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Da lius R a  ku tis
Ren gi mo šei mai aso cia ci ja

Po nia Li na (var das pa keis tas. – 
Red.), bū da ma pra di nių kla sių 
mo ky to ja, pas te bė jo, kad vie nas 
jos auk lė ti nių, iki tol ge rai be si
mo kęs pra di nių kla sių mo ki nys, 
stai ga pra dė jo keis tai elg tis. 

Per gam tos pa ži ni mo pa mo kas, 
ku rio se bū da vo ro do mas žmo gaus 
kū nas, jis pra dė jo keis tai šyp so
tis ir ro dy ti ned vip ras miš kus ges
tus, pra džio je ran ko mis, o pas
kui ir vi su kū nu per pa mo ką imi
tuo da mas ly ti nį ak tą. 

Pra džio je mo ky to ja ne rea ga vo, 
bet vė liau pas te bė jo ir ki tų keis
tų da ly kų.

Ber niu kas pra dė jo keis tai se
kio ti ki tus vai kus, ro dy da mas 
tuos pa čius ju de sius. Kri to vai ko 
pa žan gu mas – bu vęs vie nas ge
riau sių kla sės mo ki nių, jis ne be
ga lė da vo su si kaup ti, at lik ti jam 
pa ves tų už duo čių. 

Kla sės už duo tims at lik ti nau
do da mas mo kyk los in ter ne tą jis 
be veik vi sa da at rink da vo ma žiau 
ap si ren gu sių po re lių vaiz dus (mo
kyk lo je įdieg tas ne pa gei dau ja mo 
tu ri nio filt ras, ne lei džian tis par
si siųs ti at vi rai ero ti nio po bū džio 
vaiz dų). Vi sa tai tru ko ke lis mė
ne sius.

Po nia Li na pa ban dė su juo pa
si kal bė ti vie ną, ki tą kar tą. Po 
mo ky to jos ban dy mų iš siaiš kin ti 
si tua ci ją vai kas pri si pa ži no, kad 
ži ūri trum pus vaiz dus, ku rie jam 
la bai juo kin gi ir ke lia džiu ge sį, 
ta čiau ne de ta li za vo. 

Mo ky to ja sa kė iš pra džių ma
niu si, kad kal ba ma apie „Tik Tok“ 
ar pa na šaus po bū džio so cia li nius 
tink lus, ku riuo se da li ja ma si 
trum pais vaiz do įra šais. Ta čiau 
vai ko el ge siui ne si kei čiant ki lo 
ki to kių min čių. Mo ky to ja ban dė 
kal bė tis su juo dar ir dar kar tą, 
kol mo ki nys ga lų ga le pri si pa ži
no, kad nuo lat ži ūri por nog ra fi
nio tu ri nio sve tai nes. Ir tė vai ši
to ne ži no.

Mo ky to ja ne dels da ma su si sie
kė su vai ko tė vais. Jie sa kė ir gi 
pas te bė ję keis tą vai ko el ge sį, tik 
net ne ga lė ję pa gal vo ti, kad to prie
žas tis ga lė jo bū ti por nog ra fi jos 
ži ūrė ji mas. 

Pa si ta rę su mo ky to ja jie nusp
ren dė ieš ko ti psic ho lo gi nės pa
gal bos ir krei pė si į šios sri ties 
spe cia lis tus. 

Mo ky to jos ži nio mis, po 5 ar 6 
ap si lan ky mų pas psic ho lo gą vai
ko el ge sys iš es mės pa si kei tė – 
keis tu mai dau giau ne si kar to jo, 
pa ge rė jo pa sie ki mai moks le. Pa
na šu, kad pa vy ko išsp ręs ti šią 
prob le mą.

Šis pa vyz dys ge rai atsk lei džia, 
kad šiais ne ri bo to ir vi sur pa sie
kia mo in ter ne to lai kais vai kai 
ga li su si dur ti su pa vo jais, apie 
ku riuos mes net ne pa gal vo ja me. 

Tad pa kal bi nau Ren gi mo šei
mai aso cia ci jos lek to rę, šei mos 
psic ho lo gę Kris ti ną Ušac kie nę 
pra šy da mas pla čiau pa ko men
tuo ti šią is to ri ją ir pa tar ti tė vams, 
kaip at pa žin ti, kad vai kas įk lim
po į prik lau so my bės nuo por nog
ra fi jos li ūną, ir kaip pa dė ti jam 
iš jo iš lip ti.

Psic ho lo gės Kris ti nos  
Ušac kie nės ko men ta ras

Šio je is to ri jo je pir miau sia no
ri si pa si džiaug ti mo ky to jos pas
ta bu mu ir nea be jin gu mu, bend
ra dar bia vi mu su ber niu ko tė vais 
ir, ži no ma, lai min ga pa bai ga. 
Šiais lai kais tur būt nė vie na šei
ma nė ra ap sau go ta nuo to, kad 
vai kas tik rai ne su si durs su pa
na šaus po bū džio prob le ma.

Euro pi nės apk lau sos „EU KIDS 
ON LI NE 2020“ duo me ni mis, Lie
tu vo je por nog ra fi nius vaiz dus per 
pas ta ruo sius me tus ma tė 12 proc. 
9–11 me tų vai kų, 27 proc. 12–14 
me tų vai kų ir 38 proc. 15–16 me
tų vai kų. Anks čiau pa teik tas pa
vyz dys ro do, kad lai ku pas te bė
jus ir su tei kus tin ka mą pa gal bą 
ga li ma vai kus ap sau go ti nuo ža
los, ky lan čios iš por nog ra fi jos 
žiūrė ji mo.

Svar bu sup ras ti, kad kiek vie
nas vai kas, kiek vie na si tua ci ja 
uni ka li, to dėl reak ci ja į por nog
ra fi jos ži ūrė ji mą ga li skir tis. 

Šiuo at ve ju pa si reiš kė mo de
lia vi mas, t.y. ma ty to el ge sio at
kar to ji mas, ta čiau da lis vai kų 

sa vo emo ci jas ga li užg niauž ti gi
liai vi du je.

Bend ra yra tai, kad pap ras tai 
vai ko el ge sys stai ga pa kin ta, dė
me sio su tel ki mas į ma ty tus vaiz
dus ne re tai at si lie pia pa žan gu
mui. Vai kų, ži ūrin čių por nog ra
fi ją, el ge sys, kaip ir šiuo at ve ju, 
ga li tap ti sek sua li zuo tas: vai kas 
ga li kal bė ti, juo kau ti apie in ty
mius san ty kius, vi sa tai ga li at
sis pin dė ti žai džiant, pie šiant. Ta
čiau kal bė tis ga li bū ti ne jau ku.

Apsk ri tai vai kas, pir mą kar tą 
su si dū ręs su por nog ra fi niu tu ri
niu in ter ne ti nė je erd vė je, daž nai 
pa ti ria gė dos jaus mą, bet tuo pat 
me tu su ža di na mas smal su mas 
ir ne re tai ky la no ras vis tiek dar 
kar tą ži ūrė ti pa na šius vaiz dus. 
To dėl tik rai ver ta suk lus ti, jei pa
ki tęs ir ne ri mą ke lian tis vai ko el
ge sys bė gant lai kui ne si liau ja.

Ap ra šy to je si tua ci jo je vaiz džiai 
at sis pin di, kaip vai ko ma ty ti vaiz
dai ir jų su kel tos emo ci jos užt
vin do vai ko vi di nį pa sau lį, sun
ku su si kaup ti, gal vo ti apie ką 
nors ki ta, taip pat ir mo ky tis. Vai
ko el ge sys tam pa im pul sy vus, 
sun kiai su kont ro liuo ja mas. Be 
suau gu sių pa gal bos vai kui ga li 

bū ti sun ku sus to ti, nes tai vis la
biau įt rau kia.

No ri si atk reip ti dė me sį, kad iš
ma nio sios tech no lo gi jos yra šių 
die nų rea ly bė, to dėl la bai svar bu 
tin ka mai jo mis nau do tis pa tiems 
tė vams, pvz., šei mo je at si sa ky ti 
jų nau do ji mo sė dant prie sta lo, ei
nant mie go ti. Ne ma ža da lis tė vų 
ri bo ja vai kų ži ūrė ji mo į ek ra nus 
lai ką, ir tai yra la bai svar bu.

Ki tas svar bus da ly kas – ri bo ti 
tu ri nį, ku rį ga li ma ži ūrė ti. Pas
te bė jus, kad vai kas ži ūri por nog
ra fi ją, ga li pa dė ti jo die not var kės 
pers vars ty mas ir struk tū ra vi
mas, tė vų in di vi dua laus dė me
sio vai kui sky ri mas, šei mos lai
ko kar tu ko ky bės ge ri ni mas, emo
ci nės bū se nos ver ti ni mas. Ne re
tai vai kai in for ma ci ją apie por
nog ra fi ją su ži no iš sa vo drau gų, 
to dėl tė vams re ko men duo ja ma 
in for muo ti ir tų vai kų tė vus.

Kal bant apie spe cia li zuo tą pa
gal bą, ša lia psic ho lo gų ga li bū ti 
nau din gos vai kams skir tos ly tiš
ku mo prog ra mos, pa rem tos ver
ty bi nių nuos ta tų ug dy mu. Tė vai, 
kal bė da mi su vai kais apie sau
gu mą ir eti ką in ter ne te, pvz., as
me ni nių nuot rau kų tal pi ni mą, 
bend ra vi mą su ne pa žįs ta mais 
as me ni mis, ga li ap tar ti ir por
nog ra fi jos te mą. Ma žes niems vai
kams ga li ma pa si telk ti vi deo žai
di mus ar fil mu kus, ku rie žy mi
mi N7, N16. Ga li ma paaiš kin
ti, kad in ter ne te ga li pa si tai ky ti 
tu ri nys, skir tas tik suau gu siems 
as me nims, tik jis ga li bū ti ne pa
žy mė tas. To kiu at ve ju vai kui pa
ta ria ma iš kart iš jung ti vaiz dą ir 
pa sa ky ti tė vams, pa ža dant, kad 
jis už tai ne bus bau džia mas.

Ma no vai kas yra prik lau so mas nuo 
por nog ra fi jos – ką da ry ti?
Straipsnio temą padikta-
vo išgirsta tikra istorija. 
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