
ŽAIDIMAI INTERNETE

JŪSŲ VAIKAI SKAITMENINIAME PASAULYJE

PATARIMAI TĖVAMS

FAKTAI APIE INTERNETINIUS ŽAIDIMUS

1  83 % vaikų iš viso pasaulio žaidžia žaidimus internete. 

2        ES vaikų internete  tyrimas parodė, kad žaidimai yra 
antra pagal mėgstamumą vaikų veikla internete. 

3  Žaisdami žaidimus vaikai privalo laikytis žaidimo 
taisyklių, sekti nurodymus – tai gali padidinti vaiko 
disciplingumą ir savarankiškumą. 

4  Vienas iš keturių 11–16 metų vaikų sutinka, kad 
suaugusiems skirti žaidimai yra mėgstamiausi. 

5  Nėra jokių įrodymų, kad smurtiniai žaidimai didintų 
agresyvumą ar žiaurumą.

PAGAL AMŽIŲ TINKANTYS ŽAIDIMAI 
Taikydami Europoje priimtą kompiuterinių žaidimų vertinimo 
sistemą PEGI netgi nepatyrę žaidėjai gali pasirinkti tinkamus 
žaidimus.

Žaidimų vertinimo sistemos PEGI etiketė yra ant neinternetinių 
kompiuterinių žaidimų dėžučių priekio ir galinės dalies. Joje 
apibūdinamas žaidimo turinys ir nurodomos tokios amžiaus 
rekomendacijos: 3+, 7+,12+,16+ ir 18+.

Žaidimų etiketėse taip pat paaiškinama, kodėl žaidimas 
rekomenduojamas tam tikro amžiaus asmenims. Skiriami 
aštuoni požymiai: žiaurumas, netinkama kalba, baimė, 
narkotikai, seksas, diskriminacija, lošimas ir internetiniai 
žaidimai su kitais asmenimis. Tokios rekomendacijos etiketėse 
padeda tėvams suprasti, ar žaidimo turinys tinka jų vaikams, 
tačiau jos neatkreipia dėmesio į žaidimo sudėtingumo lygį ir 
lavinamus įgūdžius.

Išpopuliarėjus žaidimams internete žaidimų vertinimo 
sistema PEGI sukūrė internetinį logotipą, kurį gali turėti bet 
kuris internetinis žaidimų tinklalapis, parodydamas, kad 
tas tinklalapis atitinka sistemos PEGI Saugumo internete 

kodekso reikalavimus. Šiuose reikalavimuose tinklalapių 
kūrėjai įsipareigoja neskelbti nelegalios ar įžeidžiančios 
informacijos ar bet kokių nepageidaujamų, vartotojų įkeltų 
nuorodų, užtikrinti, kad tinklalapis būtų saugus jauniems 
žmonėms, žaidžianties internete.

PATARIMAI DĖL ŽAIDIMŲ INTERNETE

 Apribokite laiką, kurį jūsų vaikas praleidžia žaisdamas 
žaidimus.

 Paskirstykite žaidimo internete ir kitų vaiko kasdienių 
veiklų, tokių kaip susitikimų su draugais, laiką.

 Peržiūrėkite žaidimų vertinimo sistemos PEGI simbolius 
ir nuspręskite, ar žaidimo turinys tinka jūsų vaikui. 

 Nustatykite griežtas taisykles dėl pirkimo žaidžiant 
internete.

 Kai vaikas žaidžia internete kartu su kitais žmonėmis, 
įsitikinkite, kad jis nepasidalija su jais savo asmenine 
informacija. 

 Išbandykite žaidimus patys ar žaiskite kartu su savo 
vaiku. Galbūt jums tai patiks. 

REIKIA DAUGIAU INFORMACIJOS?

Sistema PEGI: 
www.pegi.info/en/

Gerų žaidimų gidas:
www.pegi.info/en/index /id/media/pdf/241.pdf

Vaizdo žaidimų žaidėjai Europoje 2010: Interaktyvi 
programinės įrangos federacija Europoje: 
www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/video_gamers _in_
europe_2010.pdf

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

Žaidimai internete gali turėti teigiamos įtakos jūsų vaikų vystymuisi. Vis dėlto, reikia tinkamai suplanuoti žaidimų internete ir 
kitų kasdienių vaikų veiklų laiką. Taip pat rekomenduojama stebėti, kokio turinio žaidimus internete žaidžia jūsų vaikai, kad 
įsitikintumėte, jog tai yra saugu. O kad neliktų jokių abejonių dėl žaidimų saugumo, kodėl patiems jų neišbandžius?!


