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Pamąstymų skiltis... 

AR NEUŽMIRŠTAME TO, KAS SVARBIAUSIA? 
 

Daugelyje pasaulio šalių vaikai ir paaugliai tampa pagrindiniais interneto ir informacinių komunikacinių technologijų 

naudotojais. Vis daugiau jaunesnio amžiaus vaikų naudojasi šiomis technologijomis. Daugiau nei 90 % jaunų europiečių 

tarp 14 ir 17 metų turi paskyrą mažiausiai viename socialiniame tinkle. Milijonams paauglių iš Europos, Amerikos, 

Japonijos ir kt. buvimas nuolat prisijungus prie interneto, bendravimas su draugais virtualioje erdvėje yra normalus ir 

siektinas reiškinys. Ir tai nėra praeinanti tendencija, tai dalis jų dabarties ir ateities. 

 

Daugelio šalių institucijos žino apie šias problemas ir skiria lėšų garantuoti nepilnamečių saugumą internete. Kitos dar tik 

pradeda nedrąsias reformas savo švietimo sistemose ir bando integruoti informacines ir komunikacines technologijas 

(IKT) klasėse. Saugesnio interneto centrai, įtraukti į Europos Komisijos Saugesnio interneto programą, kuria pagalbos 

linijas ir karštąsias linijas siekdami spręsti tokias problemas kaip internetinės patyčios, tapatybės vagystės ar seksualinis 

priekabiavimas prie nepilnamečių internete. 

 

Besaikis moderniųjų technologijų naudojimas sukelia priklausomybę. Dauguma šalių jau imasi spręsti šias problemas. Vis 

dažniau identifikuojamos naujos patologijos ar pseudopatologijos, pavyzdžiui, „nomofobija“ (baimė būti be mobiliojo 

telefono) ar baimė prarasti mobilųjį telefoną ir taip likti atskirtam nuo draugų. 

 

Bet ar turėtume saugumą ir moderniųjų technologijų naudojimo sukeltas priklausomybes laikyti 

didžiausiomis problemomis? 
 

Jeigu pasižiūrėtume į statistiką, tai tokiu atveju atsakymas būtų NE. Dauguma tyrimų atskleidžia, kad problemos, tokios 

kaip internetinės patyčios ar seksualinis priekabiavimas prie nepilnamečių internete, yra labai svarbios, bet jos nedaro 

įtakos didžiajai jaunų žmonių daliai. Remiantis paskutiniu Europos tyrimu EU.NET.ADB (2013), kuris buvo atliktas keleto 

Europos universitetų ir organizacijų, Ispanijoje 21,9 % paauglių tarp 14 ir 17 metų yra patyrę internetines patyčias 

mažiausiai kartą. Šalyse, tokiose kaip Vokietija, šis procentas siekia 24,3 %, o tokiose kaip Olandija ar Lenkija, atitinkamai 

15,5 % ir 21,5 %. Būtina paminėti: 78 % ispanų paauglių šioje amžiaus grupėje niekada nepatyrė patyčių internete, kaip ir 

dauguma jaunų interneto naudotojų visame pasaulyje. 

 

Remiantis Europos tyrimu „Rizikos ir saugumas internete: ispanų nepilnamečiai Europos kontekste“, atliktu EU Kids 

Online (2011 m.), 25 Europos šalyse procentas nepilnamečių vaikų tarp 9 ir 16 metų, kurių buvo paprašyta pakalbėti apie 

seksą ar nusiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą, kuriame jie rodytų savo lytinius organus internetu, siekia beveik 1 % 

Ispanijoje ir 2 % visoje Europoje. 

 

Kitais žodžiais tariant, nors šios problemos, susijusios su saugumu internete ir netinkamu interneto naudojimu, yra tikrai 

rimtos ir žinant, kad daugybė nepilnamečių vaikų susiduria su tuo visame pasaulyje, tyrimai rodo, kad vis dėlto šios 

problemos neturi įtakos didžiajai jaunuolių daliai. 

 

Ar esama dar kokių problemų, su kuriomis susiduria internetu ir IKT besinaudojantys vaikai ir 

paaugliai? 

 

Atsakymas: TAIP. Neurologai įspėja mus dėl rimtos problemos, su kuria susiduria kiekvienas vaikas ir paauglys, kasdien 

besinaudojantis išmaniosiomis technologijomis: greita smegenų transformacija. 
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Mūsų smegenys yra labai lanksčios ir geba greitai prisitaikyti prie įvairių gyvenimo pokyčių. Esame liudytojai itin greit 

besikeičiančių dalykų visame pasaulyje. Šių dienų dvylikamečiai paaugliai visiškai skiriasi nuo savo tėvų, ypač senelių 

kartos. Ir, žvelgiant iš biologinės pusės, jų smegenys taip pat skiriasi. Siekdamos prisitaikyti prie dramatiškų pokyčių, 

mūsų smegenys kuria naujus būdus apdoroti itin dideliam kiekiui naujos informacijos. Smegenys turi prisitaikyti ir 

pasikeisti. 

 

Nors mes dažniausiai nerimaujame tik dėl konkrečių dalykų, susijusių su interneto, IKT  naudojimu, šios moderniosios 

technologijos keičia ir mūsų mąstymo procesą, mentalines struktūras, kurias mes kuriame, atminties strategijas ir net 

tai, kaip mes bendraujame su aplinkiniais ir kaip juos suvokiame. Kai kurie pagrindiniai pokyčiai yra teigiami, tačiau taip 

pat yra ir daugybė neigiamų. Ir dabar yra BŪTENT TAS METAS, kai turime dirbti su savo vaikais ir jausti didžiulę 

atsakomybę mokant juos atsirinkti tinkamus ir naudingus dalykus, dažniau akcentuojant teigiamus pokyčius. 

 

Parengta pagal: 

http://kidsandteensonline.com/2013/09/15/descuidamos-lo-mas-importante-are-we-neglecting-the-most-important-

matter/ 

GEROJI INFORMAVIMO PRIEMONIŲ KŪRIMO TARPTAUTINĖ PATIRTIS 
 

Šių metų rugsėjo 11–13 d. Maltoje vyko jau tradicija tapęs Saugesnio 

interneto projekto partnerių dalyvių seminaras. Kelių dienų sesijoje buvo 

aptariami projekto ateities planai, Saugesnio interneto dienos 2014 

iššūkiai ir problemos, išklausyti projekto draugų – Microsoft, Twitter. 

Ask.fm, SPIRTO1,EU Kids Online ir kt. – pranešimai.  

Nemažai dėmesio skirta projekto išteklių konkursui. Tai konkursas, kuriam kiekviena projekto dalyvė šalis pasiūlė 

priemonę, kuri skatintų, paaiškintų ar kitu būdu padėtų vaikams, paaugliams, jų tėvams ir mokytojams, politikams 

atkreipti dėmesį į saugesnio interneto temą, įsitraukti į kampaniją prieš internetines patyčias, supažindintų su socialinių 

tinklų keliamomis grėsmėmis, skatintų interneto erdvėje  laikytis etiketo taisyklių ir pan. Taigi priemonių konkursas buvo 

suskirstytas į keturias kategorijas, iš kurių kiekvienoje paskelbta daugiausia balsų sulaukusi priemonė. Verta trumpai 

pristatyti nugalėtojus. 

Pirmoje kategorijoje „Vaizdo įrašai, animacija, dokumentika“ iš 

aštuonių pasiūlytų priemonių nugalėtoju išrinktas Airijos 

Saugesnio interneto centro (toliau – SIC) parengtas vaizdo 

klipas. Tai viena iš kampanijos prieš internetines patyčias 

priemonių. Itin įtaigų ir profesionaliai parengtą vaizdo klipą 

„Tai priklauso nuo mūsų! Mes galime sustabdyti internetines 

patyčias“ (angl. „It‘s up to us! We can stand-up to 

cyberbullying“) anglų kalba galite pažiūrėti čia. 

Antroje kategorijoje „Internetiniai ir neinternetiniai žaidimai“ 

iš šešių pasiūlytų priemonių nugalėtoju išrinktas Slovėnijos SIC 

pristatytas popierinis žaidimas – Origami. Principas šio žaidimo 

labai paprastas – pagal pateiktą instrukciją reikia sulankstyti 

                                                           
1
 Daugiau apie projektą informacijos rasite čia: http://www.spirto.health.ed.ac.uk/ 

http://kidsandteensonline.com/2013/09/15/descuidamos-lo-mas-importante-are-we-neglecting-the-most-important-matter/
http://kidsandteensonline.com/2013/09/15/descuidamos-lo-mas-importante-are-we-neglecting-the-most-important-matter/
http://www.watchyourspace.ie/
http://www.spirto.health.ed.ac.uk/
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popierių, o vėliau judindamas atskiras dalis vaikas (priemonė orientuota į mokyklinio amžiaus vaikų grupę) galės 

perskaityti pagrindinę informaciją apie saugumą internete. Čia rasite šios priemonės PDF formato variantą. 

Trečioje kategorijoje „Aplikacijos ir įrankiai“ varžėsi daugiausiai –  net penkiolika – pateiktų priemonių iš įvairių šalių. 

Laimėtoju paskelbtas Islandijos SIC ir jo parengta vaizdo medžiaga „Palaukite „Taip“! Interaktyvus modulis apie lyčių 

vaidmenis, internetinę pornografiją, ribas tarp sekso ir smurto“ (angl. „Wait for Yes! An interactive module on gender 

roles, online pornography, and the boundaries between sex and violence“), kurioje nagrinėjama lyčių vaidmenų, 

pornografijos, pasirodančios internete, įtaka jauniems žmonėms. Šiame itin atvirame 20 minučių filmuke minėtomis 

temomis savo nuomonę išsako paaugliai, pateikiamos realaus gyvenimo situacijos. Šis filmukas Islandijoje padedant 

Švietimo ministerijai buvo išplatintas ir parodytas mokyklose kaip įtaigi švietėjiška priemonė, parodanti, jog paaugliai 

internete tikrai gali rasti labai atviros ir intymios informacijos. Filmuką galite pažiūrėti čia.  

Paskutinėje kategorijoje „Mokymų programos ir mokytojų paketai“ balsavusiųjų šalių atstovų simpatijas užkariavo 

Liuksemburgo SIC paruoštos mokymosi priemonės 4–6 metų amžiaus vaikams. Tai tinklalapis, knygelė, spalvinimo 

žurnalas su pagrindiniu personažu bitute Bibi ir jos draugais. Kaip atrodo tinklalapis, galite pamatyti čia.  

Taip pat aktualu paminėti ir keletą kitų priemonių, kurios galėtų būti puiki priemonė skatinant diskusijas klasės 

valandėlių metu. 

Italijos SIC parengė vaizdo klipą, kuriame be žodžių perteikiama internetinių patyčių 

tema. Ši priemonė lengvai pritaikoma, ją galima rasti internete.  

Maltos SIC taip pat parengė vaizdo klipą „Skaitmeniniai pėdsakai“ (angl. Digital 

footprints) kaip vieną iš priemonių, padėsiančių paliesti saugesnio interneto temą. 

Vaizdo klipo siužetas paremtas idėja, kad kiekvieno iš mūsų veiksmai ar veikla, 

atliekama internetinėje erdvėje, palieka tam tikrą „pėdsaką“, kuris formuoja 

kiekvieno iš mūsų internetinę reputaciją. Kaip pavyzdys pasitelktas ir Lietuvoje itin 

populiarus socialinis tinklas Facebook. Vaizdo klipą galite peržiūrėti čia. Ši priemonė 

taip pat tinka informatikos pamokai ar klasės valandėlei, skirtai diskusijoms apie 

socialinių tinklų įtaką, veiksmų juose poveikį besiformuojančiam jaunuoliam. 

Mūsų kaimynės Latvijos SIC pristatyta priemonė buvo viena inovatyviausių. Tai tinklaraštis, kurio „šeimininkas“ yra 

technologijomis besidomintis penkiolikmetis paauglys. Tinklaraštyje talpinami vaizdo įrašai, kuriuose vaikinas aptaria 

skirtingas su saugesniu internetu susijusias temas, pavyzdžiui, saugus naršymas internete, asmeninės informacijos 

viešinimas, socialinių tinklų svetainės ir pan. Tinklaraštyje taip pat pasisako patys paaugliai, ekspertai, saugesnio 

interneto projekto komandos nariai ir kt. Tai puiki priemonė, galinti tapti įkvėpimu pradedant kurti lietuvišką tinklaraštį. 

Tik reikia noro, užsispyrimo ir šiek tiek žinių! Kaip atrodo šis tinklaraštis, galite pažvelgti čia. 

  

http://uploadi.safe.si/editor/1361796892safe_si_igra-VERZIJA2.pdf
http://faduja.is/files/Fadu_Ja_576p_enska.mp4
http://www.bee.lu/
http://www.youtube.com/watch?v=1sJ-zcm01Fc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cCVIK7dF74w
http://macies.drossinternets.lv/
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KAMPANIJOS „ATGAL Į MOKYKLĄ“ PRIEMONĖS 
 

Tinklas INSAFE paskelbė visas 2013 m. programos „Atgal į mokyklą“ priemones. Tai yra mokytojams skirtas rinkinys, 

kuriame galima rasti įvairių su Saugesniu internetu susijusių ir ugdymui naudingų priemonių. Šių metų rinkinyje rasite: 

 

1. Pamokų planus, skirtus dirbti su 7–12 ir 13–18 metų amžiaus mokiniais. Pamokų planai bus paskelbti ir lietuvių 

kalba. 

 Taikydami 7–12 metų amžiaus mokiniams skirtą pamokos planą savo pamokoje skatinsite mokinius galvoti 

apie internetą, kas jis yra ir kaip patys mokiniai internetą naudoja. Mokiniai galės pasidalyti mintimis apie 

teigiamus ir neigiamus aspektus internete, aptarti, kaip būtų galima pagerinti įvairius dalykus ir apgalvoti, 

koks yra jų vaidmuo šioje srityje. 

 Taikydami 13–18 metų amžiaus mokiniams skirtą pamokos planą pamokoje su vyresniais vaikais galėsite 

diskutuoti, koks yra jų – interneto vartotojų – vaidmuo norint padaryti internetą geresnį. Pamokos planui taip 

pat yra pritaikyta ir ši užduotis. 

 

2. Informacinis eSafety biuletenis, kuriame aptariamos šios temos: 

 Kompanijos „Disney“ „Gidas po nuostabų interneto pasaulį“. Tai patarimai tėvams, kaip padėti savo 

vaikams pasitelkti internetą mokantis tam tikrų įgūdžių gyvenimui. 

 Pratybų sąsiuvinis paaugliams „Internetas, kokio mes norime“ , kuriame skatinama diskutuoti tokiomis 

temomis kaip internetinė reputacija, privatumas, atsakomybė internete ir pan. 

 Naujosios žiniasklaidos tarybos tyrimas „Kas mūsų laukia ateityje“. Jame analizuojamos šešios 

technologijos (pavyzdžiui, debesų technologija, 3D spausdinimas, virtualios ir nuotolinės laboratorijos ir kt.), 

kurios, pasak ekspertų, bus neatsiejama švietimo dalis per ateinančius penkerius metus. 

 Organizacijos „Ofcom“ pranešimas apie suaugusiųjų požiūrį ir naudojimosi žiniasklaida įpročius. 

 „Norton Cybercrime“ kasmetinė ataskaita. 

 Programos „Instagram“ vadovas tėvams. 

 Informacija apie socialinį tinklą „Linkedin“ (nauji vartotojų amžiaus ribojimai). Šis socialinis tinklas yra 

skirtas bendrauti su verslo partneriais, užmegzti naujiems profesiniams ryšiams ir ieškoti darbo ar 

darbuotojų. Nuo šiol turėti savo paskyrą jame galės ir asmenys nuo 13 metų amžiaus – bus teikiami patarimai 

tiems, kurie planuos savo ateitį sieti su aukštuoju mokslu. 

 

Biuletenį anglų kalba galima atsisiųsti čia. Artimiausiu metu jis bus paskelbtas ir lietuvių kalba.  

3. Apklausa „Išsakykite savo nuomonę apie interneto ateitį“. Insafe komanda skelbia apklausą, kuria siekiama 

sužinoti, kokį vaidmenį iš tikrųjų vaidina jaunimas kuriant internetinio pasaulio ateitį. Išsakyk savo nuomonę! 

Apklausą rasite čia. 

 

4. Žaidimai mokykloje. Šių, mokytojams skirtų kursų, metu dėmesys bus skiriamas mokymuisi mokykloje žaidžiant 

žaidimus – aiškinamasi, kokia yra šių žaidimų nauda ir kokie galimi iššūkiai. Kursus vykdo Europos mokyklų 

tinklas ir Europos interaktyviosios programinės įrangos federacija. Kursų kalba – anglų. 

 

Kursai prasidės 2013 m. spalio 1 dieną ir vyks iki 2013 m. lapkričio 11 dienos. Kursų metu dalyviai turės galimybę 

mokytis 6 modulius, dalyvauti internetinėse diskusijose ir debatuose šiomis temomis: 

 Kodėl vertėtų naudoti kompiuterinius žaidimus? 

 Žaidimai teminiame mokymesi. 

http://www.saferinternet.org/c/document_library/get_file?uuid=47ec0ff7-cada-45cc-a760-e668f24caea2&groupId=10137
http://www.saferinternet.org/c/document_library/get_file?uuid=e65b40ed-4e3b-4c23-aaf4-112a49ed7df3&groupId=10137
http://www.saferinternet.org/c/document_library/get_file?uuid=d21b15ba-0e92-40ee-a4a3-4df36394c0d4&groupId=10137
http://www.saferinternet.org/c/document_library/get_file?uuid=ad41bbd1-7df2-4c0d-9717-1d28ee2e287c&groupId=10137
https://www.surveymonkey.com/s/SAYthefuture
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 Mokomieji žaidimai – kokie sukurti žaidimai gali padėti vaikams mokytis? 

 Ko galime išmokti iš žaidimų? 

 Žaidimų kūrimas. 

 Kodėl svarbu mokyti apie žaidimus? 

 

Dalyvauti kursuose gali tik pirmieji 100 užsiregistravusių naudotojų! 

Registruokitės čia. Užsiregistravę gausite tolesnę informaciją. 

 

5. Google: saugus internete – patarimai ir ištekliai. Interneto pasaulis yra pilnas pramogų, naudingos informacijos 

ir galimybių bendrauti be sienų. Tam, kad naudotumėmės internetu naudingai, Google siūlo keletą šaltinių. 

 Good to Know – vadovas, padėsiantis išlikti saugiems internete. 

 YouTube atstovai sukūrė interaktyvią mokymo programą padėti mokytojams, skatinantiems savo mokinius 

tapti atsakingais skaitmeninio pasaulio piliečiais. Programoje nagrinėjamos šios temos: privatumo apsauga 

internete, pranešimai apie netinkamą interneto turinį, internetinė reputacija, autorių teisės. Programa yra 

parengta septyniomis kalbomis. 

 Web we Want – leidinys gali būti naudojamas pamokose ar individualiai. Internetas, kaip svarbi žinių gilinimo 

ir įgūdžių tobulinimosi terpė, kviečia jaunus žmones pasitikrinti įgūdžius bei pasidalinti idėjomis naudojant 

www.webwewant.eu.  

 Jei jus domina įvairūs Google pateikiami įrankiai ir šaltiniai, aktualūs dirbant su mokiniais, prašome 

nepamiršti ir apsilankyti šiame puslapyje. 

  

http://www.saferinternet.org/games-in-school-2013
http://www.google.com/goodtoknow/
http://www.google.com/edu/teachers/youtube/curric/
http://webwewant.eu/handbookdownload/handbook/
http://www.webwewant.eu/
http://www.google.com/edu/
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Pagrindinės kurso temos: 

1. Saugumas naudojantis kompiuteriu ir internetu. Grėsmių ir 

apsaugos nuo jų priemonių apžvalga. 

2. Vaikų apsauga nuo interneto paslaugų žalingo turinio. 

Rekomendacijos pedagogams ir tėvams. 

3. Saugaus naudojimosi internetu švietimo įstaigose ypatybės ir 

svarbiausių organizacinių saugos priemonių taikymas. 

4. Kompiuterio apsauga. Saugumo priemonės naudojantis 

kompiuterių tinklu, internetu bei e. paštu. Antivirusinės 

programos. Programinės įrangos naujinimas. 

5. Asmens duomenų apsauga. Privatumo apsaugos priemonės 

naudojantis interneto paslaugomis.  

6. Darbo kompiuteriu etika.  

Registracijos į kursus rasite čia. 

Kursų apimtis yra 12 val. Baigusieji kursą gaus pažymėjimą, kurį 

išsispausdins patys. 

Kursai visiems pedagogams ir socialiniams darbuotojams yra 

nemokami.  

Kursus parengė ir administruoja asociacija „Langas į ateitį“ 

Tel. 8-5 2397813 

  

http://www.langasiateiti.lt/renginiai
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Lietuvoje bei kitose Europos šalyse vyksta konkursas „Geriausias interneto turinys vaikams“. Juo siekiama atrasti 

kokybišką ir naudingą interneto turinį, suteikiantį vaikams ir jaunuoliams daugiau galimybių mokytis, žaisti, atrasti ir 

išrasti internete. 

 

Paraiškų konkursui teikimo terminas – š.m. spalio 23 d. 

Tad dar nevėlu jame sudalyvauti tiek mokytojams, tiek mokiniams pateikiant savo sukurtą turinį – nuo interneto 

svetainių, tinklaraščių, vaizdo įrašų, iki programėlių bei žaidimų, skirtų vaikams ar jaunimui. 

Kodėl verta dalyvauti? 

 Puiki galimybė pristatyti savo darbą; 

 Konkurso finalininkų ir laimėtojų laukia renginys ir prizai (bus apdovanoti trys geriausi kiekvienos kategorijos darbai); 

 Pirmosios vietos laimėtojų darbai keliaus į Europos konkursą ir varžysis su kitomis šalimis. 

Konkurso interneto svetainė – www.bestcontentaward.eu 

Joje rasite visą išsamią informaciją apie konkursą bei galėsite nesudėtingai pateikti paraišką (lietuviška svetainės aplinka 

pasiekiama pasirinkus lietuvių kalbą).  

Kviečiame dalyvauti ir parodyti Europos šalims, kiek puikaus turinio internete skirta mūsų vaikams ir jaunuoliams! 

Konkurso koordinatorius Lietuvoje – asociacija „Langas į ateitį“, tel. 8-5 2397813 

  

 

Konkurso interneto svetainėje galima susipažinti su jau pateiktomis paraiškomis. 

Patikusius darbus iš Lietuvos kviečiame palaikyti už juos balsuojant! 

http://www.bestcontentaward.eu/
http://www.bestcontentaward.eu/gallery_LT
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NAUJAUSIA PAGALBOS LINIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA 
 

Pagalbos tarnyba „Vaikų linija“ nuo 2011 m. liepos mėnesio konsultuoja 

vaikus ir paauglius, susidūrusius su neigiama patirtimi elektroninėje 

erdvėje. Vaikai gali skambinti į Vaikų liniją dėl įvairių sunkumų, taip pat ir 

tuomet, kai susiduria su grėsmėmis virtualioje erdvėje, pavyzdžiui, patiria 

elektronines patyčias, nerimauja dėl pamatyto netinkamo turinio ir kt. Siekiant paskatinti vaikus kreiptis pagalbos, buvo 

sukurta informacinė medžiaga: lankstinukas, plakatas ir reklaminiai skydeliai, informuojantys apie galimybę vaikams 

nemokamai kreiptis pagalbos telefonu ar internetu. Elektronines plakato ir lankstinuko versijas, dviejų matmenų 

reklaminius skydelius galima rasti čia. 

TURINIO FILTRAVIMO PRIEMONĖS MOBILIESIEMS ĮRENGINIAMS 
 

Tėvams ir Jaunimui skirtuose Draugiško interneto svetainės puslapiuose skelbiama atnaujinta informaciją apie turinio 

filtravimo priemones mobiliesiems įrenginiams. Naudingos informacijos ten suras visi neabejingi saugumui 

skaitmeniniame pasaulyje. Tegul mūsų vaikai būna saugūs! 

Turinio filtravimas mobiliuosiuose įrenginiuose: 

Gamintojo aprašymas, kaip „Android“ įrenginiuose 

nustatyti turinio filtravimą. 

„Apple iOS“ įrenginių turinio filtravimo priemonės. 

„Windows Phone“ įrenginių turinio filtravimas. 

„Kaspersky parental control“ – programa, skirta 

išmaniesiems įrenginiams. Šia programa galėsite 

kontroliuoti išmaniojo įrenginio naudotojo veiksmus. 

Daugiau apie programą skaitykite čia. 

„Spyrix Free Parental Control“ – nemokama turinio 

filtravimo programa, skirta stacionariems ir nešiojamiems kompiuteriams. Programa lengvai konfigūruojama naudojantis 

nustatymų vedliu. Programos aprašymą skaitykite čia. 

 

 

  

http://www.bepatyciu.lt/lt/mokykloms/informacin-medziaga/
http://www.google.lt/intl/lt/goodtoknow/familysafety/tools/
http://support.apple.com/kb/HT4213?viewlocale=lt_LT&locale=lt_LT
http://www.windowsphone.com/lt-lt/how-to/wp8/apps/my-family-on-the-windows-phone-website
http://www.draugiskasinternetas.lt/ccount/click.php?id=32
http://www.draugiskasinternetas.lt/ccount/click.php?id=33
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„BITĖ“ TĖVAMS PADĖS JAUSTIS RAMIAU DĖL JŲ VAIKŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO 

 

Tėvai galės geriau pasirūpinti savo vaikų saugumu net ir mobiliuosiuose telefonuose. Telekomunikacijų bendrovė „Bitė 

Lietuva“ sukūrė pirmąją Lietuvoje integruotą paslaugą, skirtą geriau rūpintis mobiliaisiais besinaudojančiais vaikais. 

Paslaugą „Rūpestingi tėvai“ sudaro ekspertų ir „Bitės“ saugaus elgesio el. erdvėje patarimai tėvams ir jų atžaloms bei to 

paties pavadinimo programėlė vaikų išmaniesiems telefonams. 

„Prieš mokslo metus vaikams nuperkamų telefonų skaičius išauga, tačiau tėvai ne visada žino visas telefono galimybes – 

įskaitant neribotas galimybes prisijungti prie interneto. Konsultuodamiesi su ekspertais „Rūpestingi tėvai“ paslaugas 

kūrėme tam, kad tėvai galėtų jaustis ramūs, kad jų vaikų naudojimasis telefonu ir internetu yra „prižiūrimas“. Net ir tada, 

kai jie negali būti šalia“, – sako „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Chrisas Robbinsas. 

Interneto svetainėje ir knygelėje „Bitė“ pateikia patarimus, kuriuos parengė pagal ekspertų ir partnerių praktiką. Tėvai 

jose supažindinami su galimomis grėsmėmis internete ar naudojantis išmaniaisiais ir sulaukia patarimų, kaip joms 

užbėgti už akių ir kaip vaikų telefonus panaudoti jų lavinimui. Bendrovė taip pat atnaujino saugaus elgesio su 

išmaniaisiais telefonais atmintinę vaikams. 

Nemokama programėlė „Rūpestingi tėvai“ gali užblokuoti vaiko išmaniuoju pasiekiamą turinį suaugusiems ar smurtą 

vaizduojančią informaciją. Joje taip pat yra funkcija, kuri padeda lengviau valdyti vaiko išlaidas mobiliajam telefonui ir 

galimybė prisiskambinti jam, kai telefono garsas išjungtas. 

Įjungus GPS vietos nustatymo sistemą, programėlė žemėlapyje parodys, kur konkrečiu metu yra vaiko telefonas. Ši 

funkcija tėvams padės sužinoti, kur lankosi jų vaikas, arba surasti pamestą telefoną. Tai tėvai galės padaryti ir savo 

išmaniojo telefono ekrane. 

„Paslauga „Rūpestingi tėvai“ yra skirta suaugusiems, auginantiems šešių–dvylikos metų atžalas, tačiau naudingos 

informacijos suras net paauglių tėvai. Paslauga yra nemokama, todėl tikimės, kad jie išnaudos visus jos privalumus ir 

galės geriau apsaugoti savo vaikus. Rūpintis savo vartotojais labiau nėra tik šūkis, tai mūsų tikslas kiekvieną dieną“, – 

aiškina Ch. Robbinsas. 

Visus programėlės nustatymus tėvai gali bet kada valdyti savitarnos svetainėje „Mano Bitė“. Joje į vieną numerių grupę 

turi būti įtraukti bent vieno iš tėvų ir vaiko periodinių mokėjimų telefono numeriai. 

Programėlė „Rūpestingi tėvai“ veikia išmaniuosiuose telefonuose su „Android“ operacine sistema. Tėvų telefonų 

operacinė sistema gali būti ir kitokia. Programėlę galima įrašyti „Google Play“ programėlių parduotuvėje arba visuose 

„Bitės“ salonuose. 
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2013 m. antrąjį ketvirtį mobiliaisiais telefonais 

Lietuvoje naudojosi apie 87 proc. 7–14 metų amžiaus 

vaikų. 

Programėlės internetinis puslapis čia. 

Patarimus galima parsisiųsti čia. 

Daugiau informacijos: 

Laura Bielskė 

„Bitės“ atstovė ryšiams su visuomene 

Tel. +37069923032, el. paštas laura.bielske@bite.lt 

LRYTAS.LT: „ANDROID“ PROGRAMĖLĖS VAIKŲ LAVINIMUI IR MOKYTIS PATIEMS 
 

Kažkodėl tiek bijome, kad vaikas, paėmęs į rankas išmanųjį įrenginį, 

pames dėl jo galvą, jog visai užmirštame pasidomėti, ko tas įrenginys 

gali vaiką išmokyti. O juk tereikia žaidimą pakeisti smagia raidžių ar 

skaičių pažinimo programėle, ir darželinukas nė nepajus, kaip išmoks 

skaityti ir skaičiuoti. Tereikia priversti paauglį vietoj juokingo filmuko 

peržvelgti žmogaus organizmo veiklą nupasakojančią programėlę ir jis 

savo žiniomis apie nervų sistemą priblokš bet kurį biologijos mokytoją. 

Štai kelios programėlės, kurias rūpestingi tėvai turėtų įdiegti į savo 

vaiko išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. 

Jeigu susidomėjote, daugiau skaitykite čia. 

Daugiau apie Saugesnio interneto projektą galite sužinoti svetainėje http://www.draugiskasinternetas.lt/. 

Saugesnio interneto naujienlaiškį galite prenumeruoti čia. 

Savo pastabas ir siūlymus naujienlaiškiui ar kilus klausimams rašykite: 

info@draugiskasinternetas.lt arba natalija.ignatova@itc.smm.lt 

 

http://www.bite.lt/privatiems/paslaugos/rupestingi-tevai
http://www.draugiskasinternetas.lt/ccount/click.php?id=27
mailto:laura.bielske@bite.lt
http://www.lrytas.lt/verslas/it-ir-technologijos/android-programeles-vaiku-lavinimui-ir-mokytis-patiems.htm
http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://portalas.emokykla.lt/Elektroniniai%20leidiniai/Puslapiai/Leidiniai.aspx

