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• Geriausias laikas formuoti vaiko tinkamus naudojimosi 
internetu įpročius kuo jaunesniame amžiuje.  

 

• Tada laikas, praleidžiamas prie ekrano, netaps 
priklausomybe. 
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       Priklausomybės 



Kiberpriklausomybių įvairovė 

Priklausomybės  nuo: 

• TV; 

 

• Kompiuterio, planšetės; 

 

• Komunikacijų – mobiliųjų telefonų , el. pašto, žinučių rašymo; 

 

• Asmenukių darymo; 

 

• Interneto  - pernelyg stiprus susidomėjimas informacijos paieška, 
rinkimas, atsisiuntimas. Internetinis naršymas; apsipirkinėjimas internete; 

 



Kiberpriklausomybių įvairovė 
 

• Žaidimų – kompiuterinių žaidimų , lošimų internete, video žaidimų; 

 

• Socialinės žiniasklaidos ir socialinių tinklų; 

 

• Interaktyvių pokalbių, pokalbių svetainių bei internetinių pažinčių portalų;  

 

• Technologijų ir naujų programų - „Technoinvazija“ -  nuolatinis 
technologijų įterpimas į kasdienį gyvenimą.  

 

• Kiberseksualinė priklausomybė; 

 



Priežastys, skatinančios priklausomybės nuo interneto 
formavimąsi 

• Nemokama ir neribota prieiga prie interneto 24/7; 

 

• Neribota prieiga prie informacijos, pramogų; 

 

• Dideli nestruktūruoto laiko tarpai; 

 

• Naujai išgyvenama laisvė nuo tėvų kontrolės; 

 

• Galimybė likti anonimišku ir jaustis saugiai; 



Priežastys, skatinančios priklausomybės nuo interneto 
formavimąsi 

• Galimybė surasti norimus „pašnekovus“, užmegzti su jais kontaktą ir 
tą kontaktą kontroliuoti; 

 

• Suteikiama sąveikos / ryšio iliuziją; 

 

• Nebrangus malonumas; 

 

• Linksma ir patrauklu. 



A. Maslow poreikių piramidė 





Pokyčiai visuomenėje, informacijos gausa. 

 
 
 
 
 
 
  



Tėvų uždavinys -  

atpažinti vaiko poreikį 



           
            
Klausimas apmąstymui (pasidalinimui) 
 
Kokius  mano vaiko poreikius tenkina išmanieji įrenginiai? 

 
 



Technologijų poveikis vaikų fizinei bei psichinei 
sveikatai  

 





Projektas „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir 
mažų vaikų sveikata“ 

 

 
2017-2018m. VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto 

mokslininkų ir Santaros klinikų Vaikų ligoninės medikų tyrimas 



Neriboto laiko prie ekranų pasekmės 

• Prastesnė miego kokybė 

• Mitybos problemos 

• Emocinės problemos 

• Dėmesio ir savireguliacijos sunkumai 

• Elgesio problemos 

 

 



Somatiniai simptomai 

• Miego trūkumas 

• Didelis nuovargis 

• Nusilpusi imuninė sistema 

• Tinkamos mankštos trūkumas 

• Prasta asmens higiena 

 



Somatiniai simptomai  

• Nugaros deformacija 

• Prastas regėjimas 

• Nereguliari mityba  

• Nutukimas 

• Riešo kanalo (tunelinis) sindromas. 



Ryšys tarp kompiuterinių žaidimų ir vaiko impulsyvumo bei 
dėmesio problemų (Gentile, 2012) 

Gentile ir kolegos (2012) atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip 
kompiuteriniai vaizdo žaidimai siejasi su vaikų dėmesio sunkumais ir impulsyvumu.  

Tirti 3034 vaikai (8–17 metų amžiaus) ir duomenys rinkti trejus metus.  

 

Išvados: 

• Impulsyvesni ir turintys daugiau dėmesio sunkumų vaikai linkę praleisti daugiau 
laiko žaisdami kompiuterinius žaidimus, o tai dar labiau paskatina jų dėmesio 
problemas ir impulsyvumą. 



Priklausomybės nuo kompiuterio požymiai 

• Vaikas nekontroliuoja laiko, praleidžiamo prie kompiuterio; 

 

• Nesugeba baigti žaisti (sako: „tuoj“ ar „gerai gerai“, tačiau vis vien niekaip 
nebaigia);  

 

• Mažėja susidomėjimas paprastais vaikiškais žaidimais;  

 

• Nukenčia bendravimas su namiškiais ir bendraamžiais : 

   nebenori kartu eiti į kiemą ar važiuoti į svečius, 
   nebesidomi namų ruošos darbais ir nebeatlieka jam priskirtų darbų,  

   mažiau kalbasi su namiškiais,  

   pyksta, jei įėję į kambarį tėvai/sesė/brolis kalbina ir „trukdo“ žaisti; 



Priklausomybės nuo kompiuterio požymiai 

• Nešasi valgyti prie kompiuterio vietoj to, kad valgytų virtuvėje 

 

• Tėvų prašymai ar užduotys suvokiami kaip akiplėšiškumas 

 

• Atsiranda problemos mokykloje: 

 

   krenta motyvacija mokytis,  

   neatlieka namų darbų,  
   ima gauti prastesnius pažymius,  

   praleidžia pamokas ir pan.;  

 

 



Psichologiniai ir fiziniai pripratimo simptomai 

• Atsiranda stiprus susierzinimas ar agresyvumas, jei vaikas yra atitraukiamas 
nuo kompiuterio; 

 

• Pasireiškia prasta dėmesio koncentracija, mieguistumas,  

 

• Pasireiškia apetito nebuvimas;  

 

• Nekreipia dėmesio į asmeninę higieną (krauna graužtukus, kurie guli po 
keletą dienų, „nemato“ besikaupiančių „priaugusių“ arbatos puodelių, 
nenori praustis, persirengti ir pan.);  

 

• Keičiasi miego įpročiai arba ima trikti miegas. 



• Vaikai ir paaugliai, kurie randa mėgstamos fizinės veiklos,           
mažiau laiko praleidžia prie kompiuterio ar televizoriaus. 

 

• Skatinkite savo vaikus įsitraukti į mėgstamus hobius.  



• Internete šiandien galima prisižiūrėti įvairiausių „tobulo kūno“ 
vaizdų. Nors dalis jų patobulinti nuotraukų redagavimo 
programomis, paaugliai tai priima kaip realų siektiną kūną.  

 

• Tokie vaizdai paskatina baimės, nerimo, konkurencijos jausmus.  

 



• Tačiau mergaitės turėtų lygintis su tikromis moterimis, o ne su 
„internetinėmis“. Tai – dar viena priežastis mažinti interneto 
naudojimo laiką“. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ei6JvK0W60I 
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Tėvų pavyzdys 



Ar esate priklausomas nuo ekrano? ( tėvams) 

 
• tik prabudęs iš karto ieškote ekrano (nei  prausiatės, nei rengiatės);  

 

• valgote, geriate tik prie ekrano;  

 

• esate bent vieną naktį praleidęs prie ekrano;  

 

• dėl ekrano esate pavėlavęs į darbą ar neatlikęs užduočių;  

 

• grįžęs namo iš karto puolate prie ekrano; 

  
 



Ar esate priklausomas nuo ekrano? (tėvams) 
 

• galite pamiršti, kad reikia pavalgyti;  

 

• būdamas prie ekrano jaučiatės puikiai, o išjungęs, dažniausiai būnate sudirgęs, 
nervingas, jaučiate tuštumą; 

 

• mažėja draugų ratas;  

 

• siaurėja Jūsų mėgstamos veiklos ratas, kol galiausiai jos visai nelieka; 

 

• daugėja konfliktų su artimaisiais dėl praleidžiamo laiko prie ekrano, pradedate 
išsisukinėti, meluoti. 
 

 



Elektroninės patyčios 



Elektroninių patyčių formos 

• Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje, kuomet vaikas yra įžeidinėjamas 
viešai, kitiems matant ar girdint, kas gali sukelti baimės ir gėdos 
jausmą patyčias patirtiančiam. Pvz., socialinio tinklo profilyje yra 
užrašomi įvairūs keiksmažodžiai, vaikas viešai pravardžiuojamas. 

• Šmeižimas internete, kuomet apie vaiką ar jų grupę yra skleidžiami 
gandai. Pvz., mergaitės du savo bendraklasius vadina “pora“, siuntinėja 
kitiems bendraklasiams žinutes ir elektroninius laiškus apie tai, tokiu 
būdu skleisdamos klaidingą informaciją. 

• Apsimetimas kitu asmeniu ir kenkimas kito reputacijai. Elektroninėje 
erdvėje yra lengva išlikti anonimišku ir slėpti savo tapatybę, taip pat 
galima apsimesti tuo, kuo iš tikrųjų nesi.  



Elektroninių patyčių formos 

• Apgaulės būdu išgaunama asmeninė informacija ir paviešinama 
kitiems. Tai gali būti asmeninės nuotraukos, video, prisijungimo 
duomenys ir kita svarbi vaikui informacija, kuria jis nenori dalintis su 
kitais. 

• Atstūmimas ir nepriėmimas į draugų grupę pokalbių kambariuose, soc. 
tinkluose ir kt. 

• Persekiojimas, kuomet grasinima kaip nors pakenkti, tarkime, sumušti, 
arba teigiama, kad vaikas yra paslapčia stebimas. 

• Smurtinių veiksmų filmavimas ir įkėlimas bei platinimas internete. 



Elektroninės patyčios plinta žaibiškai 

• https://www.youtube.com/watch?v=Gp4ZV0YmXuY 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp4ZV0YmXuY


Požymiai, galintys byloti apie patiriamas elektronines 
patyčias 

• Vaikui dažnai kyla nemalonūs jausmai po naudojimosi kompiuteriu (pyktis, 
liūdesys ir kt.). 

 

• Vaikas vengia kalbėti apie tai, ką veikia internete, su kuo bendrauja ir kt. 

 

• Vaikui dažnai kinta nuotaikos. 

 

• Vaikas visiškai nustoja naudotis kompiuteriu, mobiliuoju telefonu. 



Rekomendacijos tėvams, kurių  vaikai, patiria elektronines 
patyčias 

• Kalbėkite su savo vaiku ir išklausykite jį, be kritikos ir kaltinimų. Vaikui 
svarbu jaustis išgirstam ir priimtam. 

 

• Identifikuokite skriaudėjus. Skriaudėjai gali stengtis išlikti anonimiški, 
naudoti slapyvardį. Tokiu atveju kreipkitės į interneto paslaugų teikėją ar 
policiją. 

 

• Išsaugokite įrodymus, t.y. skriaudėjo laiškus ir žinutes. Ši informacija gali 
būti išspausdinta, bet saugoma taip, kad vaikas jos nematytų ir neskaitytų, 

 



Rekomendacijos tėvams, kurių vaikai, patiria elektronines 
patyčias 

• Paaiškinkite vaikui, kaip jis galėtų išvengti patyčių: neatsakinėti į 
provokuojančias žinutes, blokuoti siuntėją, keisti privatumo nuostatas, 
pranešti apie netinkamą kitų elgesį ir įžeidinėjimus svetainės 
administratoriui arba karštajai linijai (www.draugiskasinternetas.lt) 

 

• Kreipkitės į ugdymo įstaigos personalą: klasės auklėtoją, administraciją, 
mokykloje dirbančius specialistus. Vaiko negalima palikti vieno spręsti 
elektroninių patyčių problemą, jam reikalinga suaugusiųjų pagalba. 

 

• Padėkite vaikui užmegzti draugiškus santykius su bendraamžiais. Įtraukite jį 
į veiklas, kur vaikas galėtų susirasti naujų draugų. 
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Atsakingos institucijos 

• Policija. Išsiuntus informaciją elektroniniu pašto adresu info@policija.lt ji 
patenka į Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybą. Ši institucija 
atlieka elektroninę tinklų žvalgybą ir užsiima sukčiavimo, grasinimo bei 
kitų sričių ikiteisminiais tyrimais. 

• Valstybinę duomenų apsaugos inspekcija (www.ada.lt) užtikrina asmens 
duomenų apsaugą. Į inspekciją galima kreiptis, kai LR asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatyme ar LR elektroninių ryšių įstatyme nustatytos 
teisės gali būti pažeistos.  

• Ryšių reguliavimo tarnyboje veikianti karštoji linija priima ir nagrinėja 
pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį ir (arba) neteisėtą veiklą 
internete. Pranešimo formą užpildyti interneto puslapyje 
www.draugiskasinternetas.lt galima tada, kai aptinkama pedofilinio, 
pornografinio, rasinę ir tautinę nesantaiką kurstančio pobūdžio 
informacijos. Norint gauti atsakymą, svarbu nurodyti savo kontaktus. 
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Požymiai, galintys byloti apie tai, kad vaikas tyčiojasi iš kitų* 

• Perdėtas noras naudotis kompiuteriu. 

 

• Vaikas naudoja skirtingas vartotojų vardus, skirtingus el. paštus. Kartais tai gali 
rodyti, kad jis naudoja ne savo prisijungimo duomenis. 

 

• Vaikas slepia ir nepasakoja apie tai, ką veikia internete (pvz., uždaro 
internetinės svetainės langą, išjungia kompiuterį suaugusiems priėjus). 

 

• Vaikas agresyviai elgiasi realiame gyvenime ar bendrauja/draugauja su 
skriaudėjais. 

 

 
* Aptarti požymiai nebūtinai rodo, kad vaikas yra prisidėjęs prie patyčių, taip jis gali elgtis ir dėl kitų priežasčių. Tačiau pastebėjus 
nebūdingą vaiko elgesį, galima domėtis, dėl ko tokie pokyčiai įvyko. 



Rekomendacijos tėvams, kurių vaikas tyčiojasi  

• Kalbėkite su vaiku apie elektronines patyčias, ugdykite vaiko empatiją, 
skatindami susimąstyti apie tai, kaip jis galėtų jaustis aukos vietoje;  

 

• Priminkite arba informuokite apie netinkamo elgesio pasekmes; 

 

• Rodykite vaikui elgesio pavyzdį. Atminkite, kad vaikai mokosi ir perima 
elgesio modelį, stebėdami aplinką bei juos supančių žmonių elgesį; 

 

• Įveskite apribojimus technologijų naudojimui;  

 

• Aptarkite su vaiku bendravimo internete etiketą. Kaip ir realiame pasaulyje, 
virtualioje erdvėje taip pat egzistuoja tam tikros bendravimo taisyklės. 



 Prevencija ir rekomendacijos 



Pagrindiniai metodai 



Pagrindinis metodas 

•Pavyzdys 



Pagrindinis metodas 

•Pavyzdys 

•Pavyzdys 



Pagrindinis metodas 

•Pavyzdys 

•Pavyzdys 

•Pavyzdys 



Pagrindiniai principai 

•Meilė ir rūpestis 

•Vieningi tėvų reikalavimai 

•Aiškumas ( ribos) 

•Nuoseklumas 

• Taisyklės 

 



PSO rekomendacijos 

• Iki 2 metų amžiaus vaikams neleisti būti prie elektroninių prietaisų 
ekranų; 

• 2–5 metų vaikams griežtai riboti buvimo prie ekranų laiką iki 1 val./ 
per dieną; 

• 5-12 metų vaikams buvimo prie ekranų laikas iki 1,5 val./ per dieną; 
Šį laiką reikėtų skaidyti į dvi dalis darant netrumpas pertraukas; 

• Bent kelias valandas vaikas turi gyvai pabendrauti su draugu ar 
šeimos nariais; 

• Vaikus būtina supažindinti, kaip saugiai naudotis IT prietaisais;  

 

 

 

 

 

 



PSO rekomendacijos 
• Vengti greitai besikeičiančių vaizdų, trikdančio ar smurtinio 

pobūdžio turinio elementų; 

• Tėvai turėtų namų aplinkoje sukurti tam tikras erdves ir laiką, 
kuomet IT įrenginiai yra neprieinami ar visiškai išjungti (pvz. 
valgant, žaidžiant, bendraujant) 

• Nepatartina vaikams leisti naudotis IT prietaisais likus 1 val. iki 
miego.  

• Eidami miegoti, padėkite savo telefoną bent 4,5 m. toliau nuo 
savęs. 

 



Naudojimosi ekranais taisyklės šeimoje  

 
• Vaikas naudojasi ekranais tik su tėvų leidimu; 
 
• Naudojasi kompiuteriu iki 1,5 val. per dieną; 
 
• Kai valgome, žaidžiame ir bendraujame - ekranai ilsisi; 
 
• Rytą pradedame šeimos ritualais, o ekranais naudojamės  
   pvz. nuo 12 val. ( savaitgaliais); 
 
• Miego metu visi ekranai paliekami kambaryje, kuriame žmonės 

nemiega; 

 
 

 



Ačiū už dėmesingumą... 


