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Internetas – draugas ar 

pavojus? 



Pradinukai ir kompiuteris 
• Tai atskleidė Ugdymo plėtotės centro (UPC) užsakytas bei Visuomenės 

nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktas tyrimas „Lietuvos gyventojų, 

tarp jų pradinių klasių mokinių tėvų, požiūris į informacinių komunikacinių 

technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą bendrojo lavinimo mokyklų 

pradinėse klasėse“ 

• Tėvai mano, kad pradinėse klasėse ir popamokinėje veikloje būtina naudoti 

įvairias informacines komunikacines technologijas (kompiuterius, multimedijos 

projektorius, interaktyvias lentas, MP3 grotuvus ir kt.). Didžioji dauguma (69 

proc.) pradinukų tėvų teigia, kad vaikams lengviau ir įdomiau mokytis mokykloje, 

jei mokymo metu yra taikomos patrauklios vaizdinės priemonės, mokymo 

medžiaga pateikiama žaidybine forma bei taikomos informacinės technologijos. 

• Tyrimas parodė, kad beveik visi (97 proc.) jaunesniojo mokyklinio amžiaus 

vaikų daugiau ar mažiau jau moka naudotis kompiuteriu. Beveik 90 proc. 

pradinukų namuose turi kompiuterį. Maždaug pusė jų kompiuteriu naudojasi 

kasdien. Tačiau specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai pažintį su 

kompiuteriu pradeda vėliau – nuo 8 metų ir dar vyresni. 

• http://www.balsas.lt/naujiena/507494/nori-pradinio-ugdymo-su-mp3-ir-

interaktyviom-lentom  (2010, spalis) 
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NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS 

INFORMACIJOS POVEIKIO ĮSTATYMAS  
Šis Įstatymas nustato viešosios informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniam, protiniam ar doroviniam 

vystymuisi  

 

• 1) smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei; 

• 2) kai skatinamas turto naikinimas ar gadinimas; 

• 3) kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto 
žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens 
tapatybei nustatyti; 

• 4) erotinio pobūdžio; 

• 5) sukelianti baimę ar siaubą; 

• 6) skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir 
kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis; 

• 7) kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, 
psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, 
kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria 
skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas; 

• 8) skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės 
priemones ir aplinkybes; 

• 9) kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami 
nusikaltėliai; 



NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS 

INFORMACIJOS POVEIKIO ĮSTATYMAS 

• 10) susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu; 

• 11) kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys; 

• 12) kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių 
grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės 
orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar 
kitais panašiais pagrindais;  

• 13) kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių 
reiškinių tikrumo įspūdį;             

• 14) kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, 
nepilnamečių lytiniai santykiai; 

• 15) kuria skatinami lytiniai santykiai; 

• 16) kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata; 

• 17) kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai; 

• 18) kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, 
narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai 
pavojingus dalykus; 

• 19) kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai; 

• 20) kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas 
yra visuomenės informavimo priemonės auditorija; 



• Lietuvoje, taip pat ir užsienyje tampa labai populiarūs socialiniai 

tinklai. Tarkime, pažinčių svetainėje www.one.lt per šių metų 

vasario mėnesį apsilankė 923 tūkst. unikalių lankytojų ir tai yra 

antra pagal lankomumą svetainė mūsų šalyje.  

• Jos tampa tiek pat populiarios, kaip ir naujienų portalai. O dar 

įtraukim tarptautinius tinklus Facebook, Orkut, MySpace, Twitter, 

Bebo ir t.t.  

• Tyrimai su mūsų vaikais rodo, kad lietuvaičiai paaugliai yra 

pirmoje vietoje labiausiai internetu bei mobiliais bendraujantys 

vaikai visoje Europoje ir Šiaurės Amerikoje (iš 41 šalies).  
• „GemiusBaltic“ 2009 m. vasario tyrimai, pgl. „Computer Bild Lietuva“ 2009-04-04 

• Pasaulinės Sveikatos Organizacijos ataskaita “INEQUALITIES IN YOUNG PEOPLE’S HEALTH, 2008 

 

http://www.one.lt/


Porno... 

• Tarptautinė tyrėjų grupė, vadovaujama Norvegijos socialinių 

tyrimų instituto (NOVA) prieš keletą metų atliko lyginamąjį 

tyrimą 6 šalyse. Tyrimas buvo atliekamas ir Lietuvoje. Iš viso 

buvo apklausti 3010 moksleivių iš 202 mokyklų.  

• Štai ką parodė tyrimų rezultatai: pornografiją matė 78 procentai 

merginų ir 89 procentai vaikinų. 75 procentai jaunimo 

pornografiją žiūri ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Beveik kas 

septintas vaikinas pornografiją žiūri kasdien. Kas dvidešimtas 

yra matęs vaikų pornografiją (vaiko lytiniai santykiai su 

suaugusiu). Palyginus su kitomis šalimis pastebėta įdomi 

tendencija: Lietuvoje merginos žiūri pornografiją daugiau nei  

bendraamžiai Lenkijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Estijoje ar 

Vakarų Rusijoje. Vaikinų tarpe 89 procentai žiūrėjusių – 

mažiausias rezultatas iš minėtų šalių.   
• NOVA rapport 18/07. http://www.nova.no/asset/2812/1/2812_1.pdf 

 



• ES statistikos tarnyba Eurostat’as atliktame 
tyrime teigiame, kad tik 2 proc. Lietuvos 
gyventojų nukentėjo dėl privatumo pažeidimo 
internete. 

• Tuo tarpu Latvijoje nukentėjo 5 proc., o Estijoje – 
4 procentai 

• Įdomu tai, kad tik 2 proc. Lietuvos gyventojų 
atsakė, kad jų vaikai lankėsi netinkamose 
svetainėse ar turėjo kontaktų su galimai 
pavojingais asmenimis 



• Microsoft 11 – oje Europos šalių atliko tyrimą, kuriame 
atskleidė, kad 75 proc. paauglių buvo užkalbinti 
nepažįstamųjų internete, o 37 proc. – atsakė jiems iš 
smalsumo. 

• 67 proc. paauglių teigė, kad ištrina naršymo internete 
istoriją. 

• 15 proc. apklaustųjų teigė, kad suteikia pilną priėjimą 
prie savo asmeninių duomenų 

• Tyrimas atskleidė, kad net 87 proc. tėvų yra kalbėję su 
savo vaikais apie saugumą internete 

• Tačiau 36 proc. tėvų teigė nežinantys, ką jų vaikai veikia 
internete  



Moksleivių apklausa 

• Iš viso apklausti 91 (5-11 klasių) moksleivis. Apklausa 
vyko 2007 metų kovo – balandžio mėn.  

• Keletas vaikų atsakymų: 
– Merginos pamini, kad užsieniečiai siūlo seksą, jais neįmanoma 

atsikratyti. Kai kada su draugėmis ką nors jiems atrašo, kaip 
įvardina “ant bajerio” (penktokai).  

– matė nupjaunamas galvas, atsiveriančias kaukoles ir pan. 
Dauguma pažymėjo, kad yra kažką panašaus matę (penktokai).  

– Pornografines svetaines matė visi (penktokai). 

– Vaikinai patys seksualiai priekabiavo pokalbių svetainėse 
(šeštokai). 

– Taip pat beveik pusė moksleivių teigė, kad yra sulaukę 
netinkamų pasiūlymų iš kitų žmonių internetinėse pokalbių 
svetainėse (septintokai). 

– Vienas iš aštuntokų kuria pornografines svetaines, nuotraukas 
atsiunčia kiti vartotojai (aštuntokai). 

– Beveik pusė vaikų teigė susirandantys svetainėse draugų. 

 



Smurtas internete 

• Anarchisto valgių 

gaminimo knyga  

 
• (The Anarchist Cookbook, W. 

Powell, 1970). Knygoje pateikti 

receptai, kaip pasigaminti 

bombas, narkotikus, sugriauti 

telekomunikacijas ir t.t.  

• Pvz. Banananadinas – 

narkotikas, išgaunamas iš 

bananų lupenų. (žievėje yra 

psichoaktyvių medžiagų kaip 

tiraminas ir dopaminas), žievė 

išdžiovinama ir rūkoma 

 



Dalis turinio 

• 1. Counterfeiting Money 
2. Credit Card Fraud 
3. Making Plastic Explosives 
4. Picking Master Locks 
5. The Arts of Lockpicking I 
6. The Arts of Lockpicking II 
7. Solidox Bombs 
8. High Tech Revenge: The Beigebox 
9. CO² Bombs 
10. Thermite II Bombs 
11. Touch Explosives 
12. Letter Bombs 
13. Paint Bombs 
14. Ways to send a car to HELL 
15. Do you hate school? 
16. Phone related vandalism 
17. Highway police radar jamming 
18. Smoke Bombs 
19. Mail Box Bombs 
20. Hot-wiring cars 
21. Napalm 
 

• 22. Fertilizer Bomb 
23. Tennis Ball Bomb 
24. Diskette Bombs 
25. Unlisted Phone Numbers 
26. Fuses 
27. How to make Potassium Nitrate 
28. Exploding Lightbulbs 
29. Under water igniters 
30. Home-brew blast cannon 
31. Chemical Equivalency List 
32. Phone Taps 
33. Landmines 
34. A different Molitov Cocktail 
35. Phone Systems Tutorial I 
36. Phone Systems Tutorial II 
37. Basic Alliance Teleconferencing 
38. Aqua Box Plans 
39. Hindenberg Bomb 
40. How to Kill Someone 
41. Phone Systems Tutorial III 

• Ir t.t. 
 



Kaip pasigaminti bombą 

• Dust Bomb Instructions                               by the Jolly Roger 

•       

• An initiator which will initiate common material to produce dust 

• explosions can be rapidly and easily constructed. This type of charge is 

• ideal for the destruction of enclosed areas such as rooms or buildings. 

• Material Required 

• ----------------- 

• A flat can, 3 in. (8 cm) in diameter and 1-1/2 in. (3-3/4 cm) high. A 6- 

•      1/2 ounce tuna can serves the purpose quite well. 

• Blasting cap 

• Explosive 

• Aluminum (may be wire, cut sheet, flattened can, or powder) 

• Large nail, 4 in. (10 cm) long 

• Wooden rod - 1/4 in. (6 mm) diameter 

• Flour, gasoline, and powder or chipped aluminum 

 

• NOTE: Plastic explosive produce better explosions than cast explosives. 

http://www.richsincrediblepyro.com/images/double_bomb_001.jpg


Dar vienas bombos receptas... 

•  Chemical Fire Bottle                        by the Jolly Roger 

•       This incendiary bottle is self-igniting on target impact. 

•       Materials Required 

•       ------------------ 

•                                            How Used                 Common Source 

•       Sulphuric Acid             Storage Batteries        Motor Vehicles 

•                                           Material Processing    Industrial Plants 

•       Gasoline                      Motor Fuel                  Gas Station or 

•                                                                              Motor Vehicles 

•       Potassium Chlorate     Medicine                     Drug Stores 

•       Sugar                          Sweetening Foods       Food Store 

•        

•      Glass bottle with stopper (roughly 1 quart size) 

•       Small Bottle or jar with lid. 

•       Rag or absorbant paper (paper towels, newspaper) 

•       String or rubber bands 



Bankomatų plėšimas 

– One of the ways that JACKPOTTING can be defeated is to 
encrypt the information passing between the ATM and the host.  
As long as the key cannot be determined from the ciphertext, the 
transmission (and hence the transaction) is secure. 

– A more believable, technically accurate story might concern a 
person who uses a computer between the ATM and the host to 
determine the key before actually fooling the host.  As everyone 
knows, people find cryptanalysis a very exciting and engrossing 
subject...don't they? 

– Step 2: He had a friend go to an ATM with any B of A ATM card. 
He stayed at home with the Apple connected to the host. When 
his friend inserted the card, the host displayed it. The guy with 
the Apple modified the status & number of the card directly in the 
host's memory. He turned the card into a security card, used for 
testing purposes....  



Kai nekenti mokyklos... receptai 
• - One of my favorites for getting out of a class or two is to call in a bomb threat. Tell 

'em that it is in a locker. Then they have to check them all, whilst you can slip away 
for an hour or two. You can even place a fake bomb (in any locker but YOURS!). 
They might cancel school for a week while they investigate (of course, you will 
probably have to make it up in the summer...). 

 

• - Get some pure potassium or pure sodium, put it in a capsule, and flush it down the 
toilet (smells awful! Stinks up the whole school!). 

 

• - Use a smoke grenade in the hallway. 

 

• - Steal the computer passwords & keys. Or steal the 80 column cards  inside if they 
are (gag) IBM. 

 

• - Make friends with student assistants and have them change your grades when the 
teachers hand in their bubble sheets for the report cards. 

 

• - Spit your gum out on the carpet in the library or whatever and grind it into the 
carpet. Watch the janitors cry! 

 

• - Draw on lockers or spraypaint on the building that the principal is a fascist. 

 

• Ir t.t. 



Humoras 



South park mokykla 

• „Pietų Parkas“ – tai 

animacinis serialas apie 

keturis nepraustaburnius 

trečiokus - Steną, Kailą, Kenį 

ir Kartmeną. 
• Erikas Kartmenas yra šiurkštus, užgaulus, 

sadistiškas, rasistinių pažiūrų storulis.  

• Stenas Maršas – ramus vaikas, baisiai 

įsimylėjęs Vendę Testaberger (paprastai jis 

apsivemia su ja kalbėdamasis arba pamatęs ką 

nors šlykštaus).  

• Kailas Brofloskis – religingas žydas, iš kurio 

Kartmenas šaiposi dėl jo žydiškos kilmės.  

• O Kenis – tai vaikas, kuris vilki oranžinę 

skrandą su gobtuvu, ir kiekvienoj serijoj miršta. 



Laisvalaikiui 

• Neretai laisvalaikiui 

siūlomi žaidimai ar 

filmukai yra tiesiogiai 

susiję su smurtu  

 



Vaizdo filmukai (pavyzdžiai) 

• Jaunimo 

atsiliepimai apie 

filmuką: 

 

http://www.juokai.net/ 

linksmi-video/ 

 

linksma ... 

A***** pavare       pz man patiko  

jegovas filmukas idomu kaip paskuj 

vairuotojas ja istempe lauk  

bachurai pavare  

 gal ir nieko visai    

 

ajkit sau!!!!!ce taj jegovaj...nu ir pavaret 

bicaj...ir koks gyvenimas butu liudnas be tokiu 

zmoniu...nu malaciaj...   Autorius: agne  

http://www.juokai.net/
http://www.juokai.net/linksmi-video/pafiledb.php?action=download&id=34


Atviras smurto propagavimas (pvz.) 



Atviras smurto propagavimas (pvz.) 
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Atviras smurto propagavimas (pvz.) 



Atviras smurto propagavimas (pvz.) 



Prievarta (nuotraukos ir video) 

• 2003 metais 7 procentai 

tirtų kriminalinių 

nusikaltimų internete 

objektas buvo ypatingai 

atviri prievartos ir smurto 

vaizdai (kurie buvo 

parduodami, Londono tyrėjų 

grupė) 

• 2006 metais tokios bylos 

jau sudarė 29 procentus 



Papildomai 

• Viena iš priežasčių, kodėl paaugliai nesibaimina egzekucijų vaizdus 
platinti internete, yra ta, kad jie tikriausiai žino, jog bus nenubausti.  

• Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Algirdas Matonis 
tikino, kad nedraudžiama internete platinti vaizdinę garsinę ar 
rašytinę informaciją, nors joje ir užfiksuotas nusikaltimas.  

• „Baudžiama už nusikaltimo padarymą, o ne informacijos apie jį 
platinimą“, - sakė A.Matonis (dienrašt. "Klaipėda“, 2007-04-05) 

 

• Iki 18 metų vaikas per savo gyvenimą jau yra pamatęs 
16 000 suvaidintų žmogžudysčių ir 200 000 smurto 
epizodų1 

1. Senate Committee on the Judiciary, September 14, 1999  





 



Pažintys internete “Saros 

istorija” 
• Kiek dar pamatys 

Sarą? 

 

• Kiek dar 

nepasisveikins? 

 

• Saugu bus tik ten, kur 

nėra interneto... 



Kas save pristato nepavojingai 

  



Kas save pristato nepavojingai 

  



Kas save pristato nepavojingai 

  



Kas save pristato nepavojingai 

  



Pokalbių svetainės 

• Asmuo gali sukurti savęs įvaizdį pagal savo 

pageidavimą. 

• Bendravimas gali vykti grupėse ir individualiai. 

• Paklausti apie tai, ką daugiausia veikia internete, 

78 procentai vaikų atsako, kad bendrauja (apklausa 

tarp 466 vaikų, Prancūzija). 

• Pasaulyje yra daugiau nei 50 000 pokalbių 

svetainių ir forumų. 

• Per vieną vakarą (savanorių dėka) atskleidžiama 

apie 10-15 pedofilų forumų ir pokalbių kanalų. 

 



Ko nepasako tiesiai, pasako 

internete ar SMS... 



Kibernetinės patyčios  

Kibernetinių patyčių tipai 

• Pikti ginčai – vaikai ginčijasi šiurkščiai, vartodami 
nepadorius žodžius. 

• Priekabiavimas – pakartotinai siunčiamos įžeidžiančios 
žinutės. 

• Šmeižimas – skleidžiami gandai, melaginga informacija 
apie vaiką.  

• Intymios informacijos išplatinimas. 

• Apsimetama kitu asmeniu ir siunčiami laiškai jo vardu. 

• Išmetimas iš bendrų pokalbių grupių. 

• Gąsdinimas siunčiant įžeidžiančias, grasinančias 
žinutes. 



Priklausomybė nuo kompiuterio 

• Psichiatras I. Goldberg siekė 

įtraukti į DSM, bet kol kas tai 

yra neįtraukta. Kol kas kaip 

sutrikimas tai yra diskutuotina.  

• Skirstoma į keletą kategorijų: 

– Priklausomybė nuo interneto 

pornografijos 

– Kompiuterinių žaidimų 

– Socialinių tinklų ir blog’inimo 

– Internetinio pirkimo 



Priklausomybė nuo interneto 

1. Kaip dažnai būna, kad prie interneto būni ilgiau, nei planavai? 

2. Kiek kartų teko nepadaryti suplanuotų namų ūkio darbų dėl interneto? 

3. Kaip dažnai būna geriau atsisėsti prie interneto, nei laiką praleisti su 

draugu? 

4. Kaip dažnai užmezgi naujus santykius internete? 

5. Kaip dažnai kiti skundžiasi tavimi dėl per daug praleisto laiko 

internete? 

6. Kaip dažnai nukenčia mokyklos pažymiai dėl interneto? 

7. Kaip dažnai patikrini savo el. paštą prieš atlikdamas svarbius darbus? 

8. Kaip dažnai slapta tu pribėgi pasinaudoti internetu? 

9. Kaip dažnai jauti, kad pats sau meluoji, kad jau išjungsi kompiuterį? 

10. Kaip dažnai jauti, kad jeigu nėra interneto, gyvenimas darosi 

neįdomus? 

11. Kaip dažnai supyksti, jeigu kas sutrukdo naudotis internetu? 

12. Kaip dažnai nueini miegoti vėliau, nei planavai, nes užsibuvai prie 

interneto? 

13. Kaip dažnai nebūdamas prie interneto galvoji, ką veiktum internete? 

14. Kaip dažnai bandai pats jau sumažinti laiką, praleistą internete? 

15. Kaip dažnai jautiesi prastos nuotaikos, jeigu nesinaudoji internetu? 



Bazinės interneto saugumo 

taisyklės (tėvams) 
• Kartais vaikai galvoja, kad  mobilaus telefono numerio ar elektroninio 

pašto adreso davimas nesukels jokio pavojaus. Deja tai suteikia progą 
įtartiniems asmenims su vaiku bendrauti tiesiogiai, net tėvams 
nežinant.  

 

• Tėvai turi pasakyti vaikams: 
– Niekada neik į susitikimus su asmenimis, su kuriais susipažino internete. 

Jeigu jau sutarei susitikti, būtinai tegul su tavimi eina ir tavo tėvai.  

 
– Niekada neišduok savo pilno vardo, adreso, telefono numerio ar kitos 

asmeninės informacijos. 

 
– Papasakok savo tėvams, jeigu internete susidūrei su kažkuo, kas privertė 

tave jaustis nejaukiai. 

 

– Pokalbių svetainėse vengti individualių pokalbių su nepažįstamais (tai 
galima daryti tik su kitais gerai pažįstamais dalyviais). 

 

– Blokuok pokalbių svetainėse tuos vartotojus, kurie yra įkyrūs, siunčia 
žinutes (ar kitą informaciją), kuri vaikui nepatinka. Jokiu būdu neatsakinėti į 
jų papildomus užklausimus.  

 



Bazinės interneto saugumo 

taisyklės (tėvams) 
• Tėvai turi pasakyti vaikams: 

– Nenaudok interneto kamerų pokalbiams su nepažįstamais 
asmenimis. Atsimink, kad bet kokia vaizdo transliacija gali būti 
įrašoma ir vėliau naudojama šantažui.  

– Lankykis tik tose pokalbių svetainėse, kurios yra tinkamos pagal 
amžių.  

– Apie netinkamą vartotojų elgesį tavo atžvilgiu pranešk pokalbių 
svetainės (ar kanalo) administratoriui. 

 

• (tėvams) laikykite kompiuterį centrinėje buto dalyje. 

 

• Vaikams nereikia visai drausti naudotis internetu. Tai puikus 
mokymosi instrumentas. Siekite vietoj draudimų pateikti vaikui 
interneto svetainių, kurios būtų patrauklios ir nekels vaikui 
grėsmės.  

 



Saugus elgesys Facebook’e 

• Kuo mažiau dalinkitės apie save kitiems, nustatykite, kad 
privati informacija būtų matoma tik draugams 

• Neleiskite, kad apie Jus informaciją būtų galima surasti 
per paieškos sistemas 

• Neatskleiskite savo gyvenamosios vietos bei telefonų 

• Būkite atsargūs žaisdami siūlomus žaidimus ar pildydami 
klausimynus ir kt. 

• Neatskleiskite kitos savo asmeninės informacijos, 
gimimo dienos bei kada vykstate atostogauti 

• Nerodykite savo nuotraukų visam pasauliui 

 



Filtravimas 

Filtravimo programos kompiuteriuose. Jų 

dabar yra vis daugiau. Net Windows turi 

taip vadinamas tėvų kontrolės (parental 

control) skiltis (pvz: pridėta prie Windows 

programos).   

Gausėja vis daugiau gerų programų, kai 

tėvai gali kontroliuoti vaikų elgesį 

internete. Keletas pavyzdžių:  

CyberPatrol, Safe Eyes, Net Nanny, 

SmoothWall, SafeSquid.  



Saugumo taisyklės 

mokykloje 
• Mokyklose turi būti paskirtas vienas 

atsakingas darbuotojas už saugumo 
elektroninėje erdvėje užtikrinimą. 

 

• Sužinojus apie nusikaltimą elektroninėje 
erdvėje nedelsiant turi būti pranešama 
teisėsaugos pareigūnams (siekti išsaugoti 
įkalčius). 

 

• Mokyklų kompiuteriuose įdiegti 
ugniasienes, filtravimo ir stebėjimo 
programas.  

 

• Reguliariai patikrinti mokyklų 
kompiuteriuose esančių kietųjų diskų 
turinį. 

 



Saugumo taisyklės mokykloje 

•   • Mokyklos turi: 

– Sukurti kiekvienam moksleiviui vartotojo sąskaitas. 

– Sukurti rekomenduojamų svetainių sąrašą. 

– Organizuoti pamokas moksleiviams apie saugumo taisykles 

internete (naudojantis pokalbių svetainėmis, naudojantis 

elektroniniu paštu ir pan.). 

– Rengti įvairius projektus, kur vaikai internetą gali panaudoti 

edukaciniams tikslams (pvz: mokyklos interneto svetainė ir pan.). 

– Vengti dėti individualias vaikų nuotraukas į mokyklos interneto 

svetaines.  

– Taikyti tas pačias interneto naudojimo taisykles ir pedagogams. 

– Supažindinti personalą su internetu. Vaikai neretai turi daugiau 

žinių apie internetą. Tokiu būdu suaugusieji negali pilnavertiškai 

dalyvauti vaikų gyvenime, užkirsti netinkamą elgesį ar atpažinti 

pavojus.  



1 istorija 

• Kažkas lindo prie Agnės, kai ji ėjo 

maudytis į dušą ir su mobiliu nufotografavo 

ją besiprausiančią. Filmuota medžiaga 

buvo patalpinta į YouTube, pamatė dalis 

moksleivių.  

 

• Ką jūs toliau darytumėte 

Agnės vietoje?  



2 istorija 

• Ugnė vienoje grupėje pradėjo draugauti su 

Mantu. Po kelių dienų Ugnė pradėjo gauti 

elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis 

grasinimus, kad jai baigsis blogai, jeigu ji 

dar toliau draugaus su Mantu.  

 

• Ką jūs darytumėte Ugnės vietoje? 



3 istorija 

• Rytis dažnai bendrauja su 

draugais ir pažįstamais 

Facebook.  Bet jau dvi 

savaites prie jo vis jungiasi 

keletas nepažįstamų ir sako, 

kad jis turi atnešti 200 Lt. 

Priežastis – neaiški. 

Priekabiautojai aiškina, kad 

Rytis kažką ne taip parašė 

Facebook vienai panelei... 

• Ką jūs darytumėte? 



Smurtas kompiuteriniuose 

žaidimuose 



Žaidimų kategorijos 

• MMORPG (angl. Massive Multiplayer On-line Role-
Playing Game) Interneto žaidimas vaidmenimis, kurį 
žaidžia daug žaidėjų vienu metu.  

• Vaidmenų žaidimai (RPG)  

• Nuotykių žaidimai (Adventure) 

• Stalo žaidimai 

• Simuliaciniai žaidimai 

• Sportiniai žaidimai 

• Strateginiai žaidimai 

• Veiksmo žaidimai 

• Šaudyklės 

 



Vaikų žaidžiami žaidimai  

(apklausos rezultatai) 

• Vienas iš dažniau minimų žaidimų – GTA. 

• Vienas iš dažnesnių atsakymų – moksleiviai 
savaitgaliais žaidžia naktimis. 

• Vaikinai dažniau žaidžia žaidimus (lyginant su 
merginomis). 

• 10-11 klasių moksleivių tarpe neretai pasitaikė 
atsakymas, kad “jau atsižaidė”.  

• Įvertinus pagal žaidimų kategorijas moksleiviai 
santykinai dažniau renkasi taip vadinamas 
“šaudykles” ir veiksmo žaidimus (kur daugiau 
yra smurto). 

 



Nuotykių žaidimai 

• “Diablo” – ilgą laiką 
buvo vienas iš 
populiariausių. 

• Tikslas – tobulinant 
savo gebėjimus, 
pereiti per “pragarą” 
ir išžudyti visus 
sutiktus priešininkus 

• Galima žaisti 
individualiai arba 
komandoje. 

 



Vaidmenų žaidimai 

• Pvz. The World of 

Warcraft – vienas iš 

populiariausių.  

• Dalyvaujama 

masiniuose mūšiuose 

• Atliekamos tam tikros 

užduotys 

• Tyrinėjamas didelis 

pasaulis 

 

http://pc.gamezone.com/gamesell/screens/s28089_0.htm


Veiksmo žaidimai 

• Pvz. “Fallout 3” 

vienas iš populiariųjų 

• Pagrindinis tikslas – 

įvykdyti karines 

misijas, sunaikinant 

sutinkamus priešus 

• Žaidžiančiajam yra 

prieinami įvairūs 

ginklai 

 



Simuliaciniai žaidimai 

• Pvz. The Sims – vienas iš 

populiariausių 

• Žaidėjas kuria tarpusavio 

santykius, bendrauja su 

kitais, mokosi atsižvelgti į 

kito nuotaikas, dalyvauja 

bendruose renginiuose, 

kuria savo namų ūkį (ir 

pan.) 

 



Sporto žaidimai 

• Sporto žaidimai atkuria 

tikruosius žaidimus.  

• Pastarųjų metų žaidimai 

turi labai daug realybės 

požymių 

• Mėgstamos sportinių 

žaidimų temos: 

automobilių lenktynės, 

futbolas, ledo ritulys, 

tenisas, beisbolas, 

krepšinis ir t.t. 

 

http://psp.gamezone.com/gamesell/screens/s31513_0.htm


Stalo žaidimai 

Stalo žaidimai daugiau 

yra populiarūs tarp 

suaugusiųjų.  

Pagrindinis tikslas – 

loginių užduočių 

sprendimas.  

 

http://psp.gamezone.com/gamesell/screens/s28974_0.htm


Kompiuteriniai žaidimai ir 

seksualumas 
• Kompiuteriniai žaidimai nėra tiek akcentuoti į 

žmogaus seksualumą, kaip televizija. 

• Pastebėta, kad nemažai žmogaus seksualumas 
akcentuojamas Japonijoje sukurtuose 
žaidimuose. 

• Keletas populiarių žaidimų, kuriuose nemažai 
yra akcentuojamas seksualumas: 
– Duke Nukem 3D 

– God of War 

– Tomb Raider 

– GTA: San Andreas 

– Elder Scrolls IV: Oblivion ir kt.   



Kompiuteriniai žaidimai ir smurtas 

• Yra atlikta apie keletą šimtų tyrimų, nagrinėjančių 
žaidimų poveikį vaikams. 

• Nemažai tyrimų patvirtina sąsają tarp smurtinių 
kompiuterinių žaidimų ir vaikų agresijos. 

• Amerikos psichologų asociacijos išvada: “smurtiniai 
žaidimai gali padidinti vaikų agresiją, bet tėvai gali 
tiesiogiai įtakoti, kad nebūtų neigiamų pasekmių”. 

• Craig A. Anderson “smurtiniai kompiuteriniai žaidimai 
sukelia agresyvaus elgesio, minčių ir jausmų 
padažnėjimą, padidina fiziologinį sujaudinimą, sumažina 
prosocialaus (padedančio) elgesio formas”.  

• Yra dalis tyrimų, kurie paneigia šiuos teiginius. Nemažai 
tokių tyrimų yra padaryta iki 2000 metų (tuo metu 
žaidimų realumas buvo mažesnis).  



Kompiuteriniai žaidimai ir smurtas 

• 2005 metais Devin Moore, 18 metų amerikietis nužudęs 
tris policijos pareigūnus, teigė, kad tokiam poelgiui jį 
paskatino žaidimas GTA.  

• Kai kurie psichologai teigia, kad žaidimai sumažina vaiko 
socialinių interakcijų galimybes. Vaikas daugiau laiko 
praleidžia vienas prie technikos.  

• Kompiuteriniai žaidimai sukelia didesnę priklausomybę, 
nei televizija.  

• Kai kurie tyrimai aptiko koreliaciją tarp vaikų depresijos ir 
kompiuterinių žaidimų žaidimo.  

• Yra pateikiama nemažai kritikos, minėtiems teiginiams. 
Yra teigiama, kad pastaruoju metu daugėja 
kompiuterinių žaidimų, kur vaikai žaidžia kartu, greta 
lavindami ir bendravimo įgūdžius.  



Kompiuteriniai žaidimai ir smurtas 

• Žudynės Kolumbinoje (mokykloje du moksleiviai nušovė 
13 moksleivių ir patys nusišovė; abu buvo taip vadinamų 
“šaudyklių“ mėgėjai) yra siejamos su kompiuterinių 
žaidimų poveikiu.  

• Daugiausia kritikos susilaukia “šaudyklės”, veiksmo, 
vaidmenų žaidimai.  

• MMORPG žaidimai  sukuria uždaras vaikų 
bendruomenes, mažėja vaiko bendravimas su 
artimiausiais žmonėmis.  

• Daugelis žaidimų yra kritikuojami dėl vaiko “lavinimo” 
smurtiniu būdu spręsti įvairias socialines situacijas, dėl 
linijinio žaidimo turinio.  

• Smurtiniai žaidimai nelavina vaiko kūrybingumo (lyginant 
su kitų kategorijų žaidimais). 

 



Kompiuteriniai žaidimai ir 

nelaimingi atsitikimai 
• 1999 metais Eric Harris ir Dylan Klebold nužudė 13 

moksleivių Kolumbinos mokykloje. Abu buvo žaidimų 
Doom ir Wolfenstein 3D mėgėjai.  

• 2001 metais nusižudė Shawn Woolley po to, kai motina jį 
apkaltino priklausomybe žaidimui Everquest.  

• 2003 metais du broliai (12 ir 14 metų) pradėjo šaudyti 
gatvėje iš šautuvo (vienas praeivis - žuvęs, vienas  - 
sužeistas). Vaikai paaiškino, kad tai išmoko iš žaidimo 
GTA.  

• 2005 metais Pietų Korėjoje mirė 4 mėnesių dukra, kai jų 
abu tėvai “pamiršo” prižiūrėti kūdikį, žaisdami World of 
Warcraft.  

• Ir t.t.  



Vaikų žaidžiami žaidimai  

(apklausos rezultatai) 

• Vienas iš dažniau minimų žaidimų – GTA. 

• Vienas iš dažnesnių atsakymų – moksleiviai 
savaitgaliais žaidžia naktimis. 

• Vaikinai dažniau žaidžia žaidimus (lyginant su 
merginomis). 

• 10-11 klasių moksleivių tarpe neretai pasitaikė 
atsakymas, kad “jau atsižaidė”.  

• Įvertinus pagal žaidimų kategorijas moksleiviai 
santykinai dažniau renkasi taip vadinamas 
“šaudykles” ir veiksmo žaidimus (kur daugiau 
yra smurto). 

 



Kompiuterinių žaidimų 

reitingavimas 

• http://www.esrb.org/index-js.jsp - programų 
reitingavimo taryba kiekvieną žaidimą įvertina, 
kokiai amžiaus grupei jis yra tinkamas.  

• Žaidimai yra vertinami pagal: 
– Ar yra akcentuojamas alkoholio vartojimas. 

– Ar yra demonstruojamas kraujas. 

– Ar yra “juodas” (žiaurus) humoras. 

– Ar yra tikslingas smurtas. 

– Ar demonstruojamas kūno nuogumas. 

– Ar pateikiama pozityviai rūkymas ir narkotikų 
vartojimas ir t.t. 

http://www.esrb.org/index-js.jsp
http://www.esrb.org/index-js.jsp
http://www.esrb.org/index-js.jsp


Įstatymai apie kompiuterinius 

žaidimus 
• Argentinoje įstatymais apibrėžta, kad ant parduodamų 

žaidimų būtų aiškiai apibrėžta, kokia amžiaus grupei 
žaidimas yra tinkamas. 

• Australijoje yra sudaromas draudžiamų žaidimų (net ir 
suaugusiems) sąrašas (pvz. GTA žaidimas yra 
uždraustas). 

• Kinijoje MMORPG žaidimams yra įvesti laiko apribojimai. 
Vaikai negali žaisti ilgiau nei 3 valandas.  

• Vokietijoje yra sudarytas žaidimų sąrašas, kuriuos 
draudžiama reklamuoti bet kokiomis priemonėmis. 
Parduotuvės yra įgaliotos tikrinti pirkėjų amžių, prieš 
parduodant žaidimus.  

• Lenkija nuo 2007 metų pabaigos planavo įvesti žaidimų 
reitingavimo sistemą, nustatyti draudžiamus žaidimus.  

• Didžioji Britanija nuo 1994 metų yra įvedusi žaidimų 
reitingavimo sistemą. Yra numatytos didelės baudos už 
netinkamų žaidimų pardavimą vaikams.  
 



Mobilusis – draugas ar 

pavojus? 



Kas kokį 

turi? 
• Nokia, Samsung, 

Sony Ericsson, 

Motorola, LG, HTC, 

MAC ir t.t.  

• Kokį reikia turėti jūsų 

mokykloje? 

• Ką daugiausia darote 

su mobiliaisiais 

telefonais?  



Fotografavimas ir filmavimas 

mobiliuoju telefonu 
• Sukurkite trumpą filmo programą, kurį 

galima sukurti su mobiliu telefonu 

 

• Pvz: www.mtv.ca/forthereel/ 



Užduotis 

• 2 nakties ateina SMS 

iš pažįstamo numerio: 

“Ar tu jau miegi?” 

 

Jūs? 

1. .......................... 

2. .......................... 

3. .......................... 



Naktinės SMS 

• Tyrimai rodo, kad 

dauguma (daugiau 

nei 80 proc.) vaikų ir 

paauglių neturi jokių 

laiko ribojimų, 

naudojant 

mobiliuosius 

• Kas trečias į pamokas 

ateina nepakankamai 

išsimiegojęs, nes rašė 

SMS.  

 

 

 

• Kokios geriausios 

taisyklės: 

1.Nustatyti laiką, nuo 

kada neatsiliepiama 

2.Trumpos 

atsisveikinimo 

žinutės 

3.Palikti mobilų toli 

nuo lovos 

 



Užduotis 

• Gaunate SMS iš 

nepažįstamo numerio: 

“Ei, asile, gausi į galvą” 

 

Jūs? 

1. .......................... 

2. .......................... 

3. .......................... 



Naktiniai SMS 

• Tyrimai rodo, kad 

beveik kas ketvirtas 

moksleivis sulaukia 

grasinančių žinučių.  

• Didesnė dalis vaikų, 

sulaukusių grėsmingų 

žinučių, niekam apie 

tai nesakė.  

• Jeigu apie tai pasako, 

tai draugams.  

• Kokios geriausios 

taisyklės: 

1. Išsaugoti žinutę kaip 

įrodymą.  

2.Jokiu būdu 

neatsiliepti 

3.Jeigu žinutės 

kartojasi, perspėti, 

kad bus kreipiamasi 

pagalbos 



Užduotis 

• Atsirado nuolatinis 

skambintojas, kuris 

klausia vardo, tavo 

vietos, nuolat grasina, 

skambinėja ar kitaip 

kabinėjasi: 

 

Jūs? 

1. .......................... 

2. .......................... 

3. .......................... 



Priekabiautojas  

• Tiek tiesiogiai, tiek 

mobiliųjų pagalba kai 

kurie vaikai ir 

paaugliai nukenčia 

nuo priekabiavimo.  

• Vieni priekabiauja 

keršto tikslais, kiti – 

siekia seksualinio 

kontakto, treti – 

nemokėdami 

bendrauti korektiškai, 

tai daro priekabiai.  

• Kokios geriausios 

taisyklės: 

1. Išsaugoti žinutes 

kaip įrodymą.  

2. Įvertinti, ar mobilus 

telefonas gali įrašyti 

pokalbį.  

3.Nutraukti pokalbius 

ir nereaguoti.  

4.Keisti numerį.  

5.Kreiptis į policiją.  



www.locator.lt 

  



  



Mobiliųjų telefonų vagystės 

• Policijos departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) 

duomenimis, mobiliųjų telefonų 

vagystės ar plėšimai mūsų šalyje 

šiuo metu sudaro apie 60 proc. 

visų viešose vietose padaromų 

nusikaltimų. 

• IMEI (angl. International mobile 

equipment identity - tarptautinis 

mobiliosios įrangos 

identifikatorius) 

• Kodas, paprastai 15-os ženklų, 

nustatomas gamykloje ir 

reikalingas aparatui GSM tinkle 

identifikuoti. Jis pasirodo telefono 

ekrane įvedus kombinaciją *#06#. 

• Saugumas: 

– Žymėti 

– Nenešioti matomoje vietoje 

– Užsirašyti IMEI telefono aparato 

kodą. 

– Tik jums žinomose vietose 

telefono korpusą pažymėkite 

ženklu, pagal kurį būtų įmanoma jį 

atskirti.  

– paprašykite, kad operatorius 

užblokuotų IMEI, kurį tinklas 

užregistravo paskutinį kartą prieš 

įvykstant telefono, kuriame buvo 

jūsų SIM kortelė kartu su jūsų 

abonentiniu numeriu, vagystei. 

Tokius duomenis operatorius 

paprastai turi.  

 



Mobiliųjų telefonų vagystės 

• IMEI paprastai sudarytas iš 15 skaitmenų, 

tačiau naujesniuose modeliuose prie šių 

skaitmenų papildomai pridedamas 

programinės įrangos versijos numeris (1 ar 

2 skaitmenys) 

• Esant įjungtam telefonui ryšio zonoje, IMEI 

kartu su kitais specialiais duomenimis tam 

tikrais laiko intervalais persiunčiamas 

judriojo telefono ryšio operatorių bazinėmis 

stotimis. 

• nusikaltimo tyrimą vykdantys pareigūnai 

gali nustatyti šio mobiliojo telefono buvimo 

geografinę padėtį, taip pat juo 

besinaudojantį asmenį. 

• Europoje yra sukurtas bendras centrinis 

įrenginių identifikacijos registras – „CEIR“ 

(angl. Central Equipment Identification 

Register) 

• Nuo 2005 m. vasaros, 

įsigaliojus Administracinių 

teisės pažeidimų kodekso 

pakeitimui, su IMEI keitimu 

susijusi veikla be gamintojo 

įgaliojimo tapo nelegali ir 

baudžiama. 

 



KĄ TURI ŽINOTI VAIKAI: 

• Būti budriais duodant savo telefono numerį ir 
nesakyti savo asmeninių duomenų.  

• Jei kas nors klausia asmeninių duomenų, paimti 
to žmogaus kontaktus – vardą, telefoną, įmonės 
pavadinimą – ir pasakyti, kad paskambins vėliau. 

• Demonstratyviai nenešioti mobilių telefonų (pvz., 
pasikabinus ant kaklo) bei vengti kalbėti telefonu 
gatvėje. 

• Jei kas prašo paskolinti telefoną vienam 
skambučiui, pasakyti, kad yra pasibaigusi 
sąskaita ir telefonas gali priimti tik įeinančius 
skambučius.  



KĄ TURI ŽINOTI VAIKAI: 

• Vengti susitikti su asmenimis, kuriuos 
pažįsta tik iš susirašinėjimo mobiliuoju 
telefonu. 

• Neatsakinėti į patrauklaus turinio žinutes 
(pvz., laimėjote prizą) ir neskambinti 
nurodytu numeriu. 

• Atiduoti telefoną, jei vaikas yra užpultas ir 
jam grasinama ir tai gali apsaugoti nuo 
užpuolikų, ir apie tai nedelsiant pranešti 
policijai bei mobiliojo ryšio operatoriui. 

 



KĄ TURI ŽINOTI VAIKAI: 

• Smurtas per mobiliuosius telefonus yra 
nusikaltimas.  

• Negalima atsakyti į grasinančią ar priekabią 
žinutę arba siųsti atgal dar bjauresnę žinutę. Nes 
siuntėjai tikisi sukelti atitinkamą reakciją. Kai 
negauna jokios reakcijos ir atsakymo, jiems 
atsibosta ir liaujasi. 

• Jei gaunate priekabias, grasinančias, 
nešvankias  žinutes, neištrinkite jų, išsaugokite 
telefone. 

 

 



Jei telefone negalite išsaugoti 

žinučių, užrašykite kiekvienos 

žinutės laiką, datą, kas konkrečiai 

joje rašoma ir ką žinote apie 

siuntėją: 

2. 

1. 

Pastabos/ką žinote 

apie siuntėją 

Žinutės (SMS) 

turinys 

Data ir 

laikas 

Nr. 



KĄ TURI ŽINOTI VAIKAI: 

• Smurtas per mobiliuosius telefonus nutinka ne 
jam vienam. 

• Negalima slėpti, jei prieš vaiką yra smurtaujama 
per mobiliuosius telefonus. Kuo greičiau apie tai 
bus pranešta, tuo greičiau smurtas liausis. 

• Apie smurtą būtina pranešti suaugusiam 
asmeniui, kuriuo vaikas pasitiki. 

• Tai yra nusikaltimas ir apie tai reikia pranešti 
policijai. 

• Jei vaikas pažįsta bendraamžį, prieš kurį 
smurtaujama per mobilųjį telefoną, siekiant jam 
padėti, būtina apie tai pranešti.  


