
ŽODŽIAI KAIP AKMENYS 
„Žodis žvirbliu išskrenda, bet jaučiu 
sugrįžta... – lietuvių patarlė“ 

This training course was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 
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PROJEKTAS „ŽODŽIAI KAIP AKMENYS“  
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PROGRAMA  



1. Socialinės žiniasklaidos naudojimas 

2. Kaip tai veikia?  

3. „Fiktyvios“/ netikros naujienos 

4. „Laiminga kalba“ 

APIE KĄ BUS KALBAMA? 
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Socialinės žiniasklaidos naudojimas 



SKAITMENINĖ EUROPA 2018 

BENDRA 

POPULIACIJA 

INTERNETO  

VARTOTOJAI 

AKTYVŪS 

SOCIALINĖS  

ŽINIASKLAIDOS 

VARTOTOJAI  

ACTIVŪS MOBILIŲ  

TELEFONŲ 

NAUDOTOJAI 

MOBILIŲ  

KORTELIŲ SKAIČIUS 

843 674 448   
MILLION 

URBANISATION: 

74% 

MILLION 

PENETRATION: 

80% 

MILLION 

PENETRATION 

53% 

MILLION 

. POPULATION: 

131% 

MILLION 

PENETRATION 

45% 

Source: Digital in 2018 Report, We Are Social & Hootsuite 

1,106 376  



Kokio tipo socialinės 
žiniasklaidos vartotojas esi? 

TRUMPAS KLAUSIMYNAS 



REZULTATAI 

Atsakymas a. – 3 taškai, Atsakymas b. – 2 taškai,  

Atsakymas c. – 1 taškas, Atsakymas d. – 0 taškų 

 

REZULTATAI 

34-42  „Super“ vartotojas  

26-33  „Aktyvus“ vartotojas 

16-25  „Atsitiktinis“ vartotojas 

10-15  „Miegantis“ vartotojas 

0-9   „Neaktyvus“ vartotojas 

 



KODĖL NAUDOJAME SOCIALINĘ ŽINIASKLAIDĄ 

ŠALTINIS: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 



KODĖL NAUDOJAME SOCIALINĘ ŽINIASKLAIDĄ (16-24 amžius) 

ŠALTINIS: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 

• Praleisti laisvalaikį – 47 proc. 
• Surasti pramogų – 45 proc. 
• Bendrauti su draugais, bendri interesai – 43 proc. 
• Įsitraukti į veiklas/ renginius – 41 proc. 
• Dalintis nuotraukomis/ viedo su kitais – 36 proc.  



DAŽNIS IR TURINIO TIPAS  

Neaktyvus 
vartotojas 

„Miegantis“ Atsitiktinis vartotojas Aktyvus vartotojas Super 
vartotoja

s 

Laimingas 
turinys 

neutralus 

Neapykantos 
kalba 

stebėtojas 

aktyvistas 

mokytojas 

skundai 

ERZINIMAI 

Patyčios  

apklausėjas 

………………. 

priešas 



RIBOS 

Ar kada nors teko parašyti piktą, agresyvų 
komentarą ar pasidalinti diskriminuojančiu 

turiniu? 

 

Kur yra ribos? 

 



 



JŪSŲ PATIRTIS 

Ar kada teko girdėti kitų žmonių, draugų, 

šeimos narių istorijų apie neapykantos 

kalbą internete ir poveikį/ sukeltas 

pasekmes? 
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KAIP BŪTI AKTYVIAM?   



ERZINIMAI tiesiog linksmai leisti laiką? 



PATYČIOS/ GĄSDINIMAI/ PAŠAIPOS… APIE KĄ JOS? 

Source: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 



„ELEKTRONINĖS“ PATYČIOS, KAS TAI? 

Elektroninės patyčios Tai – agresyvus, tyčinis elgesys 
virtualioje erdvėje 
 
Mokiniai dažnai patiria, ne tik „tiesiogines/ tradicines“ patyčias, 

bet ir skaitmeninėje/ internetinėje erdvėje. Skaitmeninės 
priemonės – tai „lengvas“ įrankis elektroninėms patyčioms 
augti, plėstis.. 

 



PATYČIOS IR ELEKTRONINĖS PATYČIOS: SKIRTUMAI 

Patyčios 

Tiesioginis bendravimas „priešais akis“. 

Yra galimybė pabėgti 

„Žiūrovų“ skaičius ribotas 

Auka žino, kas yra kas ir gali stebėti 
procesą 

Kūno, veido mimika yra matomi 

Žiūrovai gali matyti aukos  veido ar viso 
kūno reakcijas 

Elektroninės patyčios 
Vyksta nuolat 

24/7, visus metus 

Nėra vietos pabėgti, pasislėpti 

„Dalyvių“ skaičius beribis – nuo kelių 
asmenų, klasės, valstybės, iki viso 

pasaulio 

Dažnai vyksta anonimiškai 

Aukos veido, kūno reakcijų dėl patyčių 
pamatyti negalima 

Žiūrovai/ dalyviai negali matyti nei 
aukos reakcijos, nei  smurtautojo 



Elektroninių patyčių statistika 

Source: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 



ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ POVEIKIS 

Source: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 



ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ FORMOS 

 Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje 
 Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas jo reputacijai 
 Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama 

kitiems 
 Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių 

kambariuose 
 Šmeižimas internete 
 Persekiojimas 
 Smurtinių veiksmų filmavimas, įkėlimas ir platinimas internete 



ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ FORMOS: 

1. Patyčios 
socialinėje 
erdvėje 
 
Pašaipūs komentarai, 
palyginimai. 



ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ FORMOS : PRIEKABIAVIMAS 

2. Žeminimas 
 
Pakartotinės neigiamos pastabos apie grėsmes ir 
kitą žalingą veiklą viešai ir (arba) privačiai. 
„Žeminimas“gali reikšti: 
 
• Siunčiami skaudūs žalingi asmeniniai prenšimai 
• Dalinimasis kitų nuotraukomis, video 
• «Apsimetinėjimas»: patyčios kelia norą susikurti 

netikrą profilį (dažniausiai pažinčių svetainėse).   



ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ FORMOS : FLAMING 

3. Liepsnojantis 
 
Flaming yra tarptinklinis būdas 
internete, pokalbių grupėje, 
žaidimų pokalbyje, forume. 
„Elektroninės patyčios" (arba 
„jų" grupė) tiesiogiai nukreipia 
nukentėjusįjį į pačią žalingą, 
piktą ar šmeižikišką pranešimą, 
kad kiti galėtų matyti. 



ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ FORMOS : ATMETIMAS 

„El.patyčios" kartais naudoja atskirtį, 
sąmoningai išmesdami aukas iš 
internetinės grupės. Tuomet rašo 
juokingus komentarus apie išmestą 
auką. 
 
"Masinis procesas": visi internetinės 
grupės nariai, kuriai vadovauja 
„faktas“, per kelias valandas 
pašalina auką iš socialinės erdvės 
(draugų sąrašo). 



ISTORIJA: naujokas mokykloje 

Henris buvo drovus šeštasis laipsnis, kuris neseniai atvyko į mokyklą iš valstybės. "Dieną, kai jis 

naršo socialinės žiniasklaidos svetainę, jis susipažino su mokyklos su studentų nuotraukomis 

puslapiu, įskaitant vieną iš jo, pavadintą" The Fat Nerd "." Upset "jis paskelbė atsakymą, 

išreiškiantį savo niūrus. 

 

Henrikas daugelį savaičių turėjo jausti žeminimą ir skausmą, kol kas suprato, kas vyksta. Hans 

foreldre gjorde ikke engang fordi Henry gali būti nuliūdintas fortælle dem. 

De postai yra geresni, nes jie yra labai svarbūs studentams, dirbantiems lunchruimte ir 

speelplaats. Mokytojas pridūrė kai kuriuos vardus ir paklausė Henry, kas vyksta. Jis apibūdino 

socialinės žiniasklaidos puslapį ir kibernetinį išpuolį. 

 

Henriui reikės ilgai susigrąžinti pasitikėjimą. 

Ką galėjote padaryti jūs ir jūsų draugai, jei būtumėte Henry mokyklos draugas, kad 

padėtumėte jam jaustis geriau? 



ĮTRAUK SAVO ISTORIJĄ 

Ką galėjote padaryti jūs ir jūsų draugai, jei būtumėte Henry 

mokyklos draugas, kad padėtumėte jam jaustis geriau? 



Vaikų linija – nemokamas numeris 116 111, dirba nuo 11 iki 21 val. 
kiekvieną dieną. Gali skambinti vaikai ir paaugliai iki 18 metų. 
Teikia pagalba ir internetu – www.vaikulinija.lt.…. 

 

Jaunimo linija – nemokamas numeris 8 800 288 88, savanoriai dirba 
visą parą. Skirta įvairaus amžiaus jauniems žmonėms. 
Teikia paramą ir laiškais – http://www.jaunimolinija.lt/laiskai/. 

NAUDINGI KONTAKTAI 



• www.vaikulinija.lt  

• www.bepatyciu.lt 

• www.draugiskasinternetas.lt  

• www.bibliotekospazangai.lt 

NAUDINGOS NUORODOS 



Socialinė reklama apie elektronines patyčias 
http://www.youtube.com/watch?v=amueaVHIZ6A  
Filmas apie elektronines patyčias (angl. „Childnet International – Cyber Bullying“) 
http://www.youtube.com/watch?v=fNumIY9D7uY  
Filmas apie elektronines patyčias lietuvių kalba 
http://www.youtube.com/watch?v=au4zAhUA53w  
Vaikų privatumas internete (I). „Dalintis per daug“ 
http://www.youtube.com/watch?v=5TxCgC-Audo  
Vaikų privatumas internete (II). „Papildymas“ 
http://www.youtube.com/watch?v=1b_M1pt83e E 
Vaikų privatumas internete (III). „Justas“ 
http://www.youtube.com/watch?v=TFkXqoa0PS4  
Vaikų privatumas internete (IV). „Darbo pokalbis“ 
http://www.youtube.com/watch?v=qiK_Fd6lIXQ  
Vaikų privatumas internete (V). „Žvaigždė“ 
http://www.youtube.com/watch?v=D4jhka4PrlQ  

Vaizdo medžiaga apie saugumą virtualioje erdvėje 

http://www.youtube.com/watch?v=amueaVHIZ6A
http://www.youtube.com/watch?v=amueaVHIZ6A
http://www.youtube.com/watch?v=fNumIY9D7uY
http://www.youtube.com/watch?v=fNumIY9D7uY
http://www.youtube.com/watch?v=au4zAhUA53w
http://www.youtube.com/watch?v=au4zAhUA53w
http://www.youtube.com/watch?v=5TxCgC-Audo
http://www.youtube.com/watch?v=5TxCgC-Audo
http://www.youtube.com/watch?v=5TxCgC-Audo
http://www.youtube.com/watch?v=5TxCgC-Audo
http://www.youtube.com/watch?v=1b_M1pt83e
http://www.youtube.com/watch?v=1b_M1pt83e
http://www.youtube.com/watch?v=TFkXqoa0PS4
http://www.youtube.com/watch?v=TFkXqoa0PS4
http://www.youtube.com/watch?v=qiK_Fd6lIXQ
http://www.youtube.com/watch?v=qiK_Fd6lIXQ
http://www.youtube.com/watch?v=D4jhka4PrlQ
http://www.youtube.com/watch?v=D4jhka4PrlQ
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FAKE NEWS - NETIKROS NAUJIENOS  



Netikrų naujienų šaltiniai 



VEIDO IR BENO GOLDMANŲ ISTORIJA. PARYŽIUS 



FAKTŲ PATIKRINIMAS INTERNETE 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8  

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8
https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8
https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8
https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8
https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8




KODĖL NETIKROS ISTORIJOS STIPRESNĖS INTERNETE? 

 

• Sumažina dėmesį į detales ir niuansus. Mažesnis noras gilintis į informaciją. 

 
• „Aido“ efektas  Jei daugelis žmonių / draugų pakartoja, kad kažkas yra 

tiesa, tai tiesa.. 

 
• Turinio iškraipymas  tekstų, vaizdų ir vaizdo įrašų iškraipymai. 

 
• Manipuliuojama informacija internete  Labai lengva sukurti netikrą turinį 

apie tikruosius žmones ir netikrus tikrųjų žmonių profilius. 



2 0 ’   

1) Tai gali būti susijusi su jūsų mokykla ar žinomu personažu, kurį norite 
užpulti. Tai gali būti tavo draugas. Tai gali būti susijęs su kursu, kurį 

lankote šiandien. Tai gali būti susijusi su kultūra, visuomene. Kažkas 
ar kažkas gerai pažįstate ir galbūt galėtų atakuoti. 

 
2) Jūsų galimas tikslas? Atsisakykite daugiau paspaudimų masalo, 

dalijimosi jaukų ir komentarų dėl neapykantos kalbos turinio. 

 

3) 1 patarimas: nesukurkite kažko visiškai absurdo. Galite naudoti iš 

dalies tikrąją informaciją, tada pridėkite daug neteisingų 
duomenų. 

 

4) 2 patarimas: galite ieškoti informacijos iš internetinių šaltinių, kad 
bent iš dalies (arba klaidinančiai) patvirtina savo netikras 
naujienas. 

5) Sukurkite (nekelbkite) savo netikrų naujienų, "gerai ginčijamų" ir 

nuspręskite, kuriam internetiniam kanalui galbūt galėsite paskelbti. 

DĖMESIO: Neskelbkite ar dalinkis netikromis naujienomis. Uždavinys yra vienintelis 

tikslas, kad suprastumėte, kaip lengviau sukurti suklastotas naujienas 

„FIKTYVIOS ŽINUTĖS“ SUKŪRIMAS 



LABAI PAPRASTA SUKURTI „FIKTYVIĄ“ 

ŽINUTĘ. 

 

Suprasdami, kaip lengva paskleisti 

„fiktyvią“ žinutę, galite lengviau jas 

atskirti ir reaguoti 

„FIKTYVIOS ŽINIOS“ SUKŪRIMAS 
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LAIMINGA KALBA INTERNETE 



Įtakos  

sfera 

Įsitraukimo sritis 

Nėra tiesioginio dalyvavimo 

ĮTAKOS SFERA 



 
 
"Gali būti, kad jūs nesate 
atsakingi už situaciją, 
kurioje esate, bet jūs būsite 
atsakingi, jei nieko 
nepadarysite, kad ją 
pakeisti" 

 
Martin Luther King 

ASMENINĖ (NE) ATSAKOMYBĖ 



Įtakos sfera 

Įsitraukimo 

sritis 

Nėra tiesioginio dalyvavimo 

REAKTYVUS ĮSITRAUKIMAS 



Įtakos sfera 

Įsitraukimo sritis 

Ne tiesioginė įtaka 

BŪK AKTYVUS, NE REAKTYVUS! 



BŪK AKTYVUS: KURK LAIMINGĄ TURINĮ 

Dalyvaukite 
grupių tinkle, 

norėdami skleisti 
naujas idėjas ar 

kurti savo 
draugus! 

Dalyvaukite 
renginyje, 
kuriame 

palaikomos geros 
jūsų mylimos 

priežastys 

Sukurkite arba 
užsiprenumeruoki

te svetainę, 
tinklaraštį ar 

naujienlaiškį, kur 
rasti turinį ir 

žmones, kurie jus 
laimingi! 

 

Kurkite ar 
palaikykite 
tiesioginius 

įvykius, susijusius 
su tuo, ko jums 

patinka 

Sukurkite 
socialinės 

žiniasklaidos turinį, 
kad būtumėte 
draugas, klasės 

draugas, asmuo, 
kuriam reikia gero 

žodžio 

Pagalbinės 
priežastys 

internete, kad 
pasaulis būtų 
geresnė vieta 



PAVYZDŽIAI 

Surask savo pavyzdžių ir 
įterpk 



LINKSMAS TURINYS, LINKSMAS INTERNETAS, LAIMINGI ŽMONĖS 

Laimės šansas padidėja 15 proc., kai šalia yra laimingas 

žmogus 

 

Nesvarbu, kas tas žmogus, artimas draugas ar ne: tavo 

laimės šansas padidėja 15 proc. nepriklausomai nuo 

asmens tapatybės.  

Wellbeing: The Five Essential Elements, Tom Rath 



48 

KLAUSIMAI/ ATSAKYMAI   
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AČIŪ 
https://www.facebook.com/wordsarestones/ 

This training course was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 


