
 

KAS PADĖTŲ TĖVAMS 

Norėdami neatitrūkti nuo vaikų 
gyvenimo virtualioje erdvėje ir pelnyti 
jų pasitikėjimą, kad bėdai ištikus vaikai 
galėtų į juos kreiptis, tėvai turėtų: 

 Domėtis technologijomis ir tuo, 
ką vaikai su jomis veikia. 

 Rodyti saugaus bendravimo ir 
naršymo internete pavyzdį – 
pavyzdžiui, neskelbti savo 
asmeninės informacijos 
internete, pagarbiai komentuoti 
kitų žmonių įrašus ar straipsnius 
internete, nesilankyti neaiškaus 
pobūdžio interneto svetainėse ir 
panašiai. 

 Kalbėtis su vaiku apie 
technologijas jo gyvenime. 

 Priimti faktą, kad virtualus 
pasaulis yra neatsiejama 
realaus gyvenimo dalis. 

 Nebausti vaikų už grėsmes, su 
kuriomis jie susidūrė internete. 

 Kreiptis pagalbos, kai jaučia, 
kad patys negali vaikui padėti. 

O TAIP PAT... galite laikyti kompiuterį 

bendro naudojimo patalpoje.  

Kalbėtis su vaiku, kokios veiklos 

internete jam patinka, kuo domisi. 

Padėti vaikui atskirti, ką galima talpinti 

virtualioje erdvėje, o ko nevertėtų 

viešinti. 

Papasakoti slaptažodžių pasirinkimo 

svarbą. Vaikai savo prisijungimo 

duomenis gali atskleisti artimam 

draugui ar draugams, tačiau to daryti 

nevertėtų. 

Kalbėti su vaiku apie bendravimo su 

nepažįstamais žmonėmis galimas 

rizikas. 

 

 

POŽYMIAI, KAD VAIKAS PATIRIA 

ELEKTRONINES PATYČIAS  

Vaikui dažnai kyla nemalonūs jausmai 

po naudojimosi kompiuteriu (pyktis, 

liūdesys ir kt.) 

Vaikas vengia kalbėti apie tai, ką veikia 

internete, su kuo bendrauja ir kt. 

Vaikui dažnai kinta nuotaikos. 

Vaikas visiškai nustoja naudotis 

kompiuteriu, mobiliuoju telefonu. 

 

 

 

 

 



REKOMENDACIJOS TĖVAMS 

Kalbėkite su savo vaiku ir išklausykite 

jį. Vaikui svarbu yra jaustis išgirstam ir 

priimtam. 

Išsiaiškinkite skriaudėjus. Tuomet 

kreipkitės į interneto paslaugų teikėją 

ar į policiją. 

Išsaugokite įrodymus, t.y. laiškus ir 

žinutes iš skriaudėjo. 

Ignoruokite skriaudėja arba 

parašykite jam trumpą laišką/žinutę, 

įspėjant apie tai, kad jeigu tyčiosis, 

kreipsitės į atitinkamas institucijas. 

Paaiškinkite vaikui, kaip jis galėtų 

išvengti patyčių: blokuoti siuntėją, 

keisti privatumo nustatymus, pranešti 

apie netinkamą elgesį ir įžeidinėjimus. 

Padėkite vaikui užmegzti 

draugiškus santykius su 

bendraamžiais. Įtraukite jį į veiklas, 

kur vaikas galėtų susirasti naujų 

draugų. 

 

 

 

 

 

 

 

Kompiuteriai ir mobilieji telefonai padeda 

keistis informacija, bendrauti su draugais, 

susipažinti su naujais žmonėmis ir kitaip 

smagiai leisti laiką. Tačiau virtualioje 

erdvėje taip pat gali slypėti įvairių pavojų. 

 

 

 

 

 

 

 

KAD INTERNETAS NESIKANDŽIOTŲ 

Kompiuteris, internetas, 

mobilieji telefonai ir kitos informacinės 

technologijos tapo neatsiejama mūsų 

gyvenimo dalimi. 

Taip pat tai yra vaikų 

socializacijos įrankiai. Naudodamiesi 

jomis vaikai siunčia elektroninius 

laiškus, žinutes, sukuria savo 

svetaines, dalinasi patirtimi, aktyviai 

dalyvauja diskusijose, pokalbių 

kambariuose, bei pasisako forumuose. 

Deja, šalia įdomios ir 

naudingos patirties, vaikai gali susidurti 

su nemaloniomis situacijomis 

virtualioje erdvėje. 

 


