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Lost in Cyber World – Projektas skirtas
supažindinti su pavojais internete
Informacija tėvams ir pedagogams

www.lostincyberworld.eu

Informacinių technologijų naudojimas kiekvieną dieną

Gerbiami tėveliai ir pedagogai,
Pagrindinis projekto tikslas – informacijos

gyvenimo dalimi. Be jo sunkiai įsivaizduojame

vystymasis ir edukacinė medžiaga smur-

tiek savo darbo dieną, tiek laisvalaikį. Pagal

tui mažinti per šiuolaikines informacines

atliktus tyrimus vaikai ir suaugusieji pusę

ir komunikacines technologijas. Kitas labai

savo laiko internete praleidžia bendraudami –

svarbus aspektas – prevencinių paskaitų ir

naudojasi pokalbių ir socialinių tinklų svetai-

sąmoningumo skatinimo priemonių įgyvendi-

nėmis, internetinių pokalbių programomis.

nimas pasitelkiant vaikus ir suaugusiuosius –

Anonimiškumu paremta virtuali erdvė vis

tėvus, globėjus, pedagogus, mokyklose dir-

dažniau tampa nedorų kėslų turinčių asmenų

bančius socialinius darbuotojus ir socialinius

taikiniu, tad vis garsiau pradedama kalbėti

pedagogus, psichologus.
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Projekto įgyvendinimo veikloje dalyvauja pen-
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ir apie joje tykančius pavojus. Jų spektras
didžiulis – įtraukimas į pornografiją, smurtas,
žeminimas, pasmerkimas, sąryšiai su rasizmu.
Pastebima, kad pavojai internete turi nemažai sąsajų su vienu didžiausiu žmogaus teisių
pažeidimu – prekyba žmonėmis.

kios Europos nevyriausybinės organizacijos
(NVO), dirbančios kovos su prekyba žmonėmis srityje. Kartu su tarptautiniais kovos

Interneto skvarba Lietuvoje*
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Strada projekto partnerių paruošta informa-
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cinė -mokomoji medžiaga apie pavojus virtu-

Cyber World) – tarptautinis projektas skirtas

alioje erdvėje ir prekybos žmonėmis sąsajas

kovai su prekyba žmonėmis virtualioje erdvėje

bus naudojama kaip prevencinė priemonė,

ir jos prevencijai.

dirbant su jaunais žmonėmis ir platinama visų
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•

Nuo 2000 metų interneto naudojimas Lietuvoje išaugo 589%. Paskutinių tyrimų duomenimis,
2010 m. Lietuvoje internetu naudojasi beveik 60% 15 – 74 metų šalies gyventojų.

•

Pastebima, kad internetu pradeda naudotis vis jaunesni vaikai. Vidutinis pradėjusių
naudotis internetu amžius – 9 metai.

•

Dažniausiai internetu naudojamasi namuose (87%) ir mokykloje (63%). Tačiau naudojimosi
internetu ypatumai skiriasi – 57% Lietuvos vaikų naudojasi internetu savo miegamuosiuose,

Maketavimas
TOMCOM | www.tomcom-potsdam.de

44% prisijungimui naudoja mobilų telefoną ar kitas nešiojamas priemones.

•

Projektas finansuojamas ES

56,2

60% iš jų internetu naudojasi kasdien. 87% internetu naudojasi namuose**

Vilnius, 2011 Kovas

Brošiūros struktūra ir turinys paruoštas
„Lost in Cyber World“ projekto partnerių

53,6

pasidomėkime, patarkime, pamokykime
virtualioje erdvėje.
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54,3

nepalikime vaikų vienų pavojaus akivaizdoje:
ir taip apsaugokime juos nuo paklydimų
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projekto partnerių atstovaujamose šalyse.
Šiuo informaciniu leidiniu norime pasakyti –

48,6

51,4

40

su prekyba žmonėmis tinklais Coatnet ir La

Pasiklydę virtualiame pasaulyje (angl. Lost in

tampa aktualiu klausimu, turinčiu ypatingą reikšmę. Pagrįstas susirūpinimas
vaikų ir jaunuolių psichinės sveikatos
būkle kyla dėl virtualiame pasaulyje
dominuojančio anonimiškumo bei riboto teisių ir laisvių vertybių suvokimo.

Spartų informacinių technologijų vystymąsi lydi ir labai dinamiška socialinė
raida. Internetas, tapęs mūsų darbo priemone ir laisvalaikio praleidimo būdu,
keičia mūsų informavimo ir kasdieninio
bendravimo įpročius. O virtualioje erdvėje kylančios grėsmės vaikams ir jaunimui

Daugeliui mūsų internetas jau yra tapęs

Trečdalis tarptautinėje apklausoje dalyvavusių 9-10 metų internetu besinaudojančių vaikų
tai daro kasdien. Kasdieninio vartojimo skaičius kyla iki 80% 15-16 metų amžiuje***

* TNS LT Interneto vartotojų tyrimas 2009 m. vasara
** TNS LT Interneto auditorijos segmentai Kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimas, 2010 10 25.
*** Livingstone, S., et al. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children.
Full Findings. LSE, London: EU Kids Online
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Didžiausios rizikos ir problematiškiausios socialinio elgesio
formos virtualioje erdvėje
Patyčios ir priekabiavimas internete (angl. Cyber Bullying)
Tai patyčių virtualioje erdvėje forma, kuri yra labiausiai paplitusi pokalbių svetainėse ir forumuose. Tai – grasinimai, persekiojimai ir kiti žeminantys veiksmai, pasitelkiant melagingą
informaciją ar kompromituojančias nuotraukas virtualioje erdvėje: nemalonių žinučių arba
elektroninių laiškų siuntinėjimas, bendravimas, siekiant pažeminti ir įskaudinti ir pan.
Pasekmės – atsiradusios psichologinės ir socialinės nukentėjusiųjų problemos.

Linksmasis smūgis arba „filmuojamasis užpuolimas“
(angl. Happy Slapping)
Nauja priekabiavimo forma naudojant modernias komunikacijos priemones. Tai užpuolimas
mokykloje, gatvėje ar kitoje viešoje vietoje, kada šis įvykis filmuojamas mobiliuoju telefonu,
o vėliau patalpinamas ir platinamas virtualioje erdvėje. Nufilmuota auka yra paveikiama tiek
fiziškai tiek psichologiškai.

Viliojimas internete (angl. Cyber Grooming)
Psichologinis manipuliavimas, klastingi žaidimai su jaunais žmonėmis pokalbių svetainėse.
Pažintis užmezgama turint seksualinio išnaudojimo tikslų.

Seksualinio turinio žinutės (angl. „Sexting“)
Terminas „sexting“ – tai dviejų žodžių – seksas ir tekstas – trumpinys. Apie ši terminą kalbame, kai jaunuoliai siunčia seksualinio turinio žinutes su savo paties pornografinio pobūdžio
atvaizdu kaip žinutės priedą.
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Socialiniai tinklai
Internetas jau tapęs vaikų kasdieninio
gyvenimo dalimi. 93% 9 – 16 metų amžiaus vaikų naudojasi internetu ne rečiau
kaip kartą per savaitę. 59% 9 – 16 metų
amžiaus vaikų turi bent vieną profilį
socialiniuose tinkluose. Iš 25 ES šalių
Lietuva pagal socialinių tinklų populiarumą užima antrą vietą po Olandijos
(Lietuva – 76%, Olandija – 80 %).*

Ką per pastarajį menesį veikė socialnių tinklų
portaluose? (proc.)**
Bendravo su draugais, šeimos
nariais, kolegomis
Stebėjo pasikekeitimus draugų,
pažįstamų profiliuose
Komentavo draugų nuotrakas,
žinutes, pranešimus

75
52
46

Užmezgė naujas pažintis

32

Dalinosi interneto nuorodomis

31

Dalinosi naujienomis
apie save
Ieškojo informacijos apie prekes,
paslaugas renginius
Jungėsi prie naujienų grupių, susijusių su pomemėgais interesais
Komentavo, aptarinėjo socialinio
gyvenimo jvykius, aktualijas
Skelbė informaciją verslo,
darbo tikslais
Dalinosi rekomendacijomis apie
prekes, pauslaugas, renginius
Kūre naujienų, diskusijų, interesų
grupes ar jas atnaujino

30
30
26

Vaikai išnaudoja skirtingas potencialiai
22
naudingas interneto galimybes: 9-16 metų
13
vaikai naudoja internetą mokyklos užduo13
tims atlikti (85%), žaidžia žaidimus (83%),
9
žiūri video klipus (76%) ir susirašinėja
Nežino, nenurodė 1
(62%). Mažesnis skaičius talpina į interneKita 1
tą vaizdo medžiagą (39%) ar žinutes (31%),
0
20
40
60
80
naudoja internetinę vaizdo kamerą (31%),
Kaip dažnai naudojasi socialinių tinklu portalais?
naudojasi duomenų dalijimosi puslapiais
Rečiau
(16%), rašo „blogą“ ar dienoraštį (11%).*
Kartą per mėnesį
Kaip ir tikrovėje, taip ir virtualioje erdvėje
susiduriama su smurtu ir patyčiomis.
Tyrimų rezultatai rodo, kad bent kartą per
du mėnesius elektroninias patyčias yra
patyrę nuo 6 iki 18,4% (priklausomai nuo
elektroninių patyčių formos) vyresniųjų
klasių moksleivių.** Nors intensyvus interneto vartojimas skatina kompiuterinių
raštingumo įgūdžių formavimąsi, pastebima, kad vis dėlto moksleiviai nėra tokie
sąmoningi saugumo virtualioje erdvėje
atžvilgiu. Nors ir žinodami apie galimus
pavojus virtualioje erdvėje, net 35% Lietuvoje apklaustų paauglių socialiniuose

7%

Keletą kartų
per dieną
25%

Kartą per
dieną

22%

9%
13%

24%

Kartą per
savaitę

Keletą kartų
per savaitę

2010 m. vasaros kompiuterių ir interneto naudotojų tyrimas
(15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų)***

tinkluose viešai skelbia savo adresą ir
telefono numerį.* Tad tėvai ir mokytojai
turėtų atkreipti dėmesį ir ugdyti vaikų
kompiuterinio saugumo įgūdžius.
Atsakomybė už socialinį vaikų ir jaunuolių gyvenimą virtualioje erdvėje tampa ne
tik natūraliu, bet ir būtinu suaugusiųjų
reikalu.

* Livingstone S., et al (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children.
** Pilkauskaitė Valickienė R. et al (2009) Elektroninių patyčių paplitimas tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių moksleivių.
*** TNS LT Socialinių tinklų svetainių naudojimas tikslinėse grupėse, 2010
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Patyčios ir priekabiavimas
internete (angl. Cyber Bullying)
Patyčios ir priekabiavimas internete – patyčių internete forma, kuri yra
labiausiai paplitusi pokalbių svetainėse,
forumuose. Auka gauna grasinančias
ar žeminančias žinutes, pasitelkiant
melagingą informaciją ar kompromituojančias nuotraukas arba yra suformuojama prieš žmogų neigiamai nusistačiusių
asmenų grupė. Ši patyčių virtualioje
erdvėje forma turi sąsajų su “linksmuoju
smūgiu” (kitaip “filmuojamu užpuolimu”), kai žeminanti informacija platinama video formatu. Socialinės ir psichologinės pasekmės gali būti itin skaudžios
ir naikinančios, nes žmogui yra mažai
galimybių apsiginti.

Viliojimas internete
(angl. Cyber Grooming)
Ar esate asmeniškai susidūręs/-usi
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(angl. Sexting)
Terminas „sexting“ – tai dviejų žodžių
– seksas ir tekstas – trumpinys. Apie šį
terminą kalbame, kai jaunuoliai siunčia
seksualinio turinio žinutes su savo paties
pornografinio pobūdžio atvaizdu kaip
žinutės priedą. 15% jaunuolių, kuriems
11 – 16 m. teigia, kad jie yra gavę tokio
pobūdžio vaizdo žinutes. 3% respondentų
teigė, kad yra patys asmeniškai siuntę
tokio pobūdžio žinutes.*

(angl. Happy Slapping)
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Ar esate asmeniškai susidūręs/-usi
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Seksualinio turinio žinutės

Linksmasis smūgis
”Linksmasis smūgis” arba ”filmuojamasis užpuolimas” – tai sąmoningas smurto
veiksmas, kuris nufilmuojamas ir išplatinamas. Nufilmuota auka paveikiama tiek
fiziškai, tiek psichologiškai. Vaizdai dažniausiai filmuojami mobiliuoju telefonu,
vėliau persiunčiami iš telefono į telefoną,
talpinami į internetinius tinklalapius ar
tiesiog atspausdinami ir viešai išplatinami. Dažniausiai šis nusikaltimas vyksta
mokyklose. Šio nusikaltimo kaltininkai
dažniausiai 14-17 m. amžiaus.

Viliojimas internete – nusikaltėliai pasinaudoja aukų naivumu ir patiklumu,
pirmiausia užsitikrindami jų pasitikėjimą,
tam, kad vėliau jas įtrauktų į seksualinio
pobūdžio veiklas, kurios yra atliekamos
prieš kamerą stebint auką, arba priviliojant auką ir išgaunant jos sutikimą
susitikti realybėje. Dažniausiai tokius
sutikimus lydi seksualinė prievarta ir
išnaudojimas.

Ar esate asmeniškai susidūręs/-usi
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2010 m DŽŠPC atlikto
tyrimo duomenimis.
Moksleiviai, 12-18 m.

Dingusių žmonių šeimų paramos centro
(DŽŠPC) 2010 m. įgyvendintoje apklausoje dalyvavo 792 moksleiviai (amžiaus
vidurkis 14,73). Buvo tiriamas ne tik
moksleivių sąmoningumas, naudojantis
internetu, žinios apie galimus pavojus,
bet ir jų asmeninė patirtis. Moksleivių
taip pat buvo klausiama, ką jie infor* Livingstone, et al (2011). Risks and safety on the internet:
The perspective of European children.

Ką informuotumėt/ informavote susidūriais
su šiais pavojais?
500

477
434
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400
315

300
245
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229

200
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0

Tėvus

 TAIP

Mokytojus

Draugus

Policiją

 NE

muotų/informavo, susidūrę su anksčiau
išvardintomis nusikalstomomis veikomis
virtualioje erdvėje:
Informacija tėvams ir pedagogams
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•

Paaiškinkite vaikui, kokios informacijos

•

nederėtų naudoti, teikti kitiems asme-

•

nims viešoje internetinės erdvės prieigo-

klausimais.

informacijos apie šeimos narius

•

Sužinokite, kokios interneto svetainės

Derėtų sunerimti, jeigu:

yra Jūsų vaiko mėgiamiausios.

•

Apsaugokite kompiuteryje esančią asmeninę informaciją, saugodami kompiuterį
nuo virusų ir atnaujindami programinę

•

Pastebėjote, kad vaiko sveikata yra
pablogėjus

•

Suprastėja pažymiai arba nustoja
lankyti mokyklą

įrangą

•

Pats daugiau sužinokite apie internetą
ir nuolat domėkitės interneto vartojimo

je; – namų adreso, telefono, pavardės,

•

Naudokitės drauge su vaiku internetu

•

Tampa uždaras, nebendrauja

siūloma kai jis naudojasi internetu

•

Nustoja bendrauti su draugais

Apsaugokite vaiką nuo netinkamos infor-

•

Yra nuolat susirūpinęs

Išsiaiškinkite, ar Jūsų vaikui nėra nieko

macijos prieinamumo – naudokite specia-

Ką galiu padaryti?
Uždrausti naudotis internetu nėra veiksminga ir neefektyvu. Svarbu, kad vaikai
ir jaunuoliai suprastų ir išmoktų kaip
naudotis internetu saugiai. Taip pat jie
turėtų suprasti, kad jie yra atsakingi už
savo elgesio virtualioje erdvėje pasekmes.
Ugdymas ir domėjimasis – didesnė
apsauga nei draudimas. Tad:

•

Domėkitės, kaip Jūsų vaikas elgiasi
internete

•

ter, ChildWebGuardian)

nusikalstamą veiką, pasikalbėkite su vaiku,

Filtruokite informaciją. Filtravimo taiko-

•

Susisiekite su mokykla

Guardian, SquidGuard, Content Protect

•

Susisiekite su policijos pareigūnais

•

Susisiekite su specialistais

Professional, Privoxy ir Parental Filter)

erdvėje

suteikia galimybę blokuoti tas svetaines,
kurios laikomos netinkamomis. Šias

Kalbėkitės su vaiku apie pavojus internete

•

Išsiaiškinkite su kokiais asmenimis

pageidavimus, tačiau svarbu suvokti, jog

bendrauja Jūsų vaikas

jos Jūsų vaiko negali apsaugoti nuo visų

•

programas galima konfigūruoti pagal tėvų

blogybių, tykančių tinkle.

Informuokite apie internete gresiančius

•

Paaiškinkite vaikui, kad ne visa informacija
pateikta internete yra teisinga ir neišgalvota

Išsiaiškinkite, ar vaikas išsirinko pakankamai saugius privatumo nustatymus

o įtarimams pasitvirtinus:

mosios programos ir naršyklės (Dans-

Teiraukitės, ką vaikas veikia virtualioje

pavojus

Lost in Cyber World

Jei įtariate, kad vaikas yra įtrauktas į

•

•

8

•

lias programas (Parental Filter, CYBERsit-

•

Pastatykite kompiuterį ten, kur bus

socialinių tinklų anketoje (kokią infor-

patogiausia kontroliuoti naudojimąsi juo,

maciją jis/ji skelbia)

pvz. svetainėje;
Informacija tėvams ir pedagogams
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Šaltiniai
Bausmės už minėtas nusikalstamas veikas Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra
numatytos. Tačiau įvertinus individualias nusikaltimo aplinkybes galima pritaikyti
šiuos LR Baudžiamojo Kodekso straipsnius:

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A.,
and Ólafsson, K., 2011.
Risks and safety on the internet:
The perspective of European children.

Patyčios ir priekabiavimas (Cyber Bullying)

Full Findings. LSE, London: EU Kids Online

•
•
•

Pilkauskaitė Valickienė R., Raižienė S., Žu-

154 str. – Šmeižimas
155 str. – Įžeidimas
145 str. (1 arba 2 dalis) – Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą
arba žmogaus terorizavimas

„Linksmasis smūgis” arba (Happy Slapping)
•
•
•
•

135 str. – Sunkus sveikatos sutrikdymas
138 str. – Nesunkus sveikatos sutrikdymas
140 str. – Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas
284 str. – Viešosios tvarkos pažeidimas

kauskienė R. Elektroninių patyčių paplitimas
tarp Klaipėdos apskrities vyresniųjų klasių
moksleivių.
Socialinis darbas: mokslo darbai.
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
ISSN 1648-4789. 2009, Nr. 8(2)
TNS LT Interneto auditorijos segmentai Kompiuterių ir interneto naudotojų, 2010 10 25.
Prieiga per internetą:
http://www.tns.lt/data/files/Interneto%20

Viliojimas virtualioje erdvėje (Cyber Grooming)

auditorijos%20segmentai_TNS.pdf

•
•
•
•
•

TNS LT Interneto vartotojų tyrimas 2009 m.

157 str. – Vaiko pirkimas arba pardavimas
162 str. – Vaiko išnaudojimas pornografijai
308 str. – Įtraukimas į prostituciją
309 str. – Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, platinimas, viešas demonstravimas
159 str. - Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką

vasara. Prieiga per internetą:
http://www.tns.lt/lt/lt/lt/ziniasklaidos-tyrimai-kompiuteriu-ir-interneto-tyrimas-duomenys-2009m-vasara
TNS LT Socialinių tinklų svetainių naudojimas
tikslinėse grupėse, 2010.Prieiga per internetą:
http://www.tns.lt/lt/lt/lt/ziniasklaidos-tyrimai-kompiuteriu-ir-interneto-tyrimas-duomenys-socialiniu-tinklu-svetaines

Šis leidinys išleistas Europos Komisijos Daphne programos lėšomis. Leidinyje išdėstytos tik autoriaus pažiūros
ir pozicija, dėl to jos jokiu būdu negali būti vertinamos kaip oficiali Europos Komisijos nuomonė.
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