Būkite atsargūs bendraudami pokalbių svetainėse ir
socialiniuose tinkluose!
Pedagoginė pagalba tėvams ir mokytojams
Bendravimas internete dažnai yra anonimiškas. Pokalbių svetainėse, forumuose ir socialiniuose
tinkluose ne visada aišku, su kuo bendraujama. Todėl labai svarbu išmokyti vaikus nuo ankstyvo
amžiaus, kad visais pasitikėti besąlygiškai negalima.
Svarbu:
-Nesidalyti asmeniniais duomenis, pvz., pavarde, telefono numeriu, adresu.
-Vaikai turi būti įspėti, kad asmuo, su kuriuo bendraujama internete, nebūtinai yra tas, kuo sakosi
esantis.
-Vaikai niekada netūrėtų vieni susitikti su internetiniais draugais. Tokie susitikimai turėtų būti
rengiami viešose vietose ir lydint suaugusiam asmeniui.
-Vaikai turi žinoti, kad gali dalytis visomis problemomis ar nerimu dėl persekiojimo. Jie netūrėtų
gėdytis ar bijoti apie tai kalbėtis su savo tėvais.
Svetainėje www.bee.lu vaikai žaismingai ir saugiai mokysis apie internetą, o tėvai ras naudingų
patarimų.
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Bitutė internete.
Kas nori apgauti Bitutę?
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Retkarčiais Bitutė internete susitinka su savo
draugais. Taip jie gali pasimatyti, nors ir
gyvena toli vieni nuo kitų. Šiandien Kozi
pakvietė Bitutę paplepėti internete ir
papasakojo, kad jo žaidimų pultas yra
sulūžęs. Jis paprašė Bitutės paskolinti savo
pultą. Bitutė, visada norėdama padėti savo
draugams, kaip mat sutiko ir šį kartą. Kozi
labai apsidžiaugė ir pasiūlė susitikti miškelyje
už jų mokyklos.

HELP!!!

Tik išėjusi iš namų Bitutė sutiko savo
draugus, einančius žaisti kamuoliu. Bitutė
labai nusistebėjo, nes ką tik juk kalbėjosi su
Kozi. Tačiau draugai patikino, kad žaidė
visiškai vieni su Voriuku. Tad su kuo gi Bitutė
ką tik kalbėjosi?

BIBI

Voriukas sugalvojo planą, kaip jie galėtų
atskleisti apgaulę. Bitutė turėtų atnešti savo
žaidimų pultą kaip ir sutarta, o jos draugai
tuo metu slėptųsi šalia Voriuko tinklo, kad
galėtų paspęsti apgavikui pinkles. Kozi šiuo
planu yra sužavėtas, tačiau Bitutė nėra juo
patenkinta.

3 draugai susitinka su mokytoju Mančiu, kad
paklaustų patarimo. Mokytojas mano, kad
Bitutei labai pasisekė, nes pakeliui sutiko savo
draugus ir pačiu laiku įtarė kažką negero.
Mokytojas Mantis taip pat pritaria Voriuko
planui. Kadangi vieniems mažiesiems
pavojinga susitikti su nepažįstamaisiais, jis
pasisiūlė į susitikimą eiti kartu.

Kol Voriukas vijo savo tinklą, kiti draugai
žvalgėsi aplinkui ir ieškojo vietos pasislėpti.
Bitutė pradėjo nerimauti, nes vagis galėjo
pasirodyti bet kurią akimirką. Tačiau
mokytojas Mantis ją nuramino ir pažadėjo
tinkamai pasirūpinti. Staiga pasigirdo
triukšmas ir visi greitai pasislėpė už medžių.

Vos jiems pasislėpus už medžių, atskubėjo
apgavikas ir pagriebė žaidimų pultą.
Skubėdamas jis nepastebėjo Voriuko tinklo
ir įsipainiojo į jį. Voriukas buvo labai
patenkintas, kad jo planas pavyko!

Atpažinę apgaviką visi draugai labai
nustebo – tai buvo Leo. Jis persirengė kaip
Kozi, kad galėtų lengviau išvilioti žaidimų
pultą iš Bitutės. Mokytojas Mantis tikisi, kad
Bitutė pasimokė iš šios situacijos ir daugiau
nebebus tokia patikli, net jeigu kažkas
apsimeta jos draugu. Bitutė pažadėjo
ateityje būti atsargesnė ir paklausė:
– O kas dabar bus su Leo?

Leo taip pat pasimokė ir dabar supranta,
kad pasielgė netinkamai. Bitutė žino, kad
nereikia tikėti viskuo, ką matai ir girdi, ypač
jei tai vyksta kompiuterio ekrane.
Mokytojas Mantis yra laimingas, kad keturi
draugai vėl sutaria, nes tikrai yra daug
geriau turėti draugų, su kuriais gali žaisti.

