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APIE INTERNETĄ - SKAIČIAIS 

144,8 mlrd. 

kasdien  

Beveik 6 mlrd. 

užklausų kasdien 

1320 mln. aktyvių 

vartotojų  

 

daugiau nei 4 bilijonų 

vaizdo įrašų peržiūrų 

kasdien 

2997904396 interneto vartotojų  



Internetas kas tai? 

• Internetas yra laisva ir beveik nekontroliuojama 

informacijos erdvė, kurioje pilna kenksmingo ir 

nepriimtino turinio svetainių.  

 

• Įvairios interneto turinį prižiūrinčios tarnybos kovoja 

daugiausia su jau įvykusiais elektroniniais 

nusikaltimais. 



Sauga ir saugumas internete 

pirmiausia priklauso nuo 

Jūsų pačių 



Interneto pasiekiamumas 
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Veiklų vidurkis 7 

Livingstone, S.; Haddon, L., Görzig, A., and Olafson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The 

perspective of European Children. Full Finding. LSE, London: EU Kids online 



Grėsmės internete 



Virtualios pažintys 

• Daugelį internetinių kontaktų vaikai pažįsta realiame 

gyvenime 

• 9% su virtualiais draugais susipažino ir realiame 

gyvenime 

• Daugelis į susitikimo vietą neina vieni 

• Tik 1% turi neigiamos patirties 

• Tik 3 proc. apie tai papasakojo suaugusiems ar 

atsakingoms institucijoms 
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Elektroninės patyčios ir 

komentavimas 

• Žeminanti informacija per trumpą laiką 

pasiekia daugybę vartotojų. 

 

• Internete vaikai gali susidurti su nemaloniais, 

pašiepiančiais komentarais ar net kentėti nuo 

elektroniniu persekiojimo 



Iš kur atsiranda? 

• DVIPRASMIŠKI: 

o Slapyvardis 

o nuotrauka – įdėta jūsų ar vaikų 

o elgesys viešumoje 

o komentaras – parašytas apie jus ar jūsų pačių 

Ką daryti? 
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Asmeninės informacijos atskleidimas 

http://www.youtube.com/watch?v=1b_M1pt83eE


Vaikų išnaudojimas 



Internetas valdo? 

• Internete iki vėlumos 

• Neišsimiega dėl interneto 

• Visa veikla - prie kompiuterio 

• Meluoja dėl to tėvams 

• Apleidžia mėgstamą veiklą 



Kaip užtikrinti vaikų saugumą 

internete? 

• Pasikalbėkite su savo vaikais apie tai, ką jie veikia 

internete. 

 

• Nustatykite aiškias interneto naudojimo taisykles. 

 

• Laikykite savo asmeninę informaciją paslaptyje. 



Kur kreiptis? 
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Pagalbos linija 

Karštoji linija 

Saugesnio interneto 

informavimo centras 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt
http://www.vaikulinija.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt
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Cc by abdallahh 

• Filtravimo priemonės 

• pvz. Interneto naršyklė 

• Pvz. K9 

• Pvz. Programa Parental controls – 

integruota Win OS 

• Pvz. SIP-BENCH III įvertinimas 

• Nepageidaujamų laiškų (Spam) filtravimas 

• Stebėsena 

 

Įrankiai tėvų kontrolei 

http://www1.k9webprotection.com/aboutk9/overview
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/products/features/parental-controls
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/products/features/parental-controls
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/products/features/parental-controls
http://www.sipbench.eu/
http://www.sipbench.eu/
http://www.sipbench.eu/
http://www.sipbench.eu/


Naudingi šaltiniai 
• www.draugiskasinternetas.lt  

• www.socialweb-socialwork.eu  

• www.esaugumas.lt  

• www.staysafe.org 

• http://www.bibliotekospazangai.lt 

• Nuotoliniai kursai: http://ekursai.epilietis.eu/  
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