
SAUGUS  

IR DRAUGIŠKAS  

INTERNETE 

TĖVAMS 



APIE INTERNETĄ - SKAIČIAIS 

50 mln. Europoje 

247 mlrd. kasdien  70 mln. įrašų 

422 mln. 

užklausų kasdien 

200 mln. anketų 



AR INTERNETE GALI KILTI 

PAVOJŲ?!  
...juk esu saugioje vietoje – 

namuose,  bibliotekoje! 



O GAL BAISU NAUDOTIS 

INTERNETU? 

 

  

 

 

…nes tai atrodo nesuprantama ir dėl to pavojinga?  

Tam, kad internete nekiltų pavojų, reikia elgtis ATSARGIAI! 



KĄ REIŠKIA ATSARGIAI? 

 
*Saugoti asmeninę informaciją 

*Rūpintis vaikų saugumu 

*Rūpintis kompiuterio saugumu 

 



INTERNETE BŪKIME 

KULTŪRINGI  
 

PASVARSTYKIM: 

*Kokius komentarus laikote  

nekorektiškais, netinkamais? 

*Ką, jūsų nuomone, galima padaryti, 

internete radus netinkamą komentarą 

apie save, savo šeimą?  



SAUGOME  

ASMENINĘ 

INFORMACIJĄ  
(IR TO MOKOME VAIKUS) 



KAS VIEŠAI INTERNETE 

NESKELBTINA? 
 

*Vardas, pavardė 

*Asmens kodas ir dokumentų numeriai 

*Adresas, telefonas 

*Darbovietė ar mokymo įstaiga 

*Pajamos ir kita finansinė informacija 

*Atostogų laikas, planai, kita su išvykimu  

iš gyvenamosios vietos susijusi informacija 

*Prisijungimo kodai, slaptažodžiai, kiti kodai 



REGISTRUOJAMĖS IR 

BENDRAUJAME 



REGISTRUOJAMĖS: TIK 

BŪTINI DUOMENYS 



TIK DRAUGAMS! 



NEPAŽĮSTAMIEMS 

NEPASAKOJAME! 



 

 

RODOME TIK TINKAMAS 

NUOTRAUKAS! 



ELEKTRONINĖS 

PASLAUGOS 



ELEKTRONINĖS 

PARDUOTUVĖS 



ELEKTRONINĖ 

BANKININKYSTĖ  
 

SLAPTAŽODŽIAI YRA SLAPTI! 

 

*Neatskleiskite jų niekam 

*Neužsirašykite užrašų knygelėse 

*Pasiimkite juos nueidami nuo viešos interneto prieigos 

 

BANKAS ASMENINIŲ DUOMENŲ INTERNETE 

NEPRAŠO!  

 

SAUGOKITE NE TIK SLAPTAŽODŽIUS, BET IR 

KORTELĘ! 



ELEKTRONINIAI SUKČIAI 
 

*NE!tikiu - lengvais laimėjimais ir įspūdingu uždarbiu 

*NE!reaguoju į prašymus patikslinti asmeninę informaciją 

*NE!sakau niekam jokių slaptažodžių ar prisijungimo kodų!  

*Sulaukęs įtartinų klausimų ar prašymų, skambinu 

paslaugų teikėjams (bankui, parduotuvei ir pan.) 



TINKAMAI BAIGIAME DARBĄ 

INTERNETU  
 

 

*Uždarome visų tinklapių langus! 

*Spaudžiame ikonėlę „Baigti darbą”! 



NEIŠSAUGOME! 



ATSIJUNGIAME  

(BAIGIAME DARBĄ)! 





RŪPINAMĖS  

VAIKŲ  

SAUGUMU 



INTERNETAS - ĮDOMUS 

PASAULIS 



KOKIE PAVOJAI INTERNETE 

VAIKAMS? 

 
*Virtualios pažintys 

*Netinkamas turinys 

*Patyčios  

*Visą laiką – internete  



VIRTUALIŲ PAŽINČIŲ 

ŽABANGAI 

 
Pasvarstykim: 

*Kodėl vaikai ima pasitikėti nepažįstamais 

žmonėmis?  

*Kaip elgiamasi norint užkariauti vaikų 

pasitikėjimą? 

*Kaip turėtų elgtis tėvai, kad jų vaikas 

nepakliūtų į pavojingas situacijas? 

 



STATISTIKA: BENDRAVIMAS 

SU NEPAŽĮSTAMAIS  
 

*71 proc. gavo žinutes 

*45 proc. buvo klausiami  asmeninės 

informacijos 

*20 proc. buvo pateikta nepadorių pasiūlymų 

*14 proc. buvo kviečiami  susitikti  

*Tik 3 proc. apie tai papasakojo suaugusiems ar 

atsakingoms institucijoms! 



KĄ GALI TĖVAI?  

 
*Mokyti bendrauti atsargiai, o ne drausti 

*Papasakoti apie netinkamą elgesį  

*Nustatyti taisykles 

*Susitarti, kad jų bus laikomasi  

*Padėti išspręsti problemas 

 

 

 

 



ATSARGUS BENDRAVIMAS 

VAIKAMS IKI 10-12 METŲ  
 

*Kompiuteris – bendroje erdvėje.  

*Apibrėžti laiką. 

*Bendrauti tik su pažįstamais žmonėmis  

*Nekalbėti su nepažįstamu žmogumi  

*Apie tokius bandymus iškart pranešti tėvams 

 



ATSARGUS BENDRAVIMAS 

PAAUGLIAMS NUO 10-12 

METŲ 
 

*Jokios asmeninės informacijos nepažįstamiems  

*Iškart nutraukti pokalbį su nepažįstamu apie: 

 *netinkamus dalykus,  

 *netinkamų nuotraukų siuntimą  

*Susitikimai su nepažįstamais – tik viešose vietose 

*Susitikimai - lydint suaugusiam žmogui (tėvams ar pan.) 

*Nesiųsti netinkamų nuotraukų 

 



INTERNETINIŲ SVETAINIŲ 

TURINYS 



NETINKAMAS TURINYS – 

TAI... ? 
 

Aptarkite:  
 

*Koks turinys atrodytų netinkamas jums? Kodėl? 

 

*Kaip elgtumėtės pastebėję, kad jūsų vaikai lankosi  

netinkamo turinio puslapiuose? 



DRAUDŽIAMAS TURINYS 
 

 

*Pornografinis, pedofilinis 

 

*Kurstantis rasinę, tautinę neapykantą 

 

*Patyčios, kito asmens žeminimas 
 

 

 



RIBOJAMAS TURINYS 
 

*Erotinio pobūdžio informacija 

 

*Psichinio ar fizinio smurto vaizdavimas 

 

*Sužaloto ar mirusio žmogaus kūno 

vaizdavimas 

 

*Informacija, sukelianti baimę ir siaubą 



TURINIO FILTRAVIMO 

PROGRAMOS  
 

*We-Blocker (TechMission) 

*B Gone 

*Sentry Lite 

*File Sharing Sentinel 

*K9 Web Protection (Blue Coat) 

*Lietuviško turinio filtravimo programos – 

www.ivpk.lt/filtrai  

http://www.ivpk.lt/filtrai


KITOS PRIEMONĖS  
 

*Perkelkite kompiuterį į bendrą kambarį 

 

*Paaiškinkite, kokie puslapiai yra netinkami ir 

kodėl 

 

*Naršykite kartu  

 

*Parodykite įdomius puslapius 

 

*Bendraukite su kitais tėvais  



   KRAŠTUTINIS ATVEJIS?  
NEREKOMENDUOJAMA, BET GALITE PATIKRINTI 



PRANEŠKITE APIE 

DRAUDŽIAMĄ TURINĮ! 



ELEKTRONINĖS PATYČIOS 



IŠ KUR ATSIRANDA?  
 

TENDENCIJA VISUOMENĖJE - ŽEMINTI VIENAS 

KITĄ 

 

*Menkavertiškumo slėpimas  

*Pagarbos kitam asmeniui stoka 

 

DVIPRASMIŠKI: 

*slapyvardis 

*nuotrauka – įdėta jūsų ar vaikų 

*elgesys viešumoje 

*komentaras – parašytas apie jus ar jūsų pači 



TINKAMAS ELGESYS!  
 

 

*tinkamas slapyvardis 

 

*skelbti tik tinkamas nuotraukas 

 

*tinkamai elgtis viešumoje 

 

*draugiškai bendrauti 



KĄ DARYTI, JEI TYČIOJASI?  
 

NEMALONŪS PAŠIEPIANTYS KOMENTARAI 

*Ignoruoti 

*Blokuoti  

 

ELEKTRONINIS PERSEKIOJIMAS 

*Panaikinti (tinklapio administracija) 

*Kreiptis į policiją 

*Kreiptis į psichologą 



NE INTERNETUI IKI 

PARYČIŲ! 



INTERNETAS VALDO  
 

*Internete iki vėlumos 

 

*Neišsimiega dėl interneto 

 

*Visa veikla - prie kompiuterio 

 

*Meluoja dėl to tėvams 

 

*Apleidžia mėgstamą veiklą. 



PATARIMAI  
 

ATKREIPKITE DĖMESĮ  

*kiek laiko vaikas prie kompiuterio ir interneto?  

*pusiausvyra tarp virtualaus ir realaus gyvenimo 

pramogų? 

 

SKATINKITE 

*būti su šeima 

*bendrauti su draugais „gyvai”  

*domėtis realaus gyvenimo pramogomis 

 

SUDOMINKITE ĮDOMIA IR AKTUALIA VEIKLA 



KOMPIUTERIO 

SAUGUMAS 



Gadina kompiuterį  

 

Lėtina darbą  

 

Vagia duomenis 

 

Trina  informaciją 

 



KAIP DAUGINASI? SLĖPTUVĖS 



NAUDOKITE LEGALIAS 

ANTIVIRUSINES PROGRAMAS  
 

 

ESET NOD32 

Kaspersky antiVirus  

Norton Antivirus  

McAffee VirusScan  

Dr. Web  

ZEBRA triguba apsauga  

www.esaugumas.lt 



NAUDOKITE KELIAS PAŠTO 

DĖŽUTES 
 

 

Vardas.pavarde@gmail.com - DRAUGAMS 

 

Vardas987@hotmail.com - REGISTRACIJOMS 



KĄ DAR GALITE PADARYTI? 
 

*Nepersiuntinėkite grandininių laiškų 

 

*Neatidarinėkite nepageidaujamų laiškų 

 

*Priimkite tik pažįstamo formato bylas 

 

*Siųskitės tik legalias programas, muziką 

 

*Paaiškinkite visa tai vaikams 



LAIKYKITĖS ŠIŲ PATARIMŲ, 

NARŠYKITE IR BENDRAUKITE 

ATSARGIAI, MOKYKITE TO IR SAVO 

VAIKUS!  


