
BLOKAVIMAS

JŪSŲ VAIKAI SKAITMENINIAME PASAULYJE

PATARIMAI TĖVAMS

1       
FILTRAVIMAS IR BLOKAVIMAS

Jūs galite pasirinkti filtruoti ar blokuoti bet kokį turinį, kuris 
yra netinkamas jūsų vaikui. Galite kontroliuoti prieigą prie 
tam tikrų interneto tinklalapių, žodžių ar paveikslėlių ir taip 
apsaugoti vaiką nuo nepageidaujamo turinio medžiagos. 
Atsižvelgdami į tai, ką norite kontroliuoti, jūs galite pakoreguoti 
nustatymus savo interneto naršyklėje ar naudoti interneto 
filtravimo programą. 

Lengviausias būdas užblokuoti tam tikrus tinklalapius yra 
pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus. Jei naudojatės 
naršykle Internet Explorer, ją atidarę spustelėkite Įrankius 
(angl. Tools) puslapio viršuje. Pasirinkite Interneto parinktis 
(angl. Internet options) ir ieškokite kortelės Privatumas 
(angl. Privacy). Atsidarius langui Privatumas (angl. Privacy) 
paspauskite žemiau esantį mygtuką Svetainės (angl. Sites), 
kuriame galite įrašyti nepageidaujamo interneto tinklalapio 
adresą. Šis procesas skirsis naudojant kitą naršyklę, tačiau 
nurodymus, kaip pakeisti nustatymus kitose naršyklėse, 
galima lengvai rasti internete. Turėkite omenyje, kad naršyklės 
nustatymų pakeitimas nėra visuomet efektyvus 100%, todėl 
jūs galite pagalvoti apie papildomą filtravimo ir blokavimo 
programinę įrangą, kuri tėvams siūlo daugiau galimybių, 
kaip kontroliuoti savo vaikų naršymą internete. Norėdami 
apsispręsti, kuri priemonė labiausiai atitinka jūsų poreikius, 
apsilankykite Europos Komisijos SIP Bench II tinklalapyje. 
Jame rasite naudingo tyrimo apie tėvų kontrolės priemones 
rezultatus. 

2       
KONTROLIAVIMAS

Norite ne apriboti, o sekti savo vaiko veiklą internete? Tokiu 
būdu jis turės laisvę savarankiškai nagrinėti internetinį pasaulį, 
o jūs bet kada galėsite įsitraukti  į šį procesą. Atsižvelgdami į 
tai, ką kontroliuosite, jūs galite sužinoti visų vaiko aplankytų 
tinklalapių pavadinimus ir jų pobūdį, peržiūrėti bet kokią 
informaciją, įkeltą į socialinius tinklalapius, perskaityti 
internetinius pokalbius, susirašinėjimus ir netgi nuskenuoti 

savo vaiko elektroninius laiškus.

Vis dėlto tėvai ne visada gali kasdien peržiūrėti, ką jų vaikai veikia 
internete, todėl dauguma kontroliavimo programinių įrangų 
suteikia galimybę gauti įspėjamąjį signalą, kai aplankomas 
tam tikras tinklalapis ir tam tikro turinio informacija yra 
publikuojama. Interneto naršyklės ne visada turi priemones 
kontroliuoti, todėl tokias programas reikia nusipirkti.

Nesvarbu, ar jūs pasirenkate kontroliuoti ir/ar naudoti 
filtravimo programas, jūs taip pat turite nuspręsti, ar apie 
tai pasakysite vaikui ar nuo jo nuslėpsite. Labai svarbu 
apsvarstyti tam tikro kontroliavimo būdo pliusus ir minusus 
ir atsižvelgti į savo vaiko asmenybę ir amžių. Maži vaikai yra 
labiausiai pažeidžiami, nes jiems dar stinga socialinių įgūdžių 
suprasti, jog naršant internete esama pavojų, todėl jie daug 
labiau išsigąsta aptikę tam tikros žalingo turinio informacijos. 
Jei vaikas yra mažas, labai sunku nuspręsti, kokio turinio 
informaciją užblokuoti.

Nors mažų vaikų kontrolė gali būti efektyvi, su paaugliais 
situacija yra visai kitokia. Kadangi jie turi daugiau naršymo 
internete patirties, gali lengviau įveikti bet kokią jūsų taikomą 
kontrolę. Be to, paaugliai nuolat kovoja dėl savarankiškumo 
ir laisvės viską daryti savitu būdu. Slaptas kontroliavimas ar 
informacijos blokavimas be jų sutikimo gali turėti priešingą 
poveikį. Pamokykite paauglius, kaip jie gali atsakingai „kaupti 
savo internetinę patirtį“ užblokuodami nepageidaujamus 
tinklalapius ir turinį. Ugdykite reikiamus įgūdžius, kad paaugliai 
būtų geri piliečiai skaitmeninėje erdvėje ir naršytų internete 
saugiai ir patogiai.

REIKIA DAUGIAU INFORMACIJOS?

SIP Bench II tinklalapis:
www.sipbench.eu

Sužinokite daugiau apie Saugesnio interneto tinklą: 
www.saferinternet.org

Naršydamas internete vaikas gali aplankyti tinklalapius, kuriuose iškyla langų su netinkama medžiaga ar reklamomis. 
Labai svarbu išmokyti vaiką, kaip blokuoti iškylančiuosius langus. Žinojimas, kaip blokuoti tokius tinklalapius, padės 
išvengti nepageidaujamo turinio langų bei reklamų. Pabandykite apsilankyti savo vaiko mėgstamiausiuose tinklalapiuose 
ir patikrinkite, ar asmeninė informacija yra nepasiekiama ir ar neiškyla nepageidaujamų reklamų. Yra dvi galimybės, 
kurios gali padėti kontroliuoti jūsų vaiko lankomų interneto tinklalapių turinį, – tai filtravimas ir blokavimas.


