
 

 Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų 

grupę. Pokalbių kambariuose, socialiniuose 

tinkluose ir kt. 

 Persekiojimas, kai grasinama kaip nors pakenkti, 

tarkime, sumušti, arba teigiama, kad vaikas yra 

paslapčia stebimas. 

 Įvairių su vaiku susijusių situacijų filmavimas ir 

įkėlimas bei platinimas internete.  

Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo 

„elektroninių“: 

 Elektroninės patyčios yra įsiveržimas į privatų 

gyvenimą, kuris vyksta visą parą ir kuris 

nesibaigia prie nuosavo namo durų. 

 Informacijos sklaidos apimtis yra didžiulė. 

 Kaltininkai gali veikti neatpažinti ir likti 

saugūs dėl anonimiškumo. Dažnai jų nurodoma 

tapatybė skiriasi nuo realybės. 

 Nei amžius, nei išvaizda elektroninių patyčių 

atžvilgiu nėra lemiamas kriterijus. Jos gali 

vykti ir tarp bendraamžių, ir tarp skirtingų 

amžiaus grupių. 

 Elektroninės patyčios gali įvykti ir netyčia, jos 

gali būti neapgalvotas arba nesąmoningas 

veiksmas, kuris įžeidžia kitą. Šių reakcijų 

kaltininkas dažnai nemato ir nesuvokia 

padarytos žalos mąsto. 

Vaikų internete padaryti nusikaltimai tėvus gali 

patraukti administracinėn atsakomybėn už vaikų 

nepriežiūrą. BŪKIME ATIDŪS.  

Daugiau informacijos: 

https://auguinternete.lt  

http://www.bepatyciu.lt  

http://www.vaikulinija.lt 

http://cyberhelp.eu/lt/introduction/what_is 

 

          Kas penktas 11-15 metų paauglys Lietuvoje 

patiria patyčias virtualioje erdvėje (Tarptautinio 

mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos 

tyrimo duomenys (2013/2014 m.). „Vaikų linijos“ 

skambučių ir laiškų statistika taip pat rodo, kad 

elektroninės patyčios – viena dažniausių grėsmių, su 

kuriomis vaikai ir paaugliai susiduria internete. 

Elektroninės patyčios – tai agresyvus ir tyčinis elgesys, 

kuriuo siekiama pažeminti, įskaudinti, išgąsdinti kitą 

vaiką. Jos gali vykti elektroniniais laiškais, žinutėmis, 

pokalbių svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt. 

 

Kokios būna elektroninių patyčių formos? 

 Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kai vaikas yra 

viešai, kitiems matant, įžeidinėjamas. Pavyzdžiui, 

socialinio tinklo profilyje yra parašomi įvairūs 

keiksmažodžiai, vaikas viešai užgauliojamas. 

 

 Šmeižimas internete, kai apie vaiką ar jų grupę 

yra skleidžiami gandai. Pavyzdžiui, mergaitės du 

savo bendraklasius vadina „pora“, siuntinėja 

kitiems bendraklasiams apie tai žinutes ir 

elektroninius laiškus, tokiu būdu skleisdamos 

klaidingą informaciją. 

 Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito 

reputacijai. Pavyzdžiui, klasiokas, norėdamas 

pajuokauti, apsimeta savo bendraklase ir jos vardu 

rašo SMS žinutes kitoms klasės mergaitėms, 

pravardžiuodamas jas. 

 Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija, 

kuri paviešinama kitiems. Tai gali būti asmeninės 

nuotraukos, vaizdo filmukai, prisijungimo 

duomenys ir kt. 
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