
Nuotolinės patyčios. Kaip jų išvengti? Ką daryti joms įvykus? 

 

 
             Patyčios egzistavo ir iki karantino, tad jos plinta ir dabar, mokantis nuotoliniu būdu. Tėvai ir 

globėjai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kaip vaikai naudojasi įrenginiais, ką veikia nuotolinių 

pamokų metu 

 

 

                                    Patarimai tėveliams: 
 

• Padėkite vaikams susikurti saugius slaptažodžius, priminkite, kad savo slaptažodžiais, kaip ir mokytojo 

atsiųstomis prisijungimo nuorodomis ar pan. duomenimis, negalima dalintis su kitais asmenimis. 

• Įdiekite kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo vaikas jungiasi prie nuotolinių pamokų, antivirusinę 

programą, pasirūpinkite jos atnaujinimais. 

• Pasidomėkite, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu (nes iššokančios „nedraugiškos“ nuorodos ar 

langai gali būti ir dėl kitų kompiuteryje atvertų langų ar programų, o ne dėl nuotolinio mokymosi 

platformos ar įrankio). 

• Norėdami apsaugoti mažamečius vaikus nuo neteisėtos ir žalingos informacijos internete, įdiekite 

įrenginiuose, kuriais leidžiate jiems naudotis, turinio filtravimo priemones. Jas rasite www.esaugumas.lt. 

• Pastebėjus patyčias internete, Ryšių reguliavimo tarnybai interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt apie tai reikia pateikti pranešimą. Kitas žingsnis – įvertinti grėsmę vaikui, 

jo sveikatai. Jei grasinama ar persekiojama, reikia kreiptis į policiją. 

• Svarbu išsaugoti įrodymus, pvz., skriaudėjo žinutę, laišką, informaciją, geriausia turėti ir elektroninę, ir 

spausdintą įrodymų kopijas. 

• Patariama mokiniams neatsakinėti į jokius įžeidžiančius bandymus susisiekti, pvz., žinutes, skambučius, 

el. laiškus. Patariama neištrinti žinučių. Jeigu žinutėmis siekiama pasityčioti, įbauginti, būtina išsaugoti 

jas ir pateikti vėliau kaip įrodymus. Taip pat galima užblokuoti telefono numerį, iš kurio gaunamos 

žinutės ar sulaukiama skambučių. 

• Interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose taip pat galima užblokuoti įžeidinėjantį asmenį, pakeitus 

privatumo nuostatas. Reikėtų taip pat kreiptis į svetainės administratorių arba karštąją liniją 

www.draugiskasinternetas.lt, policiją. 

• Jokiais atvejais nereikia atskleisti asmeninės informacijos nepažįstamiems asmenims: elektroninio pašto 

adreso, telefono numerio, namų adreso. Visais atvejais naudinga pasikalbėti su žmonėmis, kuriais 

pasitikima. 

 

Papildomai: daugiau informacijos ir patarimų mokiniams, tėvams apie saugumą internetinėje erdvėje 

galima rasti: 

1. Interneto svetainės: 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycios/Atmintin%C4%97-patycios.pdf, 

www.bepatyciu.lt; www.saugumaspatinka.lt; www.esaugumas.lt; 

2.  M. Mažionienė, R. Povilaitis, I. Suchodolska. Elektroninės patyčios ir jų prevencija, 2012; 

3.  Kaip išgyvendinti patyčias. Patarimai suaugusiems 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/patycioms-ne-20.pdf. 

Remtąsi: 

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinė svetainė: www.smm.lt 

2. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1159474/nuotolines-pamokos-

atskleide-nepagrazinta-mokyklu-realybe-pornografiniai-vaizdai-ir-patycios-liejasi-laisvai 
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