
Für Pädagogen im Schulalltag - 5-6 klasės
Bendrieji duomenys

Kodėl ši tema svarbi?
"Jaunimas dažnai nežino, kokią žalą gali padaryti paviešintas nuotraukų- ar video montažas internete arba kokią
reakciją nukentėjusiam asmeniui gali sukelti žeidžiančios arba grasinančios žinutės. Jiems tai yra tik išdaiga, kai
nori pvz.: atkeršyti mokytojui už blogą pažymį, ar paerzinti klasės draugą.
— Šaltiniai:: www.klicksafe.de

Vis labiau mūsų jaunimas su didžiausiu susidomėjimu naudojasi skaitmeninėmis masinės informacijos priemonės, kurių pasiūla vis auga. Mūsų
šiuolaikinis gyvenimas be jų yra tiesiog neįsivaizduojamas. Už visų teigiamų aspektų slypi pavojai, kurių mes kartais nenujaučiame. Didelį džiaugsmą
mums teikia galimybė greitai ir paprastai keistis informacija, ją perduoti kitiems, būti nuolatos pasiekiamu, tačiau būtent šis aspektas pasitarnauja ir
elektroninėms patyčioms.

Šios pamokos skirtos elektroninių patyčių prevencijai.

Šių pamokų metu moksleiviai turės galimybę plačiau susipažinti su šia tema, kuri pateikiama vaizdingai, remiantis tikrais pavyzdžiais iš jaunimo
gyvenimo. Dirbdami grupėmis mokiniai dalinsis savo nuomone, požiūriu, patys kurs taisykles, kaip reikėtų elgtis tikrame gyvenime.

Mokymo forma:
Trukmė:
Sąlygos:

visos mokymo formos
6 pamokos po 45 minutes
Klasė, kurioje būtų pakankamai vietos darbui mažose grupėse,
kompiuteris, projektorius, galima naudotis ir interaktyvia lenta, taip pat
prieiga prie interneto, vaizdo klipai

/lt
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Informacija apie elektronines patyčias

Elektroninių patyčių priežastys ir motyvai

Elektroninėmis patyčiomis ( dar vadinamos kibernetinėmis
arba internetinėmis patyčiomis) vadinamas tyčinis
įžeidimas, grasinimas, kompromitacija, įkyrėjimas,
trukdymas kitiems naudojant modernias komunikacijos
priemones, dažniausiai ilgesnį laiką.

Elektroninės patyčios vyksta internete (pvz. siunčiant
elektroninius laiškus, naudojant Instant Messenger, pvz.:
ICQ, socialiniuose tinkluose, žiūrint video interneto
portaluose) arba mobiliųjų telefonų pagalba (pvz.: per
žinutes arba įkyrius skambučius). Dažniausiai kaltininkas
veikia anonimiškai, todėl auka dažniausiai nežino, kas jį
"puola".

Dažniausiai auka ir kaltininkas vienas kitą pažįsta realiame
gyvenime. Auka dažniausiai nujaučia, kas visa tai daro.
Kaltininkai labai dažnai būna iš artimos aplinkos t.y.
mokyklos, gyvenamojo rajono, kaimo. Labai retai pasitaiko
atvejų, kai tuo užsiima visiškai nepažįstami žmonės.

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, nes šiais laikais turime dideles
technologines galimybes pvz.: greitis.
Kaltininkai, taip vadinamieji „internetiniai-chuliganai“ gali veikti neatpažinti ir
likti saugūs dėl anonimiškumo. Dažnai jų nurodoma tapatybė stipriai skiriasi nuo
realybės.
Nei amžius, nei išvaizda elektroninių patyčių atžvilgiu nėra lemiamas kriterijus.
Jos gali vykti ir tarp bendraamžių (klasės draugų), ir tarp skirtingų amžiaus
grupių (mokiniai-mokytojai).
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.

Elektroninių patyčių priežastys ir motyvai gali būti įvairūs. Dažnai
elektroninės patyčios yra kažkokios anksčiau įvykusios situacijos
tęstinumas arba netinkamo bendravimo ir empatijos trūkumo išraiška.

Atstūmimas (susikaupusios agresijos priežastis)
Pripažinimas (pvz. tam, kad pasirodytų „kietas“)
Jėgos demonstravimas (parodyti, kas yra bosas (viršininkas))
Baimė (Baimė, kad nepasiseks arba baimė pačiam tapti auka)
Nuobodulys (neturi ką veikti laisvalaikiu)
Bendruomeniškumo jausmo stiprinimas (vadovaujasi moto
„Kartu mes esame stiprūs“)
Tarpkultūriniai konfliktai
Konfliktai klasėje („Moksliukai“ nėra mėgstami už klasės ribų)
Draugystės keičiasi (kartais geriausios draugės tampa
konkurentėmis)
Klasės kolektyvas keičiasi (nauji klasės draugai)
Nepageidaujamas asmenininės informacijos viešinimas
(Vaikai ir jaunuoliai dažnai nežino apie savo veiksmų poveikį. Jie
paviešina kitų žmonių asmeninę informaciją arba intymias
nuotraukas/video filmus nenorėdami nieko blogo. )

(palyginus: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Elektroninių patyčių duomenys
JIM tyrimas Vokietijoje ir EU Kids Online apklausa Europoje apie tai, kaip dažnai vyksta elektroninės patyčios.

Elektroninės patyčios Vokietijoje
Pietvakarių Vokietijos pedagoginės mokslinių tyrimų tinklo JIM tyrimas (2013)

nuo 1998 metų vyksta 12-19 metų jaunuolių masinės informacijos naudojimo tyrimai
Tyrimo rezultatai:

12 proc. jaunųjų interneto naudotojų nurodo, kad apie juos internete buvo išplatinta melaginga arba įžeidžianti informacija (16 proc. 14-15 ir
16-17 metų jaunuolių, taip pat 20 proc. jaunuolių iš pagrindinių mokyklų ir 17 proc. iš realinių mokyklų, bei 7 proc. iš gimnazijų).
12, 5 procentų pasitaikė tokių atvejų, kad buvo įkeltos juos kompromituojančios nuotraukos ar video filmukai be jų sutikimo.
32 procentai teigia, kad elektronines patyčias patyrė jų pažįstami (12-13 metų: 14%, 14-15 m.: 31%, 16-17 m. 35%, 18-19 m. -32%).
23 procentai nurodo, kad bent vienas žmogus iš jų pažįstamų rato patyrė elektronines patyčias.
7% jaunuolių patys tapo elektroninių patyčių auka (12-13 metų: 5%, 14-15 m.: 9%, 16-17 m.: 8%, 18-19 m.: 5%). Tarp jų 9% mergaičių ir
5% berniukų.

Ar turi pažįstamų, kurie patyrė elektronines patyčias (telefonu ar internetu)?

Kur?

Bendruomenėje: 23 proc.
Pokalbių svetainėje: 6 proc.
Per mobiliuosius telefonus: 5 proc.
Forumuose: 2 proc.
Kitur: 1 proc.

— Šaltinis: JIM 2013 metų tyrimas, duomenys nurodyti procentais
Pietvakarių Vokietijos pedagoginė mokslinių tyrimų tinklo JIM studija (2013) Nuo 1998 metų vyksta 12-19 metų jaunuolių gebėjimo naudotis masinės
informacijos priemonėmis tyrimai.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Elektroninės patyčios Europoje procentais lyginant atskiras šalis
EU Kids Online – tyrimas (2011)

Apklausta 25.000 vaikų ir jaunuolių nuo 9 iki 16 metų iš visos Europos, ar jie yra susidūrę su elektroninėmis patyčiomis.
6 procentai apklaustų vaikų ir jaunuolių Europoje patvirtino, kad jie per paskutinius 12 mėnesių patyrė elektronines patyčias, aukos
arba kaltininko (agresoriaus) vaidmenyje.

Online ir Offline patyčių palyginimas Europoje
ES šalys (%)

Patyčios Elektroninės patyčios

Klausimai: Ar kas nors per paskutinius 12 mėnesių tave įžeidinėjo ar įžūliai elgėsi? Ar tai vyko internete per praėjusius 12 mėnesių? Tikslinė grupė: visi
vaikai, kurie naudoja internetą (ES vaikų internetinė linija).

— Šaltiniai: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Mokymosi tikslai

Mokinės ir mokiniai

...mokiniams pristatoma tema “elektroninės patyčios”.
Susipažįsta su įvairiomis elektroninių patyčių pusėmis.
Įgys žinių, kaip saugiai naudotis internetu, kaip elgtis esant "online"
Susipažins, kokios yra elektroninių patyčių formos, kokia gali būti jų apimtis ir poveikis
mokykloje ir namuose.
Mokysis, kaip kovoti su elektroninėmis patyčiomis.
Sukurs elgesio taisykles nukentėjusiems ir bendraklasiams.
Mokysis suprasti, kas yra savivertė, empatija ir kito žmogaus vertinimas, teigiamas požiūris į
jį.
Susipažins su teisiniais aspektais.



Pamokos planas
Pamoka 1 (45 min.)

Tema/
pamokos
dalis Trukmė Turinys (Ką?)

Veiklos
formos

Metodiniai nurodymai (Kas ką
veikia?)

Priemonės
Mokinių
reakcija/elgesys Mokytojo veikla

Prieš pamoką 2-3 min. Temos pristatymas Mokytojo
aiškinimas

Reagavimas į
aktualią temą

Pristatymas

Sąvokos
"Elektroninės
patyčios"
paaiškinimas

10 min. Sąvokos paaiškinimas naudojantis
lenta

Lentos viduryje nupiešiamas
debesis, jame užrašoma sąvoka
„Elektroninės patyčios“. Mokiniai
sukuria minčių žemėlapį šia
tema.

Diskusija
pamokoje
Minčių
žemėlapis
lentoje

Galimi atsakymai:
įžeisti, grasinti,
atsiriboti,
kompromituoti,
internetas,
mobilus
telefonas,
nuotraukos, video
filmai, socialiniai
tinklai

Pagalbiniai
klausimai: 
→ Kur ir kaip tai
vyksta?

Lenta
Galima
naudoti
informacinius
lapus

Skirtumas
tarp
tradicinių
patyčių ir
elektroninių
patyčių

5-10
min.

Mokiniai palygina tradicines/
tiesiogines patyčias su
elektroninėmis patyčiomis ir randa
skirtumus

Diskusija
pamokoje

Mokiniai daugiau
žino nei
mokytojas galvojo

Mokytojas
reaguoja
empatiškai (geba
įsijausti į kito
padėtį, emocinę
būseną, tiesiogiai
suprasti kito
jausmus)

Iliustruojantis
filmukas

5-10
min.

Žiūri iliustruojantį filmą:
Nurodymas: Prieš pamoką patikrinkite, ar
šį filmą vis dar galima pažiūrėti internete.

Trumpametražinis filmas: „Zeig
Respekt - Stopp Cybermobbing!“
(Sustabdyk patyčias)
http://www.youtube.com/watch?
v=NCuudFQxMIk
http://www.youtube.com/watch?
v=74yarfxNgAE
Alternatyva: „Wehr dich gegen
Cybermobbing“ ( Apsigink nuo
patyčių) 
http://www.youtube.com/watch?
v=mr83hYL4lbk
http://www.youtube.com/watch?
v=Jz-HwnyvUwY
„Nina domisi tema „Elektroninės
patyčios"
https://www.youtube.com/watch?
v=au4zAhUA53w
http://www.youtube.com/watch?
v=5c-Hw4RjSTY
Stoppt Cybermobbing!!!
(Sustabdyk patyčias)
http://www.youtube.com/watch?
v=8HuxyGjfS78

Video Mokytojas rodo
video filmuką

Kompiuteris ir
projektorius,
vaizdo klipas

Filmo analizė 15 min. Filmo turinio nagrinėjimas:
Elektroninių patyčių priežastys,
poveikis, taip pat reakcijos,
kurias sukelia elektroninės
patyčios

Diskusija
pamokoje

Nuolatiniai
įžeidinėjimai
Atsiskyrimas
nuo kitų,
mintys apie
savižudybę

Filmo emocijų
aptarimas,
mokytojas
užduoda
klausimus apie
elektroninių
patyčių
priežastys,
poveikį, taip pat
reakcijas, kurias
sukelia
elektroninės
patyčios, kaip
reaguoja
nukentėjusieji ir
stebėtojai.

Galima užrašyti
ant lentos

http://www.youtube.com/watch?v=NCuudFQxMIk
http://www.youtube.com/watch?v=74yarfxNgAE
http://www.youtube.com/watch?v=mr83hYL4lbk
http://www.youtube.com/watch?v=Jz-HwnyvUwY
https://www.youtube.com/watch?v=au4zAhUA53w
http://www.youtube.com/watch?v=5c-Hw4RjSTY
http://www.youtube.com/watch?v=8HuxyGjfS78


Pamoka 2 (45 min.)

Tema/
pamokos dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos

Metodiniai nurodymai (Kas ką
veikia?)

Priemonės
Mokinių
reakcija/elgesys

Mokytojo
veikla

Pakartojimas 5 min. Svarbiausių dalykų iš 1.
skyriaus pakartojimas (sąvokų
formulavimas)

Diskusija
pamokoje

Aktyvus dalyvavimas Diskusija
užduodant
tikslingus
klausimus

Asmeninė
mokinių
patirtis

5 min. Klausiama apie mokinių
asmeninę patirtį, aktyviai
dalyvaujama diskusijoje

Diskusija
pamokoje

Netikrumo jausmas,
noras papasakoti apie
savo patirtį

Filmo emocijų
aptarimas
Reaguoja
empatiškai

Mokinių
asmeninė
patirtis

Veiklos etapai
1
Aptariama,
kaip turėtų
elgtis
nukentėjusieji
ir stebėtojai

20 min. Ieškoma būdų, kaip turėtų
elgtis nukentėjusieji ir
stebėtojai (bendraklasiai)

Diskusija klasėje,
mokiniai išsako
savo nuomonę

Mokiniai reaguoja į
kiekvieną teiginį ir
apsisprendžia į kurią
pusę eiti (į kairią ar į
dešinę virvės pusę)

Mokytojas
vadovauja
sekančiai
diskusijai:

Mokiniai turi
apsispręsti
Mokiniai turi
apginti savo
nuomonę

Virvė

Teisiniai
aspektai

15 min. Aptariami teisiniai aspektai, iš
pradžių išsiaiškinama, ką
mokiniai žino, tada
supažindinama su
konkrečiomis "teisėmis" ir
"nusižengimais".

Grupinis darbas,
padalomoji
medžiaga.
Alternatyva:
pasikviečiama
teisininkė.

Netikrumo jausmas,
neteisybės
išgyvenimas
Netikėti atradimai,
supratimas

→ Ar galima?
Išsiaiškinti teisinius
klausimus, kokie
gali būti įrodymai,
teisė į nuosavą
atvaizdą ir t.t.).

Vyksta
diskusija,
užduodant
teisinius
klausimus.
Mokytojas
nurodo
pradėti
grupinį darbą

Projektorius,
užduočių
lapas

→ ši užduotis bus tęsiama 3 skyriuje



Pamoka 3 (45 min.)

Tema/
pamokos
dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos

Metodiniai nurodymai (Kas ką
veikia?)

Priemonės
Mokinių
reakcija/elgesys

Mokytojo
veikla

Teisiniai
aspektai

→ Tęsiamas 2 skyriaus darbas

15 min. Aptariami teisiniai aspektai, iš
pradžių išsiaiškinama, ką mokiniai
žino, tada supažindinama su
konkrečiomis "teisėmis" ir
"nusižengimais".

Grupinis darbas,
padalomoji
medžiaga.
Alternatyva:
pasikviečiama
teisininkė.

Netikrumo
jausmas,
neteisybės
išgyvenimas
Netikėti
atradimai,
supratimas

→ Ar galima?
Išsiaiškinti
teisinius
klausimus, kokie
gali būti įrodymai,
teisė į nuosavą
atvaizdą ir t.t.).

Vyksta
diskusija,
užduodant
teisinius
klausimus.
Mokytojas
nurodo
pradėti
grupinį
darbą

Projektorius,
užduočių
lapas

Iliustruojantis
filmukas

10 min. Filmas:
„Durchklick – Cybermobbing via
Chat und Handy“
http://www.youtube.com/watch?
v=eqsM0hSzwMk

Nurodymas: Prieš pamoką patikrinkite, ar šį
filmą vis dar galima pažiūrėti internete.

Video Netikrumo
jausmas,
asmeniškas
reagavimas

Mokytojas
analizuoja
filmą,
remdamasis
aptarta
medžiaga

Video filmas

Veiklos
etapai 2

15 min. Filmo turinys aptariamas pagal šiuos
kriterijus: pasekmės, poveikis, visų
dalyvių elgesio būdai

Diskusija
pamokoje

Aktyvus
dalyvavimas

Mokytojas
padrąsina
mokinius
pasisakyti,
leidžia spėti

Lenta

http://www.youtube.com/watch?v=eqsM0hSzwMk


Pamoka 4 (45 min.)

Tema/
pamokos
dalis Trukmė Turinys (Ką?) Veiklos formos

Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?)

Priemonės
Mokinių
reakcija/elgesys

Mokytojo
veikla

Užrašoma,
dėl ko buvo
susitarta

20 min. Grupinio darbo metu mokiniai
užrašo gautus rezultatus ir
atsako į klausimus

kaip turėtų elgtis
nukentėjęs asmuo ir
kaip turėtų elgtis stebėtojai/
bendraklasiai
kaip turėtų elgtis mokytojas
Kaip turėtų elgtis tėvai

Darbas grupėse
keičiantis vietomis
(grupės prie vieno
klausimo (plakato)
praleidžia apie 3
min., tada eina
prie kito)

Mokiniai užrašo ant
paruoštų lapų (kuria
plakatą) savo pasiūlymus,
kaip turėtų elgtis
kiekvienas patyčių dalyvis

Mokytojas
mokiniams
padeda ieškoti
anksčiau
surinktų
duomenų

Plakatai

Prezentacija 25 min. Mokiniai užrašo ant paruoštų
lapų (kuria plakatą) savo
pasiūlymus, kaip turėtų elgtis
nukentėję asmenys,
stebėtojai, mokytojai ir tėvai

Prezentacija Pristatomi konkretūs
elgesio būdai

Mokytojas
paragina
mokinius
iškabinti savo
plakatus
klasėje.

Prezentacija



Pamoka 5 (45 min.)

Tema/
pamokos
dalis Trukmė Turinys (Ką?)

Veiklos
formos

Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?)

Priemonės
Mokinių
reakcija/elgesys Mokytojo veikla

Trumpa
darbo
apžvalga

10 min. Svarbiausio turinio iš ankstesnių
skyrių apžvalga. Atsakoma į likusius
klausimus.

Diskusija
pamokoje

Aktyvus
dalyvavimas

Mokytojas užduodamas
klausimas skatina mokinius
diskutuoti

Kūrybinis
darbas

35 min. Mokiniai renka idėjas, kaip kovoti su
elektroninėmis patyčiomis
mokykloje

Grupinins
darbas

Renkamos idėjos -
aktyvus
dalyvavimas

Mokytojas padeda rinkti
idėjas

Plakatai



Pamoka 6 (45 min.)

Tema/ pamokos
dalis Trukmė Turinys (Ką?)

Veiklos
formos

Metodiniai nurodymai (Kas ką veikia?)

Priemonės
Mokinių
reakcija/elgesys Mokytojo veikla

Darbo
pristatymas
mokyklos
vadovybei

20 min. Kūrybinio darbo
pristatymas

Prezentacija Mokiniai su dideliu
įsitikinimu pristato
savo idėją

Mokytojas ir mokyklos
vadovybė vertina mokinių
idėjas

Plakatai

Diskusija 15 min. Diskusija su mokyklos
vadovais dėl idėjų
įgyvendinimo

Diskusija
Diskusija
pamokoje

Mokinių
reikalavimai
mokyklos
vadovams

Mokytojas fiksuoja
susitarimus dėl idėjų
įgyvendinimo mokykloje

"Mes esame
prieš
elektronines
patyčias"

Grįžtamasis ryšys 10 min. Anketų pildymas
Kiekvienas mokinys
gauna apklausos
anketą

Individualus
darbas

Anketos kopijos
kiekvienam
mokiniui



Didaktiniai - metodiniai komentarai
1. Sąvokos paaiškinimas
Susiekite žodį patyčias su gyvenimiška patirtimi. Paklauskite mokinių, ar jie ką nors panašaus jau išgyveno arba pažįsta ką nors, kam tai atsitiko. Ant
spalvotų kortelių užrašykite jų mintis ir pritvirtinkite korteles prie lentos "minčių lietaus" metodu.

Ką pagalvojate, išgirdę sąvoką elektroninės patyčios? Ką reiškia elektroninės patyčios?

2. Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo „elektroninių“
Padalinkite žodžius ELEKTRONINĖS ir PATYČIOS (tiesioginės) brūkšnio pagalba į dvi dalis. Išsiaiškinkite skirtumus tarp elektroninių ir tiesioginių (akis į
akį) patyčių. Taip pat nurodykite kas tarp jų bendro.

Pagalbiniai klausimai:

Kuo skiriasi "tiesioginės/tradicinės" patyčios nuo elektroninių patyčių?
Kas tarp jų bendro?
Ar vienos yra blogesnės už kitas?

Elektroninės patyčios

Video filmus/nuotraukas rodyti/persiųsti

Internetas

įžeisti
Socialiniai tinklai

grasinti

kompromituoti
pašiepti

mobilusis telefonas

Elektroninės patyčios

Video filmus/nuotraukas rodyti/persiųsti

Internetas

įžeisti
Socialiniai tinklai

grasinti

kompromituoti
pašiepti

mobilusis telefonas



— Remiantis: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Elektroninių patyčių pavyzdžiai
Paprašykite mokinių pateikti informacijos iš savo gyvenimo ar aplinkos. Ar jų klasėje, ar mokykloje yra pasitaikę tokių atvejų?

Paklauskite, gal yra girdėję per radiją, televiziją ar skaitę internete apie tokius atvejus (pvz. 15-metė kanadietė Amanda Todd).

Paklauskite, kaip tai atitiko, kaip reagavo aplinkiniai, kaip jautėsi dalyviai.

4. Veiklos etapai 1 - Aptariama, kaip turėtų elgtis nukentėjusieji ir stebėtojai
Prašau atlikti užduotis sekančiame užduočių lape.

Patyčios
Seniai egzistuoja, abi pusės bendrauja tiesiogiai ("akis į akį")
Auka ir kaltininkas yra žinomi
Tarp aukos ir kaltininko nėra psichinės ir/ar fizinės pusiausvyros
Žino, kas dalyvauja (stebi) patyčias
yra "ramybės fazės" .Tai nenuolatinis veiksmas, galima pabūti ramiai
(pvz.namuose, toliau nuo mokyklos)
Matosi, kaip reaguoja auka

Elektroninės patyčios
Pakankamai naujas reiškinys, atsiradęs dėl didžiulės technologijų pažangos
Patyčios vyksta ne tiesiogiai, o per modernias komunikacijos priemones
(internetą, mobilųjį telefoną)
Daug paprasčiau, greičiau ir platesniam ratui perduodama informacija
Didelis įtrauktų asmenų (stebėtojų) skaičius
Patyčios nesibaigia prie namų durų, bet persekioja nuolat
Vieną kartą įkelti duomenys gali būti tinkle išsaugoti visam laikui.
Agresorius gali veikti anonimiškai
Nematome, kaip reaguoja auka.
Auka taip pat nemato kaltininko ir negali spręsti, ar tai buvo padaryta tyčia
ar ne

Bendri dalykai
Dažniausiai trunka ilgesnį laiką
Tyčinis įžeidinėjimas, kompromitavimas, grasinimas
Auka ir agresorius dažniausiai pažįsta vienas kitą
Paprastai susipykstama dėl menkniekių ir tai
perauga į didelį konfliktą (dažniausia to priežastis
yra žmonių tarpusavio santykiai)
Kaltininkui auka yra priemonė išlaisvinti savo
agresiją ("čia aš bosas")
Stebėtojai dažniausiai nesikiša, nes bijo patys tapti
auka arba jie nežino, kaip reaguoti, mano, kad jų tai
neliečia.
Galimos pasekmės aukai: bijo eiti į mokyklą, miego
sutrikimai, praranda pasitikėjimą savimi, mintys
apie savižudybę, savižudybė

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf


Pokalbis tema "Elektroninės patyčios"
Įvadas į diskusiją:

Visi mokiniai atsistoja klasės viduryje, mokytojas nubrėžia liniją klasės viduryje (galima ištempti virvę ar pan.). Mokiniai gauna užduotį, reaguoti į
mokytojo pasakytus teiginius. Tai reiškia, jie turi apsispręsti kurioje virvės pusėje jie atsistos:

Viena pusė yra „Taip“ pusė – vadinasi į tą pusę eina mokinys, kuris pritaria mokytojo teiginiui.
Kita pusė yra „Ne“ pusė – vadinasi ten atsistoja mokinys, kuris nepritaria mokytojo teiginiui

Mokytojas perskaito vieną teiginį, mokiniai užima savo pozicijas, tada vyksta diskusija. Mokytojas paprašo mokinių pagrįsti savo pasirinkimą, galbūt
įtikinti savo bendraklasius pereiti į kitą pusę. Po to pereinama prie sekančio teiginio ir taip aptariami visi teiginiai.

Diskusijos tikslas yra išsiaiškinti kaip turėtų elgtis auka ir patyčių stebėtojai.

Su kuriuo teiginiu tu sutinki?
1. Į kvailą, įžeidžiančią žinutę reaguoju audringai ir mane įžeidusį asmenį taip pat iškart įžeidžiu.
2. Įžūlią, diskriminuojančią žinutę iškart ištrinu.
3. Nė su kuo nesikalbu apie tai, kad patiriu patyčias internete.
4. Mano asmeniniai nustatymai internete man nerūpi.
5. Aš blokuoju internete tuos, kurie mane įžeidinėja ar kitaip atakuoja.
6. Aš nepasakoju mokytojui, kai sužinau, kad kažkas patiria elektronines patyčias.
7. Kiti nukentėję asmenys patys turi galvoti, ką jiems daryti.
8. Aš žinau savo teises internete – pvz. savo atvaizdo.
9. Aš pasitikiu savimi ir žinau, kad tie, kurie iš manęs tyčiojasi, yra silpni ir patys turi problemų.

10. Aš kreipiuosi į savo tėvus, mokytoją ar kitą suaugusį asmenį.
11. Aš kreipiuosi į savo geriausius draugus, jei kas nors iš manęs tyčiojasi.
12. Aš žinau adresus, kur galiu tokiu atveju kreiptis.



5. Teisiniai aspektai
Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau
pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. (pvz. šantažas).

Teisinė atsakomybė Lietuvoje
Ką sako Lietuvos įstatymai?

Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama.
Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. Todėl iš anksto turi būti paaiškinta, ar patyčios vyksta viešai ar
uždaroje erdvėje.

— Remiantis: www.klicksafe.de

Pirmiausia paklauskite mokinių, ką jie žino apie teisinę atsakomybę. Po to grupėse atlikite sekančią užduotį.

Viešai

Vaizdo klipai ir/ arba atvaizdai (nuotraukos) yra paviešinami be savininko
leidimo
→ Asmeninių teisių ir teisių į savo atvaizdą pažeidimas.
Įžeidimų ir melagingų pasisakymų socialiniuose tinkluose, forumuose
platinimas, ir t.t.
→ Kaltinimas dėl šmeižto ar priekabiavimo.

Uždaroje erdvėje

Nuolatiniai užgauliojimai/priekabiavimas per elektroninius laiškus,
"messenger" žinutės ar SMS
→ baudžiama už persekiojimą.

Bendrai:

Grasinimas, šantažas, ar prievarta yra nusikaltimai! Nesvarbu, kokios priemonės
yra naudojamos ir kur tai vyksta, viešai ar uždaroje erdvėje. Apie tokius įvykius
turėtumėte pranešti tėvams, mokytojams ir policijai.

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


Teisiniai aspektai Vokietijoje
Kas parašyta Lietuvos įstatymuose?

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS
Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Po
asmens mirties tokį ieškinį turi teisę pareikšti jo sutuoktinis, vaikai ir tėvai.

Elektroninių ryšių įstatyme numatyto asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno
tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, - užtraukia baudą nuo
vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS
167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas

1. Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 (nuo 2007 m. liepos 21 d.) (Žin., 2007, Nr. 81-3309) redakcija Tas, kas neteisėtai
rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu
iki trejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Lietuvoje galiojantys įstatymai:

Fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats
asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai.
168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas
Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų gyvenimą, jeigu
tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko darydamas šio kodekso 165-167
straipsniuose numatytą veiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų
metų.
Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir
orumą.
Elektroninių ryšių įstatyme numatyto asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno
tūkstančio litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, -
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Nors ir nėra jokio įstatymo, kuris numatytų baudas už elektronines
patyčias, tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama:

Fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas
gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami,
taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Po
asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar
vaikai. Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę
teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti
turtinę ir neturtinę žalą.
Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų
asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų
gyvenimą, jeigu tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar
profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko
darydamas šio kodekso 165-167 straipsniuose numatytą veiką,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu,
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir
kitoks susižinojimas neliečiami.

Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens
privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties
tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai.



6. Grįžtamojo ryšio anketa
Pamokos pabaigoje duokite mokiniams užpildyti anketą. Stebėkite, kad mokiniai anketą pildytų savarankiškai, nesitartų. Surinkite užpildytas anketas.



Tavo nuomonė yra svarbi

Ši tema man labai svarbi, mane sudomino.

Sužinojau daug naujų dalykų.

Savo ankstesnę patirtį galėjau panaudoti pamokoje.

Pavyko atlikti pamokos užduotis.

Aktyviai dalyvavau pamokoje.

Ši pamoka man patiko.

Greitai nepamiršiu:

Nuo šiol kreipsiu dėmesį į:

Labiausiai man patiko:

Nelabai patiko (mažiausiai patiko):

  



Rezultatų lapas
Pildo mokytojas

Kaip vertinate pamokos planą (bendrai)?

Komentaras:

Kaip vertinate pateiktą medžiagą? Pavyko
įgyvendinti

Reikėjo keisti
struktūrą

Medžiaga nebuvo
naudinga

Komentaras:

Ar pavyko Jūsų mokiniams atlikti užduotis?

Komentaras:

Ar jūsų mokiniams visą laiką buvo įdomios pamokos veiklos? Kas patiko
labiausiai? Kas nepatiko?

Komentaras:

Ką norėtumėt pakeisti? Duokite konkrečių pavyzdžių.

Atlikite rezultatų analizę, remiantis Jūsų mokinių užpildytomis anketomis

Mokyklos pavadinimas:

Klasė:

  

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/


informacijos naudojimą.

© 2017 cyberhelp.eu
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