
SUSITIKIMAS SU NEPAŽĮSTAMAISIAIS

JŪSŲ VAIKAI SKAITMENINIAME PASAULYJE

PATARIMAI TĖVAMS

PRIMINKITE VAIKUI, KAD:

1  Prieš susitikdamas su internetiniu draugu sužinotų 
kuo daugiau informacijos apie jį: paklaustų apie 
šeimą, pomėgius ir t. t. Jeigu internetinio draugo 
pasakojimuose esama bet kokių neatitikimų ar jie 
atrodo per gražūs, kad būtų realūs, geriau su tokiu 
asmeniu nesusitikti.

2  Praneštų patikimam suaugusiajam (tėvams/šeimos 
nariui/globėjui), kad ketina susitikti su internetiniu 
draugu. Kad prieš susitikdamas apie jį papasakotų.

3  Praneštų patikimam suaugusiajam (tėvams / šeimos 
nariui / globėjui), kur ir kada susitinka su naujuoju 
draugu. Susitarkite, kada vaikas turi grįžti namo.

4  Internetinėje erdvėje žmonėms labai paprasta 
apsimesti kažkuo kitu. Tačiau yra naudinga pačiam 
paieškoti daugiau informacijos interneto paieškos 
sistemoje Google ar paklausinėti draugų ir šeimos.

5  Į pirmąjį susitikimą vyktų su patikimu draugu ar 
suaugusiuoju. Lydintys asmenys visada gali išeiti iš 
susitikimo, kai atvyksite į vietą ir jausitės ramiai. Jeigu 
internetinis draugas atsisako atvykti į susitikimą, 
kuriame dalyvaus suaugusysis ar draugas, vertėtų 
susimąstyti.  

6  Susitartų susitikti viešoje vietoje, o ne privačioje 
erdvėje. Aplink esantys žmonės suteiks saugumo.

7  Įsitikintų, kad telefono baterija yra įkrauta. Kad 
visuomet telefoną turėtų su savimi.

8  Pasitikėtų savo nuojauta. Jeigu kažkas atrodo negerai, 
geriausia būtų nutraukti susitikimą ir susisiekti su 
patikimu suaugusiuoju. 

9  Kelis kartus susitiktų su nauju draugu naudodamasis 
šiomis taisyklėmis, kol jausis užtikrintas, kad bendrauja 
tikrai su tuo žmogumi, su kuriuo susipažino internete.

REIKIA DAUGIAU INFORMACIJOS?

Sužinokite daugiau čia: 
www.saferinternet.org

Internetinėje erdvėje vaikai gali bendrauti su žmonėmis iš viso pasaulio. Internetiniai „draugai“ kartais gali tapti draugais ir 
realiame gyvenime. Tai reiškia, kad kartais jūsų vaikai gali norėti susitikti su internete sutiktais nepažįstamaisiais. Atsižvelgdami į 
savo vaiko amžių ir brandą, susitikimo kontekstą, galite leisti vaikui į susitikimą vykti su draugu, o ne su patikimu suaugusiuoju. 
Tačiau kartais vaikai gali būti labai naivūs ir neturėti pakankamai socialinių įgūdžių tinkamai įvertinti internetinių draugų 
ketinimus, taigi, yra labai svarbu nustatyti aiškias susitikimo su nepažįstamuoju realiame gyvenime taisykles.


