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KAD VIRTUAL S ,,DRAUGAI“ NETAPT REALIAIS ŽUDIKAIS

vykis, kai pasitik jimas internetiniu draugu, kainavo
gyvyb , sukr

vis Lietuv … Bet tai yra ir proga t vams,

mokytojams pakalb ti su vaikais apie pavojus, tykan ius
virtualioje erdv je, aptarti, kaip elgtis, kai iš internetini platybi
sugr žti real gyvenim , ir, kaip Radži dainoje, ,,k daryt?“.
l to, jog vaikams ypa

patinka kompiuteris, jog jie

valand valandas praleidžia prie jo, kalbama nuolat. Šiais laikais
nedaug ir nedažnai matome vaikus linksmai žaidžian ius, išdykaujan ius kieme, su draugais. Dauguma
vaik , vietoje to, jog bendraut

vienas su kitu gyvai, marias laiko praleidžia prie kompiuterio,

,,stebuklingame“ socialiniame ,,Facebook“ tinkle. Kompiuteris užvald vaikus, jie taip ,,susidraugavo“ su
šiuo technikos stebuklu, kad kai kurie jau vos prabud iš karto prie jo s dasi, ir valgo, ir geria tik prie
kompiuterio, arba išvis pamiršta, jog reikia pusry iauti, pietauti, ruošti pamokas, užsiimti tokia veikla
kaip skaitymas, piešimas, konstravimas… Tik b dami prie kompiuterio kuo puikiausiai jau iasi, bet, vos
tik j išjungus, iškart pasidaro pikti, neram s, sudirg , o kitokia veikla, nesusijusi su kompiuteriu,
pradeda erzinti. D l to daug ja konflikt su artimaisiais, t vais, draugais, mokytojais, ir vaikas v l s dasi
prie kompiuterio, susiranda virtualius draugus, kurie nemoralizuoja ir neaukl ja, atsistoj šalia nekartoja:
,,tu privalai t …privalai an …“. K privalo ir ko neprivalo, vaikas b damas prie kompiuterio, jau renkasi
pats. O dauguma t

, d l suvokimo apie vaik bendravim internete tr kumo, pradeda jaustis b

giais,

nesvarbiais ir atmestais, nes vaikas išeina virtual pasaul , Facebook pasaul , kuriame jis – ir valdovas,
ir šeimininkas. Deja… Kad ir kokiu savo pad ties šeimininku b
atrodyt , saugu s

ti prie kompiuterio, pasekmi

internete, kad ir kaip smagu ir,

neišvengiama. Baisiausia, kai pasitik jimas

internetiniais draugais, bendravimas internete kainuoja labai daug – kartais net gyvyb …
Tai dar vienas signalas, kad su internetu – s lygiškai nauju ir spar iai besivystan iu visuomeniniu
reiškiniu yra susijusios ir socialin s rizikos, reikalaujan ios deramo apdairumo ir atsargumo, kad virtual s
,,draugai“ netampt realiais žudikais.
Vasario m nes kvie iu pasinaudoti Raseini rajono savivaldyb s viešosios bibliotekos skelbiama
akcija

d l atsargaus elgesio internete, kuri kvie ia gyventojus – ypa vaikus ir paauglius – išmokti

internete elgtis atsargiai.
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