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Nauja interneto svetainė atveria mokyklų duris: apie 
elektronines patyčias reikia kalbėti garsiai!

Klaipėda, rugpjūčio 17 d. 2015 m.   

Kas penktas jaunuolis patiria elektronines
patyčias.  Šie  skaičiai  paskatino  mus
sukurti  naują  interneto  svetainę
www.cyberhelp.eu ,  kuri  padės  kovoti  su
elektroninėmis  patyčiomis.  Svetainė
pirmiausia skirta pedagogams, kurioje bus
galima  rasti  nemokamą  metodinę  medžiagą  pamokoms  8 Europos  kalbomis,  skirtą
elektroninių  patyčių  prevencijai.  Prašome  pasidalinti  šia  informacija  su  mokyklomis  ir
visuomene bei kviečiame nelikti abejingiems.

NAUJA INTERNETO SVETAINĖ CYBERHELP.EU NORI PADĖTI VISIEMS:

 NUKENTĖJĘ NUO PATYČIŲ RAS PATARIMŲ, KAIP ELGTIS;
 TĖVAI SUŽINOS, KAIP PADĖTI SAVO VAIKUI, PATYRUSIAM PATYČIAS;
 MOKYTOJAI PASINAUDOS SUKURTA METODINE MEDŽIAGA, SKIRTA ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ PREVEN-

CIJAI;
 MOKOMUOSIUOSE FILMUOSE PAPASAKOTOS TIKROS ISTORIJOS PADĖS ANALIZUOTI SITUACIJAS IR

APTARTI ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ PASEKMES;

CYBERHELP.EU SKAITINA IMTIS VEIKSMŲ!

Pavojinga virtualioji erdvė

Elektroninės patyčios -  labai didelė moksleivių problema ir  čia  gali  padėti  ar  net  išgelbėti
gyvybę  ne  tik  tėvai,  bet  ir  pedagogai.  Todėl  tarptautinė  komanda  iš  7  šalių,  vadovaujama
Vokietijos  asociacijos  „Stiftung  Medien-  und  Onlinesucht“  (priklausomybė  nuo  interneto)
nutarė  sukurti  produktą  mokytojams,  kuris  jiems  padėtų  vykdyti  prevenciją  mokyklose,
pastebėti patyčias ir laiku įsikišti. 
Deja, ne visi žino kaip elgtis tokiu atveju, trūksta informacijos. Cyberhelp.eu gali padėti, nes čia
galima  rasti  metodinę  medžiagą  pamokoms,  teisinę  informaciją,  mokomuosius  filmus  ir
pasidalinti patirtimi forume. 
Internetinės patyčios tampa vis aktualesnės, nes tėvai dažnai neįvertina savo vaikų saugumo
virtualioje erdvėje. Pedagogai yra tie žmonės, kurie vaikams gali parodyti pavojus, ugdyti jų
kompetencijas šioje srityje, mokyti elgesio taisyklių virtualioje erdvėje. 
Metodinė  medžiaga  pamokoms  suskirstyta  pagal  klasių  grupes  nuo  3  iki  8  kl.  Svetainėje
galima  rasti  ir  vaizdo  įrašus  (mokomuosius  filmus),  kuriuose  pedagogai  ir  teisininkai
pasidalina savo patirtimi. 

http://www.cyberhelp.eu/
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Mokytojas – mokytojui. Dalijimasis patirtimi.

Interneto svetainės forume bus galima keistis informacija, pasitarti vienas su kitu.  Mokytojai
yra tie žmonės, kurie greičiausiai gali pastebėti patyčias klasėje, todėl privalo žinoti, kaip jas
atpažinti, kaip reaguoti, kokių veiksmų imtis. 
Mūsų tikslas supažindinti kuo daugiau mokytojų su cyberhelp.eu interneto svetaine. Svetainė
taip pat skirta ir tėvams bei moksleiviams, kurioje jie ras naudingų patarimų.

Svetainė  yra  daugiakalbė:  ją  galima  peržiūrėti  lietuvių,  vokiečių,  anglų,  ispanų,  bulgarų,
rumunų, slovakų ir slovėnų kalbomis. 

Šio projekto globėjas yra Eckard Pols, Vokietijos Bundestago narys, kuris supranta šio projekto
svarbą ir norėtų, kad ši svetainė padėtų mokytojams bei tėvams apsaugoti vaikus.

Cyberhelp.eu buvo skurta remiant ES. 
Taip pat  mus galite rasti   www.facebook.com/cyberhelp.eu ,  kviečiame jus pasidalinti  savo
nuomone, patirtimi bei informacija.

Neringa Tallat-Kelpšaitė Dapšienė
Mokytoja, projekto dalyvė ir svetainės bendraautorė
Klaipėdos Simono Dacho progimnazija ir Hermano Zudermano gimnazija

Apie projektą

Skaitmeniniai  prietaisai  ir  internetas vaikų gyvenime vaidina reikšmingą vaidmenį.   Vaikai
auga kitokioje aplinkoje, kuri labai skiriasi nuo jų tėvų aplinkos.  Virtuali aplinka vis labiau
braunasi į privatų gyvenimą ir švietimo įstaigas, daugelis vaikų  kiekvieną dieną susiduria su
naujomis technologijomis. Dažnai net nesusimąstome apie pasekmes, vis dėlto mūsų vaikams
tai  gali  kelti  pavojų.  Taigi,  visuomenės  švietimas  ir  mokymas,  kaip  elgtis  su  naujomis
technologijomis yra būtinas, į kurį reikia įtraukti tėvus ir mokytojus. Tačiau tėvai ir mokytojai
paprastai mažiau nusimano naujose technologijose nei jų vaikai ir mokiniai. Įvairūs tyrimai ir
pranešimai  apie  saugumą internete  pateikia  tas  pačias  rekomendacijas:  tėvai  ir  pedagogai
privalo  gerinti  savo  technologinius  įgūdžius  tam,  kad kompensuotų žinių  skirtumą tarp jų
pačių ir  jaunimo.  O kai  kalba eina apie elektronines  patyčias,  tai  liečia ir  mokyklas.  Todėl
būtina  tinkamai  paruošti  pedagogus,  kad  mokyklose  būtų  užtikrinta  elektroninių  patyčių
prevencija. 

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

http://www.facebook.com/cyberhelp.eu

