
Saugus elgesys naršant



Turinys

• Bendra informacija

• Patikimo internetinio šaltinio savybė

• Pavojų išvengimas

• Rekomendacijos tėvams
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Bendra informacija

• Daug informacijos apie interneto vartotojus galima nustatyti iš 
nedidelio duomenų kiekio.

• Galima gauti informaciją apie asmens tapatybę, asmenines 
nuostatas, fizines ir psichologines sąlygas.

• Įžvalgų apie asmenybės bruožus galima gauti iš socialinės 
žiniasklaidos tinklų ir įprasto interneto naudojimo.

• Svarbu žinoti, ar interneto šaltinis yra patikimas.
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Bet kaip atpažinti patikimus šaltinius?



Patikimo interneto šaltinio savybės

1. Įveskite svetainės pavadinimą į paiešką – populiarių svetainių 
vartotojų reitingai rodomi paieškos rezultatuose.

2. Puslapiai su „https“ yra saugesni nei puslapiai su „http“.

3. Užrakto simbolis kairėje nuo svetainės URL – saugios svetainės 
rodo užrakto simbolis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, 
spustelėkite ant šio simbolio.

4. Atkreipkite dėmesį į kalbą svetainėje – prastas stilius ir 
gramatinės klaidos rodo abejotinus puslapius.
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Patikimo interneto šaltinio savybės

• Įspėjamieji ženklai

• Keli brūkšneliai ar simboliai domeno pavadinime.

• Domenų pavadinimai, imituojantys tikras įmones (pvz., „Amaz0n“).

• Atskiri puslapiai, kurie naudoja patikimų svetainių šablonus (pvz., visihow 
vietoj wikiHow).

• Domeno pavadinimo galūnė (.biz arba .info).
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Patikimo interneto šaltinio savybės

• Įspėjamieji ženklai – skelbimai, reklamos

• Skelbimai, reklamos, apimančios visą puslapį

• Skelbimai, reklamos su privaloma užpildyti apklausą/ anketą/ pan. tam, kad 
galėtum tęsti

• Skelbimai, reklamos, nukreipiančios į kitus puslapius

• Suaugusiems skirta reklama arba įžeidžiantys pranešimai, skelbimai ir pan. 
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Patikimo interneto šaltinio savybės7

Kontaktų forma 
Contact form

„Kas yra kas“
puslapis
Who is page

Savininko/ Teikėjo duomenys
Imprint

Navigacija ir išdėstymas
Navigation and Layout
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Pavojų atpažinimas ir išvengimas

• Anonimiškumas kelia didelį pavojų – žmonės internete slepia savo 
tapatybę arba prisiima kitą.

• Anonimiškumo pasekmės gali būti patyčios internete, sekstingas ir 
neapykantos kurstymas. 

🡪 Tėvams ir vaikams reikia kritinio mąstymo įgūdžių ir medijų kompetencijos
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Pavojų atpažinimas ir išvengimas

Teisės internete

Jei norite paskelbti nuotraukas ar vaizdo įrašus, turite gauti visų 
nuotraukoje ar vaizdo įrašuose esančių asmenų leidimą.

Visos nuotraukos ir filmai yra saugomi autorių teisių – atsisiuntimas 
ir platinimas yra neteisėtas.
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Pavojų atpažinimas ir išvengimas

Išlaidų spąstai: skelbimai, reklamos

• Skelbimai, reklamos ne visada iš karto matomi programėlėse ar 
svetainėse.

• Netyčia spustelėjus skelbimą, reklamą gali atsirasti klaidinančių 
pasiūlymų ar prašymų pateikti asmens duomenis.

• Prenumeratos ar pirkiniai gali būti paslėpti už paspaudimo.

• Papildomos funkcijos gali būti įsigytos nežinant – apmokestinamos 
per telefono paslaugų teikėją (WAP atsiskaitymas/ WAP billing).
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Pavojų atpažinimas ir išvengimas

Privatumas

• Kiekvienas įkelto turinio bitas gali būti saugomas amžinai.

• Nenurodykite savo privataus adreso ar sąskaitos numerio, atidžiai 
neapsvarstę.

„Internetas niekada nepamiršta!“
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Pavojų atpažinimas ir išvengimas
Slapukai 

• Slapukai = tekstinė informacija, kurią naršyklė automatiškai išsaugo, 
kai lankotės svetainėse.

• Jei svetainės naudojamos pakartotinai, nebūtina vėl prisijungti.
• Trūkumas: asmens duomenys yra išsaugomi („sandėliuojami“).

• Remiantis slapukais bus pasiūlytas atitinkamas turinys (skelbimai, 
reklamos).

• Stebėjimo slapukai (Tracking Cookies) – naudojami pateikti 
suasmenintą turinį (skelbimus, reklamą).

• Sesijos slapukai (Session Cookies) – naudojami internetinėje 
bankininkystėje vykstančiai sesijai (ištrinami atsijungus).
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Rekomendacijos tėvams

• Techninių apribojimų ir tėvų švietimo derinimas.

• Vaikų medijų kompetencijos stiprinimas.

• Norint stiprinti medijų kompetenciją, reikia suprasti savo vaiką:

• Kokias programėles vaikas naudoja?

• Kokius žaidimus mėgsta žaisti?

• Kokie filmai/serialai domina?

• Pačių tėvų elgesys yra šablonas – nepraleiskite visos dienos 
naudodami išmanųjį telefoną/ kompiuterį/ televizorių.

• Kalbėjimas su vaikais apie pavojus internete.
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