ar grupėje, kai paskleidžiami gandai apie vaiką. 

Pavyzdžiui, merginos du savo bendraklasius vadina „pora“, siunčia kitiems bendraklasiams apie tai žinutes, 
elektroninius laiškus, taip paskleisdamos melagingą informaciją. 

Apsimetinėjimas kitu asmeniu ir kito vaiko reputacijos menkinimas. 

Kibernetinėje erdvėje lengva išlikti anonimišku ir nuslėpti savo tapatybę, taip pat galima apsimesti tuo, 
kuo iš tikrųjų nesi. 

Pavyzdžiui, septintokė, norėdama pajuokauti, apsimeta savo klasės drauge ir jos vardu rašo SMS žinutes 
kitoms klasės merginoms, pravardžiuodama įvairiais negražiais žodžiais. 

Apgaulingai išgaunama asmeninė informacija ir jos paviešinimas kitiems. 

Tai gali būti asmeninės nuotraukos, vaizdo įrašai, prisijungimo duomenys ir kita vaikui svarbi informacija, 
kurios jis nenori dalytis su kitais. 

Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, socialiniuose tinkluose ir pan. 
Persekiojimas, kai grasinama kaip nors pakenkti, tarkime, būti sumuštam arba tvirtinama, kad vaikas yra 
slaptai stebimas. 

Įvairių situacijų, susijusių su vaiku, filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. 

Vaikas gali būti filmuojamas jam nepatogiose situacijose, pavyzdžiui, netinkamai atsakant pamokoje, 
prastai atliekant užduotį kūno kultūros pamokoje, taip pat gali būti filmuojami ir viešinami smurtiniai 
veiksmai prieš vaiką. (https://www.bepatyciu.lt/vaikams/apie-patycias/apie-elektronines-patycias/) 

Internetas vaikams – tai vieta, kur jie gali susirasti draugų, pramogauti, mokytis, tobulėti, tačiau internetas 
vaikams suteikia ne tik galimybių, bet ir pavojų nukentėti: pavojus pažinti blogų ketinimų turinčius 
žmones, rizika būti apgautam, patirti fizinį smurtą, seksualinį priekabiavimą, šantažą. Pavojus tapti 
elektroninių patyčių objektu, būti bauginamam ir skriaudžiamam, šmeižiamam bendraamžių ar pažįstamų. 
Pavojų taip pat kelia  svetainės su netinkamu turiniu. Kartais vaikai gali būtų net pornografijos, žiauraus 
elgesio, baimės ir neapykantos kurstymo aukomis. Dažnai kyla asmens duomenų privatumo ir atskleidimo 
rizika, tapatybės vagystė, turto ir asmens duomenų bei informacijos vagystė. Rizika sugadinti kompiuterius 
ir juose saugomą informaciją, kompiuteriniai virusai, , sukčiavimas, šnipinėjimo programos ir t.t. Matant 
tiek pavojų internete kyla klausimas – kuo turėtų pasirūpinti tėvai, kad jų vaikas taptų atsakingu 
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vartotoju ir nepatektų į grėsmingas situacijas internete? (https://www.esaugumas.lt/articles/vaikai-ir-
internetas). Išmokykite vaiką pasitikrinti internete randamą informaciją, ypač jei tai susiję su sveikata, 
valgymo patarimais, vaistų, svaigalų vartojimu. Padėkite suprasti, kad ne viskas, kas parašyta internete, 
yra tiesa. Tuo pačiu galite peržiūrėti vaikui svarbią informaciją, priklausomai nuo to, ar ji paskelbta 
privataus asmens ar organizacijos svetainėje, ar svetainė turi oficialų logotipą.. Išmokykite atskirti reklamą 
nuo informacijos, skirtos pagalbai. Jei vaikas į pašto dėžutę gauna daug šlamšto, išmokykite filtruoti 
informaciją, paskatinkite nereaguoti į laiškus ir nepasitikėti jų turiniu. Pasakykite vaikui, kad internete yra 
žmonių, kurie apgaudinėja ir apsimeta kitais, todėl yra nesaugu bendrauti su gatvėje sutiktais žmonėmis , 
net jei jie elgiasi labai draugiškai. Sutikite, kad jei vaikas susiras draugų internete, norėsite jį palydėti  į 
pirmą susitikimą ar pasimatymą, kad galėtumėte susipažinti su nauju draugu, persimesti su juo keliais 
draugiškais sakiniais. Svarbu, kad vaikas jus matytų ne kaip „tvarkdarį“, o kaip rūpestingą, draugišką 
suaugusį žmogų, kuriuo jis gali pasitikėti. Pasidomėkite vaiku ir jo patirtimi internete, svarbu, kad jis žinotų, 
jog niekada nevėlu pasakoti, kas jam nutiko internete, kas kelia nerimą. Nedrauskite vaikui naudotis 
internetu. Internetas yra vienas iš labai svarbių žmonijos atradimų. Tai priemonė, padedanti jam mokytis, 
lavintis ir tobulėti. Suprantama, kad iš pradžių vaikas daug laiko praleidžia internete tik žaisdamas, tačiau 
tai padės jam įgyti įgūdžių, kurių prireiks mokymosi ir darbo tikslais. Verčiau aptarkite internete esančius 
pavojus ir taisykles, kurios padės vaikui būti saugiam. Leiskite suprasti, kad jums įdomu ir svarbu tai, ką 
vaikas sužino ir atranda internete. Skatinkite jį pasidalinti su jumis mėgstamais puslapiais. Susitarkite, kiek 
laiko jūsų vaikas gali praleisti internete. Pasakykite, kad jums rūpi, kad vaikas gyventų įvairiapusį gyvenimą, 
t.y. liktų laiko kitai jam patinkančiai veiklai ir malonumams bei pareigoms, kurias jis privalo atlikti. 
Atkreipkite vaiko dėmesį, jei matote, kad jis atrodo neišsimiegojęs arba neturi laiko pavalgyti, nes 
praleidžia per daug laiko prie kompiuterio . Įvairi įdomi veikla gali būti labai įtraukianti, todėl vaikas ne 
visada sugeba savarankiškai kontroliuoti dienotvarkę. Jei turite galimybę, kompiuterį pastatykite visiems 
šeimos nariams namuose matomoje vietoje.  Tačiau ši  taisyklė netinka paaugliams. Jei paauglys turi 
asmeninį kompiuterį, turėtumėte gerbti jo privatumą. Nereikėtų skaityti vaiko ar paauglio asmeninių el. 
laiškų, dienoraščių ar užrašų, esančių kompiuteryje. Jei vaikas atrodo prislėgtas, liūdnas, pavargęs, 
neišsimiegojęs ir jūs klausiate apie jo bėdas, teiraukitės ne tik apie draugus ir mokyklą, bet ir apie 
kompiuterį bei internetą. Daugeliui vaikų jie tapo labai svarbia gyvenimo dalimi, kurioje kyla sunkumų. 

 
Patarimai tėvams: 

 Aptarkite su vaiku, kokia informacija laikoma asmenine: elektroninio pašto adresas, namų adresas, 
mobiliojo ir namų telefonų numeriai, mokyklos pavadinimas ir klasė, būreliai ir jų lankymo laikas, 
nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matomi patys vaikai, jų šeima ar draugai. Turėdamas šią 
informaciją pašalinis asmuo gali susidaryti gana vientisą vaiko aplinkos ir gyvenimo vaizdą, o tai gali 
būti pavojinga. Pasikalbėkite su vaiku apie tai, kokie kiti dalykai yra asmeniški jūsų šeimoje. 

 Įspėkite savo vaikus, kad jie gerai pagalvotų, kokią informaciją ir nuotraukas dalijasi savo asmeniniuose 
profiliuose socialiniuose tinkluose. Padėkite suprasti, kad nuo to momento, kai nuotraukos patenka į 
internetą, jas galima ne tik peržiūrėti, bet ir – redaguoti bei platinti kiti žmonės. Padėkite vaikui 
pakoreguoti privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose, kad šie duomenys būtų prieinami tik tiems 
žmonėms, kurie nekelia pavojaus. 

 Padėkite vaikams suprasti, kad internetas nėra „kita realybė“ ar „virtuali realybė“. Tai vieša erdvė, 
kurioje būtina apgalvoti savo elgesį ir nesivelti į rizikingą ar smurtinę veiklą. Patyčios, priekabiavimas, 
prievarta, paslapčių išdavimas, apkalbos, bauginimai – netoleruotini tiek gatvėje, tiek mokykloje, tiek 
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internete. Skatinkite vaiką pasikalbėti su jumis ir paprašyti pagalbos, jei kitų žmonių elgesys internete 
jį trikdo ir jis kenčia nuo to. 

 Sutikite, kad vaikas tikriausiai nereaguos į grasinančius ar gąsdinančius laiškus, tačiau pasakys jums 
apie šiuos laiškus dar jų neištrynęs.  Laiškus jūs galėsite panaudoti prašydami kitų pagalbos. Priminkite 
vaikui, kad neatsakinėtų  į nepažįstamų žmonių laiškus ir neatidarytų prie jų pridėtų priedų, nes juose 
gali būti virusų, netinkamų nuotraukų ar vaizdo įrašų. Nelikite abejingi, jei vaikas pasakoja, kad jo 
draugas negražiai pasielgė su kažkuo kitu internete. . 
(https://kulautuvosmokykla.lt/dokumentai/pagalba/informacija_tevams/Pavojai%20internete.pdf) 

 

Kontrolinis sąrašas: 6-10 m. vaikų palaikymas internete 
Nustatykite ribas 

Aiškiai nurodykite, ką jūsų vaikas gali ir ko negali daryti internete – kur jis gali naudotis internetu, kiek laiko 
gali praleisti internete, kokias svetaines  gali aplankyti ir kokia informacija gali dalytis. Susitarkite su vaiku, 
kada jis gali turėti mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. 

Tyrinėkite kartu 

Geriausias būdas sužinoti, ką jūsų vaikas veikia internete, – paprašyti jo papasakoti, ką jis veikia ir kokiose 
svetainėse mėgsta lankytis. Paprašykite, kad vaikas jums parodytų, kokiose svetainėse lankosi. 
Pasikalbėkite  apie tai, kad jis turi gražiai elgtis internete.  

Valdykite, ką vaikas gali veikti internete 

Įdiekite tėvų kontrolę savo namų įrenginiuose, kuriuose veikia internetas. Nustatykite vaiko vartotojo 
paskyrą pagrindiniame įrenginyje, kurį jis naudoja, ir įsitikinkite, kad kitos namų ūkio paskyros yra 
apsaugotos slaptažodžiu, kad jaunesni vaikai negalėtų jų netyčia pasiekti. 

Naudokite lėktuvo režimą 

Naudokite lėktuvo režimą savo įrenginiuose, kai juos naudoja jūsų vaikas, kad jis negalėtų pirkti 
nepatvirtintų pirkinių ar bendrauti su bet kuo internete be jūsų žinios. 

 Įsitraukite 

Skatinkite juos naudoti savo techninius įrenginius bendroje erdvėje, pvz., svetainėje ar virtuvėje, kad 
galėtumėte stebėti, kaip jie naudojasi internetu, ir taip pat pasidalyti savo malonumais. 

Kalbėkitės su broliais ir seserimis 

Taip pat verta pasikalbėti su vyresniais vaikais apie tai, ką jie veikia internete ir ką rodo jaunesniems 
vaikams. Skatinkite juos būti atsakingais ir padėkite apsaugoti savo jaunesnius brolius ir seseris. 
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Kontrolinis sąrašas: 11-13 m. vaikų palaikymas internete 
Renkite laisvas ir atviras diskusijas 

Skatinkite vaiką pasikalbėti su jumis apie tai, kaip jis naudojasi internetu, ir paprašykite, kad parodytų, ką 
ji ten veikia. Aptarkite dalykus, su kuriais jie gali susidurti. Pats geriausias laikas apie tai pasikalbėti, kai 
vaikas gauna naują įrenginį arba užsimena apie dar nežinomą svetainę. 

Tvarkykite jų įrenginius 

Skatinkite  naudoti savo techninius įrenginius bendrose patalpose, pvz., svetainėje ar virtuvėje, ir sukurkite 
vaiko paskyrą. Jei manote, kad vaikas nėra pakankamai subrendęs, kad galėtų turėti mobilųjį telefoną ar 
planšetinį kompiuterį, nepratrūkite ir paaiškinkite priežastis. 

Valdykite, ką vaikas gali veikti internete 

Visuose įrenginiuose, įskaitant mobiliuosius telefonus ir žaidimų pultus, aktyvinkite tėvų kontrolę. Saugios 
paieškos nustatymus taip pat galima suaktyvinti „Google“ (ir kitose paieškos sistemose), „YouTube“ ir 
pramogų svetainėse, pvz., „iTunes“ ir „iPlayer“. 

Būkite saugūs  

Atminkite, kad jei vaikas prisijungia prie interneto naudodamas viešąjį „Wi-Fi“, saugos funkcijos gali būti 
neįjungtos. Kai kurie paslaugų teikėjai priklauso šeimai pritaikytoms „WiFi“ schemoms su filtrais, 
blokuojančiais netinkamą turinį. Išvykdami atkreipkite dėmesį į draugiškus „WiFi“ simbolius, pvz., 
„Mumsnet“ šeimai pritaikytą „WiFi“ ir „RDI Friendly WiFi“ simbolius. 

Susitarkite 

Susitarkite ir nustatykite ribas su vaikais arba sudarykite šeimos sutartį dėl naudojimosi internetu, 
įskaitant tai, kada, kur ir kiek laiko jie gali naudotis nešiojamaisiais įrenginiais, kol jie įpras atlikti savo 
reikalus saugiai. 

Pradėkite diskusijas apie socialinius tinklus anksti 

Pasikalbėkite su vaikais apie socialinių tinklų naudą ir riziką, prieš jiems prisijungiant prie kokių nors 
svetainių. Praneškite jiems, kad viskas, ką jie įkelia, el. laiškai ar žinutės gali likti internete amžinai. 

Laikykite privačią informaciją privačia 

Jei jūsų vaikas turi socialinio tinklo profilį, išmokykite jį blokuoti arba ignoruoti žmones ir kaip nustatyti 
griežtus privatumo nustatymus. Paprašykite, kad jūs arba kažkas, kuriuo abu pasitikite, taptų jų „draugu“ 
arba „pasekėju“, kad patikrintumėte, ar pokalbiai ir įrašai yra tinkami. 

Patikrinkite amžiaus reitingus 

Dažnai įvairūs žaidimų, programėlių, filmų ir socialinių tinklų aprašymuose yra nurodoma, kokio amžiaus 
asmenims jie yra tinkami. Tai puiki proga sužinoti, ar tam tikras žaidimas ir programėlė yra tinkami jūsų 
vaikui. Pavyzdžiui, keliose socialinių tinklų svetainėse, įskaitant „Facebook“ ir „Instagram“, amžiaus riba 
yra 13 metų. 

(https://www.internetmatters.org/advice/11-13/) 

(https://www.internetmatters.org/advice/6-10/) 
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Jei jūsų vaikas internete randa ką nors netinkamo, galite atlikti kelis veiksmus, kad su tuo 
susitvarkytumėte: 

Nustatykite, ar jis netyčia aptiko šį turinį, ar tiesiog buvo smalsu ir jo ieškojo pats. Jei tai nutiko netyčia, 
patikinkite  kad tai nėra blogai, ir parodykite, kad jį suprantate. 

Jei vaikas ieškojo turinio specialiai, nuoširdžiai pasikalbėkite apie tai, kodėl jis jautė tam poreikį, ir padėkite 
jam tai suprasti ir kritiškiau pažvelgti į savo veiksmus. 

Išlikite ramūs ir aptarkite, ką jis matė ir kaip tai privertė jį jaustis, kad įvertintumėte, kokios emocinės 
paramos vaikui gali prireikti. 

Jei jis negali su jumis pasikalbėti, yra tokių organizacijų kaip „Vaikų linija“, kur jie gali pasikalbėti su 
apmokytais konsultantais apie savo jausmus. 

Peržiūrėkite naudojamų platformų nustatymus ir valdiklius, kad įsitikintumėte, jog jie nustatyti tinkamu 
lygiu. Jei dar to nepadarėte, sudarykite šeimos sutartį, kurioje būtų aiškiai apibrėžtos ribos, ką ir kada 
vaikas turėtų daryti internete. „Childnet“ turi puikų šeimos sutarties šabloną, kurį galite naudoti norėdami 
pradėti. (https://www.internetmatters.org/issues/inappropriate-content/deal-with-it/) 

 

„Ekrano laikas“ kas tai? 
„Ekrano laikas“ – tai laikas, kurį praleidžiame naudodamiesi įvairiais įrenginiais ar kompiuteriu, žiūrėdami 
televizorių ar žaisdami žaidimų konsolėmis. Nors tai valdyti svarbu, dar svarbiau sutelkti dėmesį į veiklą, 
kuria vaikas užsiima internete. Neseniai paskelbtoje ataskaitoje buvo pasiūlyta naudoti Goldilocks metodą 
– „ne per mažai, ne per daug, bet tik reikiamą kiekį“. 

 

Faktai ir statistikos 
Remiantis UNICEF ataskaita, vienas iš trijų interneto vartotojų visame pasaulyje yra jaunesnis nei 18 
metų 

Remiantis naujausia „Ofcom Children and Parents: medijų naudojimo ir požiūrių ataskaita“, 2017 m., 
41%. 12–15 metų tėvų sunkiai kontroliuoja savo vaiko laiką prie ekrano. 

Remiantis Oksfordo universiteto tyrimais, kuriuose dalyvavo 20 000 tėvų, auginančių vaikus nuo 2 iki 5 
metų, ekrano laiko apribojimai gali neturėti nieko bendro su mažo vaiko gebėjimu klestėti. 

Pažvelgus į mokslinius tyrimus kaip visumą, vis dar diskutuojama apie laiko prie ekrano poveikį vaikų 
gerovei, tačiau vis daugiau ekspertų siūlo daugiau dėmesio skirti tam, ką vaikai veikia internete, o mažiau 
– kiek laiko jie yra prisijungę. 

 

Kokį poveikį vaikams turi laikas praleidžiamas prie ekrano? 
Pranašumai: 

Internetiniai žaidimai ir veikla gali pagerinti komandinį darbą ir kūrybiškumą. 
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Internetas suteikia vaikams prieigą prie daugybės informacijos, kuri padeda įgyti žinių. 

Naudojimasis kompiuteriais pagerina regėjimo intelektą ir rankų bei akių koordinaciją. 

Technologijos pašalina fizines kliūtis socialiniams ryšiams – tai svarbu vaikams, kuriems sunku susirasti 
draugų arba, kurie turi ypatingų pomėgių ar specialių poreikių. 

Vaikų namų ūkių, turinčių kompiuterius, akademiniai rezultatai yra geresni nei bendraamžių, kurie neturi 
tinkamos prieigos prie kompiuterių. 

Vaikų rezultatai bus geresni, jei jie naudosis technologijomis su prieiga prie interneto. 

Sužinote apie įrenginio naudojimo laiką. 

Sužinote, kokią naudą ir galimą poveikį turi ekrano laikas  bei ekspertų įžvalgas apie šią problemą. 

Laiko, praleisto prie ekrano, įtaka smegenų vystymuisi 

Vaizdinės, ekranu pagrįstos pramogos padidina centrinės nervų sistemos susijaudinimą, o tai gali 
sustiprinti nerimą. 

Jaunesnės kartos yra užmaršesnės nei vyresnės; jie perdavė savo atmintį „Google“, GPS, kalendoriaus 
įspėjimams ir t. t. Kolumbijos universitetas nustatė, kad kai žmonės žino, jog galės lengvai rasti informaciją 
internete, mažiau tikėtina, kad jie tą informaciją prisimins.  

(https://www.internetmatters.org/issues/screen-time/learn-about-it/) 

Neseniai atliktas Nacionalinių Sveikatos Institutų tyrimas parodė, kad vaikų, kurie daugiau nei dvi 
valandas per dieną praleidžia prie ekrano, kalbos ir mąstymo testų rezultatai yra prastesni. Vaikų, kurie 
praleidžia prie ekranų daugiau nei septynias valandas per dieną, patiria smegenų žievės, kuri valdo kritinį 
mąstymą ir protavimą, plonėjimą. 
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Kova su elektroninėmis patyčiomis pasitelkiant skaitmeninius įrankius 
(praktikos europos lygmeniu apžvalga) 
 

Kas yra elektroninės patyčios? 
 

Elektroninės patyčios – tai patyčios, kurios vyksta naudojant skaitmenines technologijas. Elektroninės 
patyčios gali atsirasti siunčiant tekstinius pranešimus, naudojant tam tikras programėles arba socialinius 
tinklus, dalyvaujant forumuose ar žaidimuose, kur žmonės gali peržiūrėti turinį, jį kurti ar juo dalintis. Tai 
pasikartojantis elgesys, skirtas išgąsdinti, nuliūdinti ar sugėdinti kitą asmenį. Tai gali būti melo apie asmenį 
skleidimas arba gėdingas jo nuotraukų ar vaizdo įrašų paskelbimas socialiniuose tinkluose, įžeidžiančių ar 
grasinančių žinučių, nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas per susirašinėjimo platformas, apsimetinėjimas 
kitu asmeniu ir įžeidžiančių žinučių siuntimas kitiems jo vardu arba naudojant netikras paskyras. 

Patyčios akis į akį ir elektroninės  patyčios dažnai gali pasireikšti greta, tačiau elektroninės patyčios palieka 
skaitmeninį pėdsaką – įrašą, kuris gali pasirodyti naudingas ir pateikti įrodymų, kaip sustabdyti 
užgauliojimus. 

 

Elektroninių patyčių padariniai 
Kai patyčios vyksta internete, gali atrodyti, kad jus puola visur, net ir namuose. Poveikis gali trukti ilgą laiką 
ir paveikti žmogų dvejopai: emociškai, kai žmogus jaučiasi nusiminęs, susigėdijęs, kvailai, net 
nerimastingas ar supykęs, prarandantis susidomėjimą mėgiamais dalykais. O fiziškai – nuovargis arba tokie 
simptomai kaip pilvo ir galvos skausmai. 

Jausdami, kad kiti juokiasi ar priekabiauja, žmonės negali išspręsti problemų su patyčiomis ar bandyti jas 
išspręsti. Ypatingais atvejais patyčios internetinėje erdvėje žmones gali privesti prie savižudybės. 

Elektroninės patyčios gali paveikti žmones įvairiais būdais. Tačiau jas galima įveikti, o nukentėjusieji gali 
pasijusti geriau  bei atgauti pasitikėjimą savimi. 

Geros praktikos 

No Bully Portugal – Portugalija 
Ne pelno siekianti asociacija, kurios tikslas – užkirsti kelią (elektroninėms) patyčioms, jas panaikinti 
ir  išspręsti Portugalijoje pasitelkiant empatiją ir gerumą. Jie rengia mokymus suaugusiems, organizuoja 
sąmoningumo ugdymo seminarus vaikams ir jaunimui, remia patyčių paveiktus žmones. Asociacija dirba 
su mokyklomis, šeimomis, tėvų asociacijomis, įmonėmis, bendruomenėmis ir kitais, kurie tiki visuomene 
be patyčių. https://nobully.pt/ 

 

Elektroninių patyčių įtaka psichinei sveikatai 
Mokyklos nelankymas (nepagrįstas nebuvimas mokykloje) yra dar viena dažna elektroninių patyčių 
pasekmė ir gali turėti įtakos jaunų žmonių psichinei sveikatai, kurie, norėdami įveikti savo psichologinį ir 
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fizinį skausmą, pradeda vartoti  alkoholį ir narkotikus arba pradeda užsiiminėti smurtiniu elgesiu. Pokalbis 
su patikimu draugu, šeimos nariu ar mokyklos konsultantu gali būti pirmasis žingsnis siekiant pagalbos. 

Elektroninių patyčių poveikis psichinei sveikatai gali skirtis priklausomai nuo terpės, per kurią jos vyksta. 
Yra įrodyta, kad patyčios tekstinėmis žinutėmis arba nuotraukos ir vaizdo įrašai socialinių tinklų 
platformose yra labai žalingi paaugliams. 

Geros praktikos 

The Polite Type – Suomija 
„The Polite Type“ yra atviro kodo šriftas, kuris perrašo žalingus žodžius, pakeičiant juos įtraukesniais. „The 
Polite Type” skirtas naudoti švietimo tikslais, mokyklose ar kaip pagalba tėvams – vienas iš būdų išspręsti 
šią problemą ir sukurti saugią diskusijų erdvę. 

https://www.tietoevry.com/en/ 

„Pasakyk „ne“ neapykantos kalbai” – Europos Sąjungos Erasmus+ projektas 
Platformoje yra informacijos apie neapykantos kalbą, įskaitant faktų lapą apie neapykantos kalbą ir 
išteklius, susijusius su neapykantos kurstymu, pvz.,  nacionaliniai teisės aktai ir nacionalinių bei 
viršnacionalinių organizacijų parengti pranešimai / dokumentai apie neapykantos kalbą. 
www.notohatespeech.com 

 

Kaip galime sustabdyti elektronines patyčias, neatsisakydami prieigos prie 
interneto? 
Prieiga prie interneto turi daug privalumų, tačiau, kaip ir daugelis kitų dalykų gyvenime, tai taip pat kelia 
pavojų, kurių turime saugotis. 

Jei šalia jūsų esantį vaiką paveikė elektroninės patyčios, galite pasiūlyti jam ištrinti tam tikras programėles 
arba kurį laiką nenaudoti interneto, kad atsigautų. Tačiau pasitraukimas iš interneto nėra ilgalaikis 
sprendimas. Vaikas nepadarė nieko blogo, tai kodėl jį reikėtų bausti? Tai gali nusiųsti neteisingą signalą 
skriaudėjams ir paskatinti juos toliau tęsti nepriimtiną elgesį. Turime galvoti apie tai, kuo dalijamės ar ką 
sakome, kas gali pakenkti kitiems. 

Visi norime, kad patyčios internete būtų sustabdytos, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip svarbu 
pranešti apie patyčias internete. Tačiau norėdami sukurti saugų internetą, turime ne tik pasmerkti 
patyčias, bet ir galvoti apie tai, kuo dalijamės ar ką sakome, kas gali pakenkti kitiems. Turime būti malonūs 
vieni kitiems tiek internete, tiek realiame gyvenime. 

 
Geros praktikos 

KID_ACTIONS – Europos Sąjungos Erasmus+ Projektas 
Projekto tikslas – kovoti su vaikų ir jaunimo patyčiomis internetinėje erdvėje pasitelkiant interaktyvų 
švietimą ir žaidimus formalaus ir neformalaus mokymosi aplinkoje. Jie padeda mokytojams, pedagogams 
ir jaunimo darbuotojams skatinti veiksmingumą ir efektyvumą švietimo apie patyčių internete rizikas ir 
padarinius, didina vidurinių mokyklų moksleivių ir jaunimo centrų sąmoningumą, skatina aukas ir 
pašalinius asmenis pranešti apie incidentus. 
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https://www.kidactions.eu/ 

KPMG Academy – Kipras  

KPMG tyrimų žinių bazė parodo mūsų supratimą apie sudėtingus verslo iššūkius, su kuriais susiduria 
įmonės visame pasaulyje. Skyriuje „Vaikų paruošimas kovoti su patyčiomis internete“ pateikiami 
patarimai, padėsiantys tėvams ir jaunimui atpažinti patyčias internete ir į jas reaguoti. 

https://home.kpmg/cy/en/home/insights/2021/09/preparing-kids-to-handle-cyberbullying.html 

 

Kaip galite apsaugoti savo asmeninę informaciją, kad jos kas nors nepanaudotų 
socialiniuose tinkluose siekdamas jumis manipuliuoti ar pažeminti? 
Kiekvienas turėtų apdairiai apgalvoti, kuo dalinasi internete. Jūsų asmeninė informacija gali būti 
panaudota prieš jus įvairiai ir sustabdyti ,  jau vykstantį procesą yra labai sunku. Asmeninė informacija ar 
vietos informacija niekada neturėtų būti skelbiama internete. 

Peržiūrėkite mėgstamų socialinių tinklų programų privatumo nustatymus. Štai keletas veiksmų, kuriuos 
galite atlikti su daugeliu jų: 
 
 

 Paskyros privatumo nustatymuose galite valdyti, kas gali matyti jūsų profilį, siųsti tiesioginius 
pranešimus ar komentuoti jūsų įrašus. 

 Galite pranešti apie įžeidžiančius komentarus, pranešimus, nuotraukas ir vaizdo įrašus ir prašyti 
juos pašalinti. 

 Be draugystės nutraukimo, taip pat galite visiškai užblokuoti žmones, kad jie nebematytų jūsų 
profilio ar negalėtų su jumis susisiekti. 

 Taip pat galite nustatyti, kad konkrečių žmonių komentarai būtų rodomi tik jiems, jų visiškai 
neužblokuodami. 

 Galite ištrinti įrašus savo profilyje arba paslėpti juos nuo tam tikrų žmonių. 

 Daugumoje socialinių tinklų žmonėms nepranešama, kai juos užblokuojate, apribojate arba 
pranešate apie netinkamą veiklą. 

PASTABA VAIKAMS: 
Patyrę elektronines patyčias, jūs galite jausti gėdą, nervingumą ir nerimauti, ką kiti pasakys ar pagalvos 
apie jus.  Tai gali privesti prie to, kad jums dings noras bendrauti su draugais ir šeima, atsiras neigiamų 
minčių apie save,  jausitės kaltas dėl dalykų, kuriuos padarėte ar nepadarėte, arba galvosite, kad visi 
jus vertina tik neigiamai. Taip pat dažnai galite jausti vienišumą, pervargimą, dažnus galvos skausmus, 
pykinimą ar pilvo skausmus. 
Galite prarasti motyvaciją daryti tai, kas jums įprastai patinka, ir jaustis atskirti nuo žmonių, kuriuos 
mylite ir kuriais pasitikite. Tai gali paskatinti neigiamus jausmus ir mintis. 
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Socialiniai tinklai turi daug privalumų, kuriuos reikia palyginti su ja susijusia rizika. Rizika, kurią reikia 
apsvarstyti: 

 Žalingo turinio tikrinimas svetainėse ir programose labai skiriasi. 
 Paskelbtas turinys gali būti klaidingas, žalingas arba įžeidžiantis. 
 Programos ir platformos gali būti naudojamos žalingam ar suaugusiesiems skirto turinio 

platinimui. 
 Programos ir platformos gali apimti įvairaus amžiaus naudotojus ir leisti vaikams bendrauti su 

suaugusiaisiais. 
 Programose ir platformose gali nebūti moderatorių pokalbiams, grupėms ir forumams, kuriuose 

galima skelbti ar bendrinti visų tipų turinį. 
 Programos ir platformos gali leisti skelbti ar bendrinti visų tipų turinį. 
 Privatumo valdymas, kas gali matyti ar pasiekti paskelbtą medžiagą, įvairiose programose skiriasi, 

todėl daugelis vartotojų nežino, kaip jas efektyviai naudoti. 
 Programos, kurios leidžia „tiesiogiai transliuoti“ naudotojų vaizdo įrašus realiu laiku, gali būti 

naudojamos patyčioms, smurtui, savižudybėms ir žalingiems veiksmams parodyti. 
 Kai kurios programos, kuriose yra vietos informacijos, gali būti naudojamos norint sužinoti 

asmeninę informaciją, pvz., asmens amžių, dabartinę vietą arba gyvenamąją vietą. 
 Telefono skambučius palaikančios programėlės skambučių žurnale nerodomos, todėl tėvai gali 

nežinoti, su kuo kalba jų vaikai. 
 
Tėvai internete gali ieškoti organizacijų, kurios teikia išsamias vaikų naudojamų programėlių, platformų ir 
žaidimų apžvalgas, kad sužinotų apie jas daugiau. Sužinoję apie riziką, svarbias saugos funkcijas ir kitą 
informaciją apie programas, platformas ir žaidimus, kurias nori naudoti jų vaikai, tėvai gali priimti pagrįstą 
sprendimą, ar jų vaikas turėtų jomis naudotis. 

 

Ar už elektronines patyčias gresia bausmė? 
Dauguma mokyklų į patyčias žiūri rimtai ir imsis veiksmų prieš jas. Jei iš jūsų globojamo vaiko ar mokinio 
tyčiojasi kiti mokiniai, praneškite apie tai mokyklai. 

Žmonės, kurie yra bet kokios formos smurto aukos, įskaitant patyčias ir elektronines patyčias, turi teisę į 
teisingumą ir teisę į smurtautojo patraukimą atsakomybėn. 

Įstatymai prieš patyčias, ypač elektronines patyčias, yra palyginti nauji ir pritaikomi ne visur, todėl daugelis 
šalių, siekdamos bausti už patyčias elektroninėje erdvėje, remiasi kitais atitinkamais įstatymais, pvz., prieš 
priekabiavimą. 

Šalyse, kuriose galioja specialūs įstatymai prieš patyčias internetinėje erdvėje, elgesys internete, tyčia 
sukeliantis rimtų emocinių kančių, laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Kai kuriose iš šių šalių elektroninių 
patyčių aukos gali ieškoti apsaugos, uždrausti bendrauti su konkrečiu asmeniu ir laikinai arba visam laikui 
apriboti elektroninių prietaisų, kuriuos šis asmuo naudoja patyčioms internetinėje erdvėje, naudojimą. 

Tačiau svarbu atminti, kad bausmė ne visada yra pati veiksmingiausia priemonė pakeisti smurtautojų 
elgesį. Dažnai geriau sutelkti dėmesį į žalos atitaisymą ir santykių taisymą. 
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Geros praktikos 

Internetinių patyčių įstatymai Lenkijoje ir kai kuriose ES šalyse – Lenkija ir Europa 
Įvairių Europos šalių politikos tyrimas, kuris gali padėti geriau suprasti, kokių teisinių veiksmų galime imtis 
prieš patyčias internete. 

https://www.researchgate.net/publication/260007961_Cyberbullying_Legislation_In_Poland_And_Selec
ted_EU_Countries 

 

Atrodo, kad technologijų įmonėms nerūpi patyčios ir priekabiavimas internete. 
Ar jie už tai yra traukiami atsakomybėn? 
Technologijų įmonės vis didesnį dėmesį skiria patyčių internete problemai. 

Daugelis jų sprendžia problemą naudodami naujus įrankius, gaires ir būdus, kaip pranešti apie patyčias 
internete ir geriau apsaugoti savo vartotojus. 

Tačiau to nepakanka. Daugelis jaunų žmonių kasdien patiria patyčias internete. Kai kurie susiduria su 
ekstremaliomis piktnaudžiavimo internetu formomis, kai kurie dėl to atima sau gyvybę. 

Technologijų įmonės privalo apsaugoti savo vartotojus, ypač vaikus ir jaunimą. 

Mes visi turime reikalauti, kad jie būtų atsakingi, jei jie nevykdys šių įsipareigojimų. 

 

Ar yra įrankių, kurie padėtų kovoti vaikams ir paaugliams su patyčiomis? 
Kiekvienoje socialinėje platformoje yra keletas įrankių, leidžiančių apriboti, kas gali komentuoti ar 
peržiūrėti jūsų įrašus arba kas gali būti automatiškai prijungtas kaip draugas, ir pranešti apie patyčių 
atvejus. 

Daugelis iš jų apima paprastus veiksmus, skirtus blokuoti, nutildyti arba pranešti apie patyčias internete. 
Kviečiame su jais susipažinti. 

Socialinių tinklų įmonės taip pat siūlo mokomąsias priemones ir vadovus vaikams, tėvams ir mokytojams, 
kad supažindintų juos su rizika ir būdais, kaip apsisaugoti internete. 

Pirmoji gynybos linija nuo internetinių patyčių taip pat gali būti tu pats. Apsvarstykite, kur jūsų 
bendruomenėje vyksta patyčios internetinėje erdvėje ir kaip galite padėti – kalbėdami, susidurdami su 
patyčiomis, susisiekdami su patikimais suaugusiais arba didindami informuotumą apie problemą. Net 
paprastas gerumo aktas gali pasiekti itin daug. 

Jei nerimaujate dėl savo saugumo arba jums kažkas nutiko internete, skubiai pasikalbėkite su 
suaugusiuoju, kuriuo pasitikite. Daugelyje šalių yra specialūs konsultavimo centrai, į kuriuos galite 
skambinti nemokamai ir su kuo nors pasikalbėti anonimiškai. Apsilankykite „United for Global Mental 
Health“ ir raskite pagalbą savo šalyje. 
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Geros praktikos 

Learn English Teens (British Council) – JK 
Britų tarybos svetainė yra labai gerai žinomas ESL (English as a Second Language) mokytojų šaltinis. Tai 
platforma, skirta paaugliams mokytis anglų kalbos  Svarbiausia tai, kad šioje platformoje yra atskiras 
skyrius apie elektronines patyčias. Šioje svetainėje galite rasti įvairius seminarus, diskusijų skyrius ir 
patarimus.   

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

Respect Zone Against Cyber Violence – Prancūzija  
Nevyriausybinė organizacija, ginanti saviraiškos laisvę internete nesmurtiniais komunikacijos metodais. 
Organizacija sukūrė kibernetinio smurto prevencijos programą, kuri apima vaikų, kaip pažeidžiamosios 
grupės, apsaugą. 
https://www.respectzone.org/en/ 

Kampanija BE PATYČIŲ Vaikų Linija – Lietuva 
Kampanija skirta ne tik saugesnės aplinkos kūrimui mokyklose ir darželiuose, bet ir siekiama užtikrinti 
saugesnį gyvenimą suaugusiems, sutelkiant dėmesį į šios problemos svarbą ir būtinybę didinti visuomenės 
sąmoningumą. 

www.bepatyčiu.lt 

  

 

  

PASTABA VAIKAMS: 
Ką daryti, jei kenčiu nuo elektroninių patyčių? 
Jei manote, kad iš jūsų tyčiojamasi, pirmiausia reikia kreiptis pagalbos į žmogų, kuriuo pasitikite, 
pavyzdžiui, savo tėvus, artimą šeimos narį ar kitą patikimą suaugusįjį. Savo mokykloje galite susisiekti 
su patarėju, kūno kultūros mokytoju arba kitu mėgstamu mokytoju internetu arba asmeniškai. Jei 
nesijaučiate patogiai kalbėdami su pažįstamu žmogumi, taip pat galite eiti į savo valstybės 
konsultavimo centrą ir pasikalbėti su profesionaliu konsultantu. Jei patyčios vyksta socialinėje 
platformoje, apsvarstykite galimybę užblokuoti skriaudėją ir oficialiai pranešti apie jo elgesį pačioje 
platformoje. Socialinių tinklų įmonės turi pareigą užtikrinti savo vartotojų saugumą. Kad patyčios 
liautųsi, jas reikia atpažinti ir apie jas pranešti. Gali būti naudinga rinkti įrodymus – tekstinius 
pranešimus ir socialinių tinklų įrašų ekrano kopijas – parodyti, kas atsitiko. Taip pat galima parodyti 
skriaudėjui, kad jo elgesys yra nepriimtinas. Jei jums gresia tiesioginis pavojus, turėtumėte susisiekti 
su savo šalies policija arba greitosios pagalbos tarnybomis. 
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Mokytojų ir tėvų vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje 
 

Mokytojai ir tėvai šiuolaikinėje mokykloje 
 

Šiuolaikinėje technologijų plėtros ir sparčių pokyčių epochoje mokyklos yra raginamos tenkinti naujus 
poreikius ir reikalavimus, kad padidėtų jų teikiamo švietimo kokybė. Mokyklos turi prisitaikyti prie pokyčių 
ir virsti besimokančiomis organizacijomis, kurios veikia efektyviai, kad pagerintų švietimo kokybę (EBPO, 
2016). 

Remiantis tyrimu (Senge, 1990), mokyklos gyvybingumas nestabilioje aplinkoje vertinamas pagal jos 
gebėjimą funkcionuoti kaip žmonių organizacijai. Savo knygoje mokslininkas aprašo mokymosi 
organizacijose svarbą ir jų, kaip bendruomenių, kuriose kiekvienas jaučiasi moraliai susaistytas bendros 
vizijos, funkcionavimo vertę. Todėl mokykla negali likti neveikli nuolat besikeičiančioje visuomenėje. 
Priešingai, ji turi skatinti pokyčius, diegti naujoves ir siekti gerinti teikiamo darbo kokybę (EBPO, 2016). 

Be to, mokykla sąveikauja su visuomene ir stengiasi reaguoti į naujus socialinius iššūkius bei švietimo 
poreikius (Reimers ir kt., 2018). Šiandien transformacija į besimokančias organizacijas ir atitinkamos 
kultūros ugdymas laikomas kaip niekad būtinas (Europos Komisija, 2018; EBPO, 2018). 

Tarp pagrindinių veiksnių, kurie sukuria idealią mokyklą, yra tėvai ir bendradarbiavimo kultūros ugdymas. 
Mokyklos ir šeimų partnerystė bei šeimos įsitraukimas į mokyklas ir mokymąsi yra įtvirtintas 
šiuolaikiniame ugdyme. Daugumoje atitinkamų tyrimų akcentuojama bendravimo vertė, pasitikėjimas ir 
bendradarbiavimo atmosfera. 

Mokytojai ir jų vaidmuo 

Šiuolaikinėje mokykloje mokytojas prisiima įvairius vaidmenis, kad palengvintų mokymo eigą ir jo darbas 
taptų veiksmingesnis. Šis veiksmingumo matas priklauso nuo mokytojų santykių su savo mokiniais ir jų 
taikomų metodų. 

Tiksliau, atsižvelgiant į mokytojo ir mokinio santykius, mokytojas turėtų veikti, kaip tarpininkas tarp žinių 
ir besimokančiųjų, konsultantas/kritiškas draugas ir prisiimti kitus vaidmenis. Be to, mokytojai turėtų: 
 
 

 gebėti išreikšti meilę savo darbui ir vaikams; 
 gerbti mokinius ir jiems padėti,  
 priimti visus mokinius, 
 skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą klasėje, 
 skatinti pasitikėjimą ir dosnumą, 
 visada atrasti laiko mokiniams – pasikalbėti su jais ir išklausyti, 
 užtikrinti lygias galimybes kiekvienam mokiniui. 

Pagal taikomus darbo metodus mokytojai turėtų atlikti šiuos vaidmenis:  
 drausmės, darbo ir mokymosi administratorius, 
 kūrybingas animatorius, organizuojantis veiklą, inicijuojantis diskusiją ir vedantis prie išvadų; 
 žinių, bet ir gero elgesio mokytojas, 
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 tyrėjas, įkvėpėjas, organizatorius ir vertintojas. 

Be to, šiuolaikinis mokytojas turi mokytis iš savo mokinių, jų patirčių, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, 
nepaisant problemų, vienodai ugdyti mokinių žinias ir jausmus. 

Mokytojas yra mokyklos - organizuotos socialinės grupės narys. Jo vaidmenį lemia įvairios socialinės 
grupės, turinčios tiesioginį ar netiesioginį ryšį su mokykla, pavyzdžiui, tėvai. Stabilus, sąžiningas ir 
prasmingas mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas yra svarbus palankių mokymosi sąlygų formavimo 
elementas. 

Mokytojo ir tėvų bendradarbiavimas įtikina vaikus, kad jie abu juos vertina ir rūpinasi. Mokytojas turi 
motyvuoti tėvus, kad jie taip pat galėtų paskatinti savo vaikus efektyviai dalyvauti tiek mokykloje, tiek 
popamokinėje veikloje. Taigi visi kartu, mokytojai, mokiniai ir tėvai, sėkmingai organizuoja mokyklos 
gyvenimą, kad mokykla būtų įvairių veiklų organizavimo centras ir traukos objektas viskam. 

Siekiant prasmingo ir stabilaus bendradarbiavimo su tėvais, mokytojai turi elgtis sąžiningai, maloniai ir 
diskretiškai, kad nusistovėtų abipusis priėmimas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Bronfenbrenner 
(1979) teigimu, tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą yra svarbus geram jų vaikų ugdymui, nes šeima 
suteikia socialinę, kultūrinę ir emocinę paramą, kurios reikia vaikams, kad jie galėtų veikti mokykloje. 

Aktyvus tėvų dalyvavimas turi didelę naudą visiems mokiniams, nepaisant jų amžiaus, socialinio ir 
ekonominio lygio bei kultūrinio konteksto. 
 
Keletas privalumų mokiniams:  
 Teigiamas indėlis gerinant mokyklos rezultatus. 
 Emocinis saugumas bendradarbiaujant su svarbiais žmonėmis. 
 Didesnis prisitaikymas, todėl mažiau asmenų yra išmetama iš mokyklos 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tyrimai rodo, kad tėvų dalyvavimas duoda keletą teigiamų 
rezultatų. 

Tėvų įsitraukimas gerina tėvų santykius su vaikais ir padeda geriau įvertinti bendradarbiavimą su mokykla. 
Kita vertus, mokytojai gali geriau suprasti savo mokinių poreikius, jaučia tėvų palaikymą ir tai paskatina 
juos dirbti efektyviau. 

Reikia daug intervencijų, kad mokytojai turėtų galimybių išbandyti įvairius bendravimo būdus su tėvais. 
Pirmiausia, svarbu suprasti, kad partnerystė yra geros mokyklos sudedamoji dalis ir po to seka šeimos ir 
bendruomenės įsitraukimo svarba, kuri lemia mokinio sėkmę mokykloje (Epstein, 2018). 

Mokytojai, tėvai ir elektroninių patyčių prevencija 

Mokytojų ir tėvų vaidmuo kovojant su elektroninėmis patyčiomis išlieka labai svarbus. Pirmasis žingsnis 
sėkmingo rezultato link yra išsiaiškinti jų vaidmenis, gerbti vienas kitą, neperžengti savo ribų ir stengtis 
glaudžiai bendradarbiauti. Kadangi vaikai ir jaunuoliai apskritai ir toliau susiduria su kibernetiniu pasauliu 
ir jiems reikia nuolat atnaujinti savo skaitmeninius įgūdžius, mokytojai ir tėvai taip pat turėtų sekti 
technologijų pažangą, tendencijas ir pokyčius, kuriuos jiems atneša jaunuoliai. Tėvų vaidmuo pirmiausia 
prasideda namuose, kai priimami svarbūs sprendimai (leidžiama naudotis skaitmeniniu įrenginiu 
ankstyvajame amžiuje). Mokytojų dažnai prašoma ištaisyti žalingą kasdienybę ir padėti vaikams grįžti į 
saugų kelią. Jų tarpusavio bendradarbiavimas turėtų būti apibrėžtas neabejotinai nuo pat pirmosios vaikų 
mokyklos dienos ir išlikti tvirtas ir stiprus viso mokymosi metu (Harcourt ir kt., 2014; Cassidy ir kt., 2018). 
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Trumpai tariant (APA, 2011), tiek tėvai, tiek mokytojai turėtų stengtis: 

 Išmanyti technologijas ir sekti naujienas 
 Įtraukti ekspertus ir prireikus pagalbos kreiptis į specialistus  
 Nusistatyti teigiamus lūkesčius apie tai, kaip vaikai ir suaugusieji reaguoja į technologijas  
 Išmokyti vaikus susidoroti su patyčiomis ir nuolatos tikrinti jų žinias 
 Nustatyti technologijų naudojimo ribas, kritiškai vertinti jų minusus  
 Užtikrinti, kad niekas nesityčiotų tiek mokykloje, tiek namuose 
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Medijų ir skaitmeninio švietimo svarba kovojant su elektroninėmis 
patyčiomis 
 

Socialinių tinklų programėlės ir svetainės 
 

Socialiniai tinklai ir įvairios kitos programėlės suteikia vaikams galimybę bendrauti su bendraamžiais ir 
išreikšti jiems savo jausmus ir pan. Tačiau socialiniai tinklai taip gali būti vienas iš būdų plisti elektroninėms 
patyčioms. Yra daugybė nemokamų programų ir svetainių, kurios suteikia vartotojams galimybę ieškoti 
žmonių ir (arba) dalytis informacija anonimiškai. 

Šiuo metu populiariausi socialiniai tinklai yra šie: 

Discord: tai programėlė, leidžianti vartotojams kalbėtis su kitais vaizdo pokalbiais, asmeniniais 
pranešimais ir prisijungti, kurti arba dalyvauti viešuose ir privačiuose pokalbių kambariuose. Šią 
programėlę žaidėjai dažnai naudoja bendravimui žaisdami vaizdo žaidimus. 

Facebook: tai pati populiariausia programėlė, kuri yra prieinama daugelyje skirtingų platformų ir žmonės 
ją gali naudoti su įvairiais prietaisais.  

Instagram: tai programėlė, skirta dalintis nuotraukomis ir vaizdo įrašais ir užmegzti ryšius. 

LiveMe: įrankis, skirtas rengti tiesiogines transliacijas ir žiūrėti kitų naudotojų vaizdo įrašus. 

Snapchat: tai programėlė, leidžianti vartotojams dalintis nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Vaizdo įrašai ir 
tekstinės žinutės yra matomi kitiems tik tam tikrą nustatytą laiką.  

TikTok: programėlė, kurioje vartotojai kuria ir dalijasi vaizdo įrašais, kuriuose šoka arba dainuoja.  

Twitter: ši programėlė yra tarsi tinklaraštis, kuriame galima siųsti, skaityti ir atsakyti į tweet’us arba 
trumpas žinutes.  

WhatsApp: tai programėlė, kuri leidžia vartotojams siųsti teksto žinutes, nuotraukas, vaizdo įrašus ir vietos 
informaciją savo kontaktams.  

Viber: beveik tokia pati programėlė kaip ir WhatsApp. 

https://www.stopbullying.gov/sites/default/files/documents/Cyberbullying%20Guide%20Final%20508.p
df  
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Elektroninių patyčių prevencija 
 

Dėl pastarojo meto informacinių ir ryšių technologijų plėtros dauguma paauglių ir jaunimo naudojasi 
išmaniaisiais telefonais ir kompiuteriais. Nors „visur randamas“ internetas ir skaitmeninių įrenginių 
naudojimas palengvino gyvenimą, tačiau visa tai turi ir neigiamą pusę – vaikai tapo priklausomi nuo 
išmaniųjų telefonų ir žaidimų, todėl patyčios pradėjo plisti internete. 

Kaip ir tradicinis smurtas (smurtas akis į akį ir patyčios, įskaitant fizinį, žodinį ir kt. priekabiavimą), 
elektroninės patyčios turi neigiamų pasekmių tiek priekabiautojui, tiek aukai – pablogėja psichologinė, 
socialinė ir fizinė sveikata. 

Tam tikros atsargumo priemonės gali padėti sustabdyti elektronines patyčias dar joms neprasidėjus.   

 Atsargumo priemones gali pradėti naudoti tėvai tam, kad paskatintų vaikus bendrauti ir pasitikėti 
tėvais. 

 Psichologai teigia, kad pateikdami vaikams oficialų elektroninių patyčių apibrėžimą ar net 
pavyzdžius, ką jie iš tikrųjų gali patirti naudodamiesi socialiniais tinklais, paskatinsime vaikus 
įtraukti į situaciją ir suprasime, kurioje pusėje jie yra. 

 Svarbu vaikus paruošti. Net jei vaikas niekada anksčiau nepatyrė patyčių ar elektroninių patyčių, 
tai nereiškia, kad jis niekada to nepatirs. 

 Reikia domėtis, kaip ir kur vaikai leidžia laiką internete. 

 

Skaitmeninis pilietiškumas 
 

Skaitmeninis pilietiškumas - atsakingas technologijų (kompiuterio, interneto ir skaitmeninių įrenginių) 
naudojimas siekiant bendradarbiauti su visuomene bet kokiu lygiu. 

Buvimas geru skaitmeniniu piliečiu, reiškia, kad jūsų informacija yra saugi.  

 

Kodėl reikia mokyti apie skaitmeninį pilietiškumą 
Skaitmeninio pilietiškumo teikiama nauda tampa vis svarbesnė. Technologijų naudojimas švietime, 
kasdieniame ir profesiniame gyvenime ir toliau bus svarbus kiekvieno žmogaus ir mokinio sėkmės 
aspektas. Skaitmeninio pilietiškumo mokymas suteikia mokiniams žinių, įgūdžių ir išteklių, kurie padeda 
sėkmingai mokytis visą gyvenimą. 

Skaitmeninis pilietiškumas padės vaikams išmokti atsakingai ir užtikrintai įsitraukti į skaitmeninę aplinką 
ir išvengti neapykantos kalbos ir priekabiavimo internete. Iš esmės skaitmeninio pilietiškumo įgūdžiai yra 
būtini siekiant užtikrinti mokinių saugumą. Tiek mokytojai, tiek tėvai turėtų nuolatos vaikams priminti 
tokias sąvokas kaip informacijos jautrumas, pokalbiai internetu ir kt. 

Skaitmeninis pilietiškumas – tai ne tik neatsilikimas nuo technologijų tendencijų. Tai yra iššūkis mokiniams 
ir vaikams įvertinti informaciją ir atsakingai naršyti internete. 
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Pagrindinės skaitmeninio pilietiškumo sąvokos: 
 Empatija – padeda suprasti, kaip žmonės kalba ir elgiasi internete 
 Kaip veikia internetas 
 Vartotojo duomenys 
 Skaitmeninio raštingumo lavinimas – tai informacijos skaitymas internete ir suvokimas, ką ji reiškia 

ir ar ji tiksli. 
 Skaitmeninės atskirties pripažinimas – yra skirtumai tarp tų, kurie turi prieigą prie šiuolaikinių 

skaitmeninių įrankių, ir tų, kurie neturi. 
 Skaitmeninė sveikata – tai susilaikymas nuo naršymo internete ir socialiniuose tinkluose. 
 Skaitmeninių įrenginių apsauga  

 

Kaip išmokyti skaitmeninio pilietiškumo 
Elektroninės patyčios ir neapykantos kalba kelia vis didesnį susirūpinimą tiek mokytojams, tiek tėvams. 
Mokymas pagarbiai bendrauti internete yra svarbus šių dviejų reiškinių prevencijos faktorius. 

Gairių nustatymas, pamokų integravimas ir jų kartojimas dažnai padeda mokiniams išmokti pagarbiai 
bendrauti su bendraamžiais. 

 Viena iš pagrindinių skaitmeninio pilietiškumo pamokų yra interneto etiketo praktikavimas 
internete. 
Interneto etiketo tikslas yra pagarbus elgesys internete – malonus bendravimas nesityčiojant iš 
kitų. Svarbiausios internetinio etiketo taisyklės yra šios: 

 Gerbkite kitus žmones – elkitės 
dėmesingai ir pagarbiai. 

 Būkite malonūs kitiems  
 Filtruokite tai, ko ieškote  
 Patikrinkite šaltinius 
 Domėkitės naujienomis  
 Rašykite kuo pozityvesnius komentarus 
 Pagalvokite, ar tinkamu tonu rašote  

 

 Suvokite pasekmes. Mokiniai turėtų suprasti, 
kad kiekvienas sprendimas, kurį jie priima 
internete, palieka skaitmeninį pėdsaką, kuris 
gali paveikti kitų nuomonę apie juos. 

 

 Mokiniai pirmiausia turėtų suprasti priežastį, kodėl jiems nedera kalbėti su nepažįstamais 
žmonėmis. Reikia vaikus mokyti, kaip sukurti tvirtus ir saugius slaptažodžius, kurie apsaugotų jų 
asmeninę informaciją nuo nepažįstamų žmonių internete. Pateikite jiems geriausios praktikos 
pavyzdžių bei parodykite, kaip sukurti stiprų slaptažodį. 
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 Skaitmeninio pilietiškumo pamokoje aptarkite autorių teises ir plagijavimą – peržiūrėkite 
skirtingus leidimų lygius ir žaisminga veikla paprašykite jų nustatyti, ar reikia cituoti skirtingus 
pavyzdžius. Svetainės, kuriose nemokamai galite siųstis paveikslėlius: „Pixabay“ arba „Canva“. 
Pabrėžkite mokiniams – jeigu jie neranda autorių teisių taisyklių, tegu iš viso nenaudoja rastos 
informacijos ar paveikslėlių. 

 

 Paaiškinkite mokiniams, kad pamačius elektronines patyčias reikia veikti nedelsiant ir pasirinkti, 
kas yra draugas ir kas yra priešas. Svarbu glaudžiai bendradarbiauti su mokiniais atpažįstant 
patyčias elektroninėje erdvėje ir išbandyti veiksmus, kurių reikia imtis pastebėjus jas. Žemiau yra 
pateikiamas vaizdo įrašas apie saugų žaidimą internete ir bet kokių pavojų išvengimą 
(https://www.youtube.com/watch?v=d5kW4pI_VQw&t=110s) 

 

 Sukurkite skaitmeninės pilietybės taisyklių sąrašą (ką galima ir ko negalima daryti internete). 
Skatinkite mokinius būti atvirais ir pranešti apie bet kokį elgesį, kuris jiems kelia nepatogumų. Tai 
padės tėvams ir mokytojams išvengti blogų situacijų. 

 

 Taikykite mišrų mokymąsi – tradicinio mokymosi akis į akį patirties ir internetinių bei mobiliųjų 
technologijų derinį. Šis mokymosi būdas gali padėti mokiniams išmokti naudotis technologijomis. 
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