
Pasitikrink, ką žinai apie elektroninės patyčias? 

Testas mokiniams 

Šiuo metu ypač dažnai naudojamės informacinėmis technologijomis – mokomės, 

bendraujame, pramogaujame. Ar visada gebame išlikti mandagūs ir pagarbūs, ar savo elgesiu 

neskaudiname kito žmogaus? 

Kviečiame atlikti testą ir pasitikrinti savo žinias. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite ar jis 

teisingas. Iš teisingų atsakymo raidžių sudėsite šūkį. Būkime draugiški! 

Teiginys Netiesa Tiesa 

Elektroninės patyčios – tai įvairus žeminantis ir skaudinantis elgesys 

internete. 

A M 

Gandų ir apkalbų skleidimas internete nėra patyčios. E T 

Elektroninės patyčios greitai plinta, jų plitimą sunku kontroliuoti. N S 

Galima be žmogaus sutikimo kelti jo nuotraukas ar vaizdo įrašus į 

internetą. 

U G 

Negalima internete kurti kito vaiko netikro profilio naudojant jo 

asmeninius duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą ir pan.) 

V Ž 

Merginos dažniausiai įsitraukia į virtualias patyčias ir taip pat dažniau 

nei vaikinai tampa šių patyčių aukomis. 

B S 

Pastebėjus patyčias būtina apie tai pranešti tinklalapio 

administratoriui. 

U A 

Patyčios nėra juokavimas ar erzinimas – tai viena iš smurto formų. 

 

L U 

Įžeidinėjimai virtualioje erdvėje gali sukelti baimės ir gėdos jausmą 

patyčias patiriančiam vaikui. 

P G 

Dažnai vaikai vengia kam nors pasakoti apie internete patiriamas 

patyčias. 

G Ų 

Netinkamai bendraujant elektroninėje erdvėje galima pažeisti 

įstatymus. 

D I 

Parodyti savo nepritarimą patyčioms galima paraginant liautis tyčiotis, 

nesidalinant komentarais ir nespaudžiant „patinka“. 

S N 

Interneto vartotojai yra visiškai anonimiški, jų tapatybės neįmanoma  

nustatyti jokiais būdais. 

T R 

Ką nors komentuojant internete labai svarbu atsakingai parinkti 

žodžius, kad neįžeistume kito žmogaus. 

V E 

Neverta į patyčias kreipti dėmesio, jos savaime pasibaigs, kai vaikai  

suaugs. 

R J 

Negalima atskleisti prisijungimo prie savo paskyrų kodų ir 

slaptažodžių draugams. 

T N 

Visada reikia atsijungti nuo visų savo paskyrų, jei jomis naudojiesi ne 

savo asmeniniuose įrenginiuose. 

S E 

Neįmanoma išsaugoti elektroninių patyčių įrodymų. T Z 

Pranešdamas apie patyčias, rūpiniesi savo ir kitų saugumu. B Ą 
 

Parengta naudojant internetinės svetainės www.bepatyciu.lt medžiagą. 

Parengė socialinė pedagogė Asta Vaicekavičienė ir psichologė Monika Bardzilauskaitė 

http://www.bepatyciu.lt/

