
 

SAUGUS ELGESYS INTERNETE 

• Nepasakok mažai pažįstamiems žmonėms apie save: 

o kiek  tavo šeima turi pinigų; 

o koks tavo adresas; 

o kada tavo šeima nebūna namuose. 

• Nepažįstami žmonės gali apvogti tavo namus! 

 

• Nesidalink asmenine informacija: 

o koks tavo elektroninis paštas; 

o koks elektroninio pašto slaptažodis; 

o slaptažodžius, asmeninius prisijungimo kodus ir kitą asmeninę informaciją laikyk 

paslaptyje. 

• Kas nors gali pasinaudoti tavo elektroniniu paštu ir pridaryti bėdos! 

 

• Kaip elgtis jei gauni laišką iš nepažįstamo žmogaus: 

o neatsakinėk į netikėtus, nepažįstamus elektroninius laiškus, jei nėra aišku, kas 

juos rašo; 

o tokius  laiškus ištrink; 

o nesusitik su nepažįstamu internetiniu draugu be suaugusio patarimo; 

o suaktyvink elektroninio  pašto  ŠLAMŠTO skyriaus nustatymus. 

• Neištrynęs nepažįstamo adresato laiško gali užkrėsti savo kompiuterį virusu ir taip 

jį sugadinti!  

• Nepamiršk, kad niekada nežinai, kas iš tikrųjų yra tavo internetinis draugas ir 

kokie jo ketinimai! 

 

• Kaip bendrauti socialiniuose tinkluose (Facebook, Skype ir t.t.): 

o patvirtink tik tuos draugus, kuriuos pažįsti; 

o gerbk kitus - nerašyk įžeidinėjančių žinučių; 

o jei gauni žinučių, kurios tau nėra malonios, jos tave gąsdina būtinai pasikalbėk 

apie tai su socialiniu darbuotoju ar tėvais; 

o nepasakok savo paslapčių; 

o nesidalink kito žmogaus nuotraukomis; 



o norėdamas kelti savo nuotraukas į internetą pasitark su tėvais. Tavo nuotraukas 

gali panaudoti kiti žmonės blogiems tikslams. 

• Tavo žinutes skaitys daug žmonių ir matys tavo nuotraukas. Tai gali tau pakenkti!  

 

• Ką daryti jei internete iš tavęs tyčiojasi: 

o neatsakinėk į tokias žinutes; 

o neištrink tokių žinučių, jos bus įrodymas policijai; 

o blokuok siuntėją; 

o dėl patyčių gali skambinti į jaunimo liniją telefono numeriu 8 800 28888; 

o pokalbis su tėvais, draugais, socialiniu darbuotoju– puikus būdas pradėti spręsti 

patyčių problemą. 

 

• Internetinės parduotuvės: 

o įsitikink, kad internetinė parduotuvė yra saugi ir legali; 

o paklausinėk ar ja naudojasi tavo draugai ir tėvai; 

o patikrink visą informaciją ir atsiliepimus internete apie tau rūpimą parduotuvę; 

o pasitark su darbuotoju ar tėvais dėl registracijos į internetinę parduotuvę. 

 

            Mokomoji medžiaga: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWU1UFy4MFs 
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