
Kas tai?

Tiesioginio vaizdo pokalbio ir/ar 
susirašinėjimo tinklalapiai, atsitiktiniu 

būdu sujungiantys vieną kompiuterį su 
kitu. 

Tokio žanro pradininkai Omegle ir 
Chatroulette žaibiškai išpopuliarėrjo ir 
tokių paslaugų teikėjų skaičius išaugo 

šimtais.

Kas naudoja?

Naudoja paaugliai ir jaunimas. Tokio tipo 
pokalbių tinklalapiai buvo skirti susipažinti 

su nepažįstamais žmonėmis ir rasti 
draugų, vėliau išaugo į didelę rinką 
teminių (arba bendro tipo) tinklapių. 

VAIZDO 

POKALBIAI

Anapus ekrano gali rasti bet ką. 

Pavyzdžiui, sujungti vakarėlį su 

vakarėliu, prisijungti prie dainuojančių 

žmonių kompanijos, surasti 

bendraminčių, tačiau taip pat ir 

piktavalių.



Kodėl naudoja?

Lengva naudotis, dažnai nereikia nieko įdiegti į 
kompiuterį ir vartotojas gali jungtis su kitu atsitiktiniu 
būdu suvestu vartotoju. Paauglius traukia galimybė 
anonimiškai pasikalbėti su kuo nors jiems rūpima tema, 
tam skirti tematiniai virtualių pokalbio kambarių filtrai.

Paaugliams tai gana dažnas pramogavimo būdas, 
dažniausiai pokalbio metu krečiami pokštai ir išdaigos. 
Ne vienas žymus humoristas yra sukūręs vaizdo klipą 
šių svetainių pagalba. 

Grupinis pokalbis. 



Privalumai

Lengva naudotis ir smagu. 

Populiariausios svetainės jau pradėjo 
naudoti vaizdo stebėjimą ir apsaugą 
nuo piktavališkų kėslų.

Naujas būdas susirasti draugų.

Grėsmės

Pokalbyje vartotoją gali sujungti su 
bet kuo.

Dažnai tokie susitikimai išnaudojami 
erotinio pobūdžio pokalbiams 
inicijuoti.

Palanki erdvė patyčioms.

Palanki erdvė piktavaliams.



Ką reikia žinoti tėvams?

Šios pokalbių platformos pasiekiamos naršyklėmis ir 
išmaniųjų įrenginių aplikacijomis / programėlėmis.

Vartotojai suporuojami su atsitiktiniais 
nepažįstamaisiais, be jokios registracijos. 

Šiose svetainėse galima tikėtis seksualinio pobūdžio pokalbių 
arba nepažįstamųjų, siūlančių apsilankyti pornografijos 
svetainėse. 

Dėl savo anoniminio pobūdžio klesti keiksmažodžiai.

Būtina patarti paaugliams vengti tokių svetainių.
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Už šį leidinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.

Nesakykite ar nedarykite to, ko 
vėliau gali gailėtis. Tokie pokalbiai 

lengvai įrašomi ir gali būti 
panaudoti prieš jus. 

Nesidalinkite jokia asmenine 
informacija su niekuo bei 

nelaikykite asmeninių daiktų vaizdo 
fone, pvz., šeimos nuotraukų.

Piktavaliai tikrai stengsis išvilioti iš 
jūsų kuo daugiau informacijos.

Jei iš jūsų ar kitų pokalbio dalyvių 
šaiposi, praneškite pasinaudodami 
specialia forma arba užblokuokite 

vartotoją.

Stenkitės nuveikti pokalbiuose ką 
nors naudingo, išmokti naujų 

dalykų ar tiesiog gerai praleisti 
laiką.

Patarimai kaip elgtis
vaizdo pokalbiuose

Daugiau informacijos:

https://tinychat.com

https://funyo.tv

https://chatroulette.com

https://www.omegle.com

https://www.faceflow.com 


