
 

 

 

Ačiū, kad parsisiuntėte žaidimo „Diskusija“  rinkinį. 

Kiekviename rinkinyje yra visos žaidimo „Diskusija“ priemonės, reikalingos žaisti 8 žmonių grupėje. Jei žaidime 
dalyvauja daugiau nei 8 žmonės, kiekvienai grupei reikalingas atskiras rinkinys.  

Rinkinys gali būti atspausdintas ant A4 formato įprasto popieriaus ar kartono. Pirmuose 9 puslapiuose yra skirtingų 
spalvų kortelės. Nurodyta, ant kokios spalvos popieriaus jas reikėtų atspausdinti. 3 ar 4 puslapiai yra žalios spalvos, 3 ar 
4 – mėlynos, 1 puslapis – geltonos ir 2 puslapiai – oranžinės spalvos.  

Kiti puslapiai gali būti atspausdinti ant nespalvoto įprasto popieriaus ar kartono.  

Paskutiniuose 4 puslapiuose yra žaidimo lenta ir instrukcijos kiekvienam žaidėjui. 

Svarbu, kad kiekvienas žaidėjas turėtų A3 formato popieriaus lapo žaidimo lentą.  

Geriau, jei instrukcijų kortelė būtų atspausdinta ant spalvoto popieriaus, bet tinka ir nespalvotas.  

Įsitikinkite, kad turite tiek žaidimo lentų ir instrukcijų kortelių, kiek yra žaidėjų.  

Mėgaukitės žaidimu „Diskusija“! 

Dėl klausimų ar papildomos informacijos kreipkitės elektroniniu paštu info@playdecide.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUND projektą finansuoja Europos Komisija (dotacijos sutartis SiS-CT-2009-230474). Čia išreikštos idėjos ir nuomonės 
nebūtinai sutampa su Europos Komisijos ir Komisija nėra atsakinga už bet kokį čia pateikiamos informacijos 
panaudojimą.  
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„Creative Commons“ licencija 

 

Jūs galite:  

 

pasidalinti – kopijuoti, išdalinti ir perleisti žaidimą. 

 

 

pakeisti – pritaikyti žaidimą. 

 

Laikydamiesi pateiktų sąlygų:  

 
 

Aiškinti – jūs turite aiškinti žaidimą autoriaus ar licencijos išdavėjo nurodytu būdu (be ne tokiu būdu, kad 
atrodytų, jog autorius daro įtaką jūsų darbui). 

 

Dalintis – jei keičiate ar papildote šį žaidimą, jūs galite dalintis savo darbo rezultatais tik su tokia pačia, 
panašia ar originalią atitinkančia licencija. 

 

Atsisakyti – jūs galite atsisakyti bet kurios prieš tai išvardytos sąlygos, jei tam turite leidimą iš autorinių 
teisių savininko. 

Vieša erdvė –  jei žaidimas ar bet koks jo elementas yra publikuojamas viešoje erdvėje pagal įstatymais 
nustatytą tvarką, jam netaikoma jokia licencija.  

Kitos teisės – licencija negali pažeisti žemiau pateiktų teisių: 

 jūsų sąžiningas elgesys ar sąžiningas naudojimasis teisėmis ar kitos taikomos autoriaus teisių išimtys ir 

apribojimai; 

 autoriaus moralinės teisės; 

 darbe ar jo panaudojimo būduose neturi būti pažeidžiamos kitų žmonių teisės, pvz., privatumo ir 

viešumo teisės. 

Pastaba: bet kaip panaudojant ar platinant, privaloma kitiems pateikti šio žaidimo licencijos 

terminus.  Geriausia tai padaryti pateikiant tinklalapio nuorodą.  

Norėdami peržiūrėti licencijos kopiją apsilankykite adresu http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 



 

 

Instrukcijos 

1. Pasiruošimas 

Atsispausdinkite dokumentą PDF formatu ant spalvoto popieriaus ar kartono. Jums reikės šių spalvų A4 formato 
popieriaus lapų: 1 geltonos, 2 oranžinės, 3 ar 4 žalios, 3 ar 4 mėlynos ir 7 baltos spalvos lapų.  

Iškirpkite korteles. 

Atspausdinkite ar nukopijuokite tiek žaidimo lentų ir instrukcijų, kiek yra žaidėjų. Žaidimą „Diskusija“ geriausia žaisti 
nuo 4 iki 8 žmonių grupėje.  

2.  

Pradėkite 

Žaidžiant nuo pat pradžios iki pabaigos žaidimas užtrunka 80 minučių.  

Kiekvienas žaidėjas prieš save turi žaidimo lentą. Paruoštos skirtingos kortelės, kurios vėliau bus išdėliotos ant 
žaidimo lentų.  

Vedėjas paaiškina žaidimo taisykles vizualiai naudodamas instrukcijas, išdėsto žaidimo tikslus.  

Pirmoje žaidimo „Diskusija“  dalyje surenkama informacija ir ja dalinamasi. Tuomet seka diskusijos.  

Trečioje žaidimo dalyje dalyviai stengiasi suformuluoti bendrą grupės atsakymą. Žaidimas „Diskusija“ baigiasi, kai 
rezultatai įkeliami į tinklalapį www.playdecide.eu. 

Prieš pradedant žaisti pirmąją žaidimo dalį, vedėjas primena visiems žaidėjams diskusijų taisykles (apačioje kairėje) ir 
išdalija geltonas korteles. 

Bet kuris žaidėjas gali pakelti geltoną kortelę ir taip sustabdyti diskusiją, jei mano, kad kažkuris žaidėjas nesilaiko 
diskusijų taisyklių. Išsprendus šią problemą, diskusija tęsiama. 

Viršuje dešinėje yra vieta užrašams ir pradinėms mintims. 

3.  

1 dalis. Informacija 

Ši žaidimo dalis užtrunka apytiksliai 30 minučių. Visi žaidėjai perskaito įžangą (viršuje kairėje).  

Visi žaidėjai perskaito keletą Istorijų kortelių, pasirenka vieną, kuri jiems pasirodo svarbi, ir padeda ant žaidimo lentos. 
Kiekvienas žaidėjas trumpai papasakoja savo pasirinktos kortelės istoriją.  

Visi žaidėjai pasikeičia ir perskaito Informacines korteles, pasirenka dvi, kurios jiems yra svarbios, ir padeda jas ant 
žaidimo lentos. Kiekvienas žaidėjas trumpai pristato savo pasirinktas Informacines korteles.  

Visi žaidėjai perskaito Problemines korteles, pasirenka dvi, kurios jiems atrodo svarbios, ir padeda jas ant žaidimo 
lentos. Kiekvienas žaidėjas trumpai apibūdina savo pasirinktas Problemines korteles.  

Žaidėjai bet kada gali panaudoti savo baltas korteles, kurios leidžia jiems pridėti informacijos ir ginčytinų klausimų, jei 
tik to reikia (ne visi ėjimai yra parodomi, ta pati eiga pakartojama ir su Informacinėmis, ir su Probleminėmis kortelėmis. 
Šios dalies pabaigoje visų tipų kortelės yra išdėliotos ant žaidimo lentų, kaip parodyta paskutiniame paveikslėlyje).  

 

4. 

2 dalis. Diskusija 

Ši žaidimo dalis užtrunka apytiksliai 30 minučių.  

Yra keletas skirtingų būdų, kaip vesti diskusiją. Galite pasirinkti vieną būdą, kuris labiausiai tinka žaidžiančiųjų grupei.  

http://www.playdecide.eu/


 

 

Diskusija gali vykti „laisva forma“. Tokioje diskusijoje nėra jokių apribojimų, žaidėjai laisvai diskutuoja. Kiekvienas 
žaidėjas stengiasi gerbti diskusijos taisykles (jei ne, galima panaudoti geltoną kortelę).  

Diskutuoti galima ir kalbant paeiliui. 

Jei diskusija vyksta sudėtingai ar ganėtinai lėtai, Iššūkio kortelės turėtų ją pagyvinti. Vedėjas paduoda Iššūkio korteles 
tekstu į apačią. Žaidėjai perskaito jas ir imasi veiklos. 

Šios dalies metu žaidėjai naudojasi kortelėmis, kad pagrįstų savo argumentus.  

Žaidėjai padeda ant stalo jų nuomonę atitinkančias korteles, sugrupuoja jas pagal temas, kurios atitinka grupės 
požiūrį. 

Visų tipų kortelės gali būti naudojamos kortelių grupei sudaryti. Šios dalies pabaigoje turi būti sudaryta bent viena 
kortelių grupė.  

5. 

3 dalis. Bendras grupės atsakymas 

Ši paskutinė žaidimo  dalis užtrunka apytiksliai 20 minučių. Visi perskaito 4 politines pozicijas.  

Remiantis sudarytų kortelių grupių išvadomis, visi žaidėjai individualiai balsuoja už vieną iš keturių pozicijų.  

Stenkitės ieškoti bendrų dalykų. Ar yra tokia politinė pozicija, kuriai visi pritartumėte? Jei ne, pasistenkite kartu su visa 
grupe suformuluoti savo „penktą” politinę poziciją.  

6. 

Įkelkite rezultatus 

Vedėjas perduoda balsavimo rezultatus pasinaudodamas funkcija „Pasidalink savo rezultatais“ (ang l. Share your 
results)  tinklalapyje www.playdecide.eu. 

Jūsų rezultatai bus pridėti prie visų žaidimo „Diskusija” rezultatų.  

 

http://www.playdecide.eu/


 

 

 

1 Informacinė kortelė  

Duomenų apsaugos diena 

Duomenų apsaugos dienos tikslas yra 
skatinti domėjimąsi privatumu ir duomenų 
apsauga. Ši diena minima visoje 
Europoje kiekvienais metais  vasario 28 
dieną. 

2 Informacinė kortelė  

Privatumas 

Privatumas – tai individo teisė 
kontroliuoti savo asmenines informacijos 
rinkimą, naudojimą ir viešinimą. Ši 
sąvoka tinka tiek kalbant apie internetą, 
tiek apie realų gyvenimą. 

 

3 Informacinė kortelė  

Asmeninė informacija internete 

Viena didžiausių internetinių technologijų 
problemų šiandien yra per didelis 
asmeninės informacijos atskleidimas. 
Daugėja  seksualinio priekabiavimo ar 
patyčių internete atvejų, atsiranda 
daugiau galimybių  sužinoti, kurioje 
vietoje žmogus yra realiame pasaulyje ir 
identifikuoti vagystę. 

4 Informacinė kortelė  

Buvimo vietos  atpažinimas 

Mobilieji telefonai ir kiti prietaisai 
naudojami norint atpažinti buvimo vietą. 
Tokios programos kaip „Facebook 
Places“ ir „Foursquare“ leidžia žmonėms 
pateikti informaciją apie jų buvimo vietą  
draugams, dažnai tarsi žaidimo forma 
padrąsinant ir kitus „prisiregistruoti“ prie 
tam tikros buvimo vietos ar įkelti iš ten 
nuotraukų. 

5 Informacinė kortelė  

Slapukai (angl. Cookies) 

Slapukai yra duomenų failai, kurie 
automatiškai saugomi jūsų naršyklėje, kai 
jūs naršote tinklalapiuose. Dažniausiai jie 
panaudojami vartotojo naršymo 
įpročiams identifikuoti ir juos sekti. Kai 
kurie vartotojai tai laiko privatumo 
pažeidimu. 2012 metų gegužės 26 dieną 
įsigaliojo naujas ES įstatymas dėl 
slapukų, kuris nurodo, kad vartotojai turi 
būti informuojami apie slapukus ir turi 
pateikti savo sutikimą dėl visų slapukų, 
nebent slaptumas būtų neišvengiamas. 

6 Informacinė kortelė  

Kokių internetinių draugų turi 
jauni žmonės  

Ketvirtadalis paauglių teigia palaikantys  
ryšius su žmonėmis, su kuriais 
susipažįsta internete (ir niekaip kitaip 
nebendrauja su jais realiame pasaulyje). 
Tačiau apie 90 % jaunų žmonių internete 
bendrauja su tais žmonėmis, kuriuos 
pažįsta realybėje. 

7 Informacinė kortelė  

Internetinė reputacija 

Internetinė reputacija yra tai, kaip asmuo 
yra vertinamas internete. Toks 
suvokimas formuojamas per asmens 
internetinius profilius, statusų 
atnaujinimus, nuotraukas, vaizdo 
medžiagą ar internetinių dienoraščių 
įrašus. Mokslo įstaigos ar darbdaviai vis 
dažniau susipažįsta su asmens 
internetine reputacija. Žinokite, kad jūsų 
internetinę reputaciją formuoja  ne tik 
jūsų elgesys internete, bet ir tai, ką kiti 
apie jus kalba internetinėje erdvėje.  

 

8 Informacinė kortelė  

Skaitmeninis pėdsakas 

Terminas „skaitmeninis pėdsakas“ 
naudojamas jūsų sąveikos su 
skaitmenine aplinka pėdsakams 
apibūdinti. Tai yra informacija, kurią jūs 
nuolatos paliekate (pavyzdžiui, 
asmeninės informacijos pateikimas 
internetinėje registracijos formoje), ir  
informacija apie jūsų lankomus 
internetinius tinklalapius. 

9 Informacinė kortelė  

Manęs nėra namuose 

Nors kartais to net nesuvokiame, yra 
įvairių būdų, kaip galime pranešti, kada 
nebūsime namuose. Bet kokia žinutė, 
pranešanti socialiniame tinklalapyje, kad 
jūsų nebus namuose, gali pritraukti vagių. 
Venkite skelbti tokią informaciją internete, 
niekada nežinote, kas gali perskaityti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Informacinė kortelė  

 

11 Informacinė kortelė  

 Privatumo nustatymai socialiniuose 
tinklapiuose 

 Visi socialiniai tinklapiai leidžia 
vartotojams pritaikyti privatumo 
nustatymus. Tai reiškia, kad jauni 
žmonės gali kontroliuoti, kokia 
informacija ir kam bus pasiekiama. 
Dauguma žmonių supranta, kad 
nederėtų skelbti namų adreso ir telefono 
numerio savo internetiniuose profiliuose, 
ir tik vienas paauglys iš septynių teigia, 
kad tokia informacija jo profilyje yra 
atskleidžiama. Tačiau privatumo 
nustatymai kartais gali būti ganėtinai 
sudėtingi.  

 

Internetiniai profiliai: vieši, privatūs ar 
iš dalies privatūs? 

 Tyrimas „ES vaikai internete“ atskleidė, 
kad apie 60 % 9–16 metų vaikų turi 
susikūrę savo profilį socialiniame 
tinklapyje, o profilio turėjimo tikimybė 
didėja atitinkamai su amžiumi. Jauni 
žmonės žino savo asmeninės 
informacijos internete apsaugojimo 
svarbą, todėl beveik pusės jų profiliai yra 
privatūs ir juos stebėti gali tik jų draugai. 
Ketvirtadalio jaunų žmonių profiliai 
socialiniuose tinklapiuose yra vieši ir 
juose lankytis gali bet kas. 

12 Informacinė kortelė  

 Būdai, kaip tėvai gali padėti apsaugoti 
savo vaikus 

 Tėvai imasi skirtingų būdų, kaip 
apsaugoti savo vaikus internete. 
Dauguma jų šnekasi su vaikais apie 
veiklas, kuriomis vaikai užsiima internete 
arba būna šalia, kai vaikas naršo 
internete. Pusė tėvų pasirenka 
kontroliuoti vaikų veiklą internete, o 
ketvirtadalis seka tinklalapius, kuriuose 
naršo jų vaikai. Dauguma vaikų yra 
patenkinti tokia tėvų priežiūra ir tik 
keletas vaikų norėtų, kad tėvai mažiau 
kištųsi į jų  veiklą internete. 

13 Informacinė kortelė  

 Paslėptas dalinimasis 

 

14 Informacinė kortelė  

 Slaptažodžio stiprumas 

 

15 Informacinė kortelė  

 Privatumo politika ir naudojimosi 
terminai 

 

16 Informacinė kortelė  

 

17 Informacinė kortelė  

 

18 Informacinė kortelė  

 HTTPS Seksualaus turinio žinučių 
siuntimas (angl. Sexting) 

 

Vagystės identifikavimas 

 

Ne visada suvokiame, kada dalinamės 
savo asmenine informacija. Kažką 
parsisiųsdami iš interneto ar naudodami 
tam tikras programas mes dažnai 
suteikiame kompanijai teisę rinkti ir 
naudoti mūsų asmeninę informaciją. 
Visuomet perskaitykite  tinklalapio, 
kuriame naršote, terminus ir sąlygas, kad 
žinotumėte, koks kiekis jūsų asmeninės 
informacijos bus panaudojamas. 

Stiprūs slaptažodžiai sukuriami kartu 
panaudojant didžiąsias ir mažąsias 
raides, skaičius, o kad slaptažodis būtų 
dar stipresnis – ir simbolius. Geriausia, 
jei slaptažodis nėra susietas su asmens 
privataus gyvenimo aspektais, 
pavyzdžiui, gimimo data ar vaikų vardais. 
Labai gaila, bet tyrimas parodė, kad vis 
dėlto daug žmonių naudoja per daug 
akivaizdžius slaptažodžius, tokius kaip 
„123456“, „qwerty“ ar „slaptažodis“. 
Turėkite omenyje, tik slaptas slaptažodis 
gali būti stiprus.  

 

Kiekvienas tinklalapis, aplikacija ar 
internetinė programa, renkanti savo 
vartotojų asmeninę informaciją,  turi 
aiškiai nurodyti, kaip ta informacija 
renkama ir kur ji yra panaudojama. 
Vartotojai turi turėti teisę pasirinkti priimti 
ar atmesti šias sąlygas. 

Standartinis HTTP protokolas priima ir 

perduoda duomenis neapsaugotu būdu – 
bet kas gali slapta sekti duomenis, kurie 
yra perduodami tarp vartotojo ir serverio. 
HTTPS naudojami apsaugoti 
tinklalapiams, nes jie užkoduoja 
siunčiamus duomenis. Jei kažkas nori 
pavogti  per HTTPS siunčiamus 
duomenis, duomenys bus neatpažįstami. 

Anglų kalbos terminas Sexting apibūdina 
seksualaus turinio žinučių ar nuotraukų 
siuntimą (dažniausiai mobiliuoju 
telefonu). Nors paprastai tai būna abiems 
(siuntėjui ir gavėjui) priimtinas dalykas, 
gaila, bet galiausiai tos nuotraukos yra 
publikuojamos internete, ypač tuomet, 
kai tų žmonių santykiai nutrūksta.  

Terminas „vagystės identifikavimas“ 
naudojamas apibūdinti asmeninių 
duomenų vagystę. Tikslas – apsimesti 
kitu asmeniu, dažniausiai dėl finansinio 
pasipelnymo. Ši problema nėra naujas 
dalykas, tačiau pastaruoju metu internete 
padažnėjo jos atvejų. Internetas  suteikia 
nusikaltėliams naujų galimybių, kaip rinkti 
kitų žmonių asmeninę informaciją daug 
platesniu mastu. 



 

 

 

19 Informacinė kortelė  

Nepageidaujami elektroniniai laiškai 

(angl. Spam) 

Nepageidaujami elektroniniai laiškai 

dažniausiai yra siunčiami vartotojams 

masiškai. Tokie laiškai paprastai yra  

reklaminio turinio, pavyzdžiui, 

pornografija, farmacija, abejotini 

finansiniai pasiūlymai ar tokie pasiūlymai, 

kurie atrodo per daug geri, kad būtų tikri. 

Dažniausiai nepageidaujami laiškai 

siunčiami su apgaulingais ketinimais, 

tačiau pasitaiko atvejų,  kai ir gerbtinos 

kompanijos ar pavieniai privatūs 

asmenys taip pat siunčia  

nepageidaujamų elektroninių laiškų. 

20 Informacinė kortelė  

Peradresavimas  (angl. Pharming) 

Anglų kalbos terminas Pharming  
apibūdina procesą, kai vartotojai yra 
peradresuojami į apgaulingą įteisinto 
tinklalapio kopiją siekiant pasisavinti 
asmeninę informaciją bei slaptažodžius. 

21 Informacinė kortelė  

Sukčiavimas  (angl. Phishing) 

Terminu sukčiavimas  apibūdinamas 
apgaulingas vartotojų įtikinimas  
atnaujinti savo asmeninę informaciją  
suklastotame tinklalapyje. Šie tinklalapiai 
išsisaugo vartotojų pateiktą informaciją ir 
panaudoja kitiems, dažniausiai 
negeriems tikslams. Suklastotus 
elektroninius laiškus galite atpažinti pagal 
jų adresą, rašybos klaidas. Vartotojai turi 
žinoti, kad bankas niekada neprašytų 
pateikti prisijungimo duomenų 
elektroniniu laišku. 

22 Informacinė kortelė  

Internete nuo lopšio iki kapo 

 
Šiais laikais tėvai vis dažniau palieka 

skaitmeninius savo vaikų pėdsakus – nuo 

nėštumo iki vaikų gimimo. AVG tyrimas 

parodė, kad 81 % vaikų, jaunesnių nei 

dvejų metų, jau turi savo skaitmeninius 

pėdsakus – jų nuotraukos publikuojamos 

internete. 7 % naujagimių ir pradedančių 

vaikščioti kūdikių jau turi jų tėvų jiems 

sukurtus elektroninio pašto adresus, o 5 

% turi savo profilį socialiniame tinkle. 

23 Informacinė kortelė  

Ką sako kiti? 

Neužtenka apsaugoti tik jūsų asmeninę 
informaciją nuo kitų asmenų. Taip pat 
labai svarbu  patikrinti, ką kiti asmenys 
publikuoja apie jus. Kompanijos 
„Microsoft“ atliktame tyrime 14 % 
suaugusiųjų patvirtino, kad jie yra 
susidūrę su negatyviomis pasekmėmis 
dėl to, kad kiti žmonės kažką apie juos 
publikavo internete. 

24 Informacinė kortelė  

Direktyva 95 / 46 / EC 

Europos Sąjungos piliečių privatumo 
apsaugą užtikrina ES Direktyva 95 / 46 / 
EC, kuri reguliuoja, kaip išlaikyti balansą 
tarp aukšto lygio asmens privačios 
informacijos apsaugojimo ir laisvo 
asmens duomenų judėjimo Europos 
Sąjungoje. Direktyva pateikia griežtus 
apribojimus dėl asmeninės informacijos 
rinkimo ir panaudojimo ir reikalauja, kad 
kiekviena valstybė narė užtikrintų tokių 
duomenų saugumą. 

25 Informacinė kortelė  

Nepaprastas draudimas (angl. 
Super injunction) 

Angliškai  Super injunction reiškia teisinį 
sprendimą, kuris draudžia visuomenės 
informavimo priemonėms pateikti istorijos 
apie tam tikrą asmenį detales. 
Šiuo metu šis įstatymas galioja tik 
Jungtinėje Karalystėje, kurioje jis sukėlė 
daug diskusijų dėl žodžio laisvės.  

 

26 Informacinė kortelė  

Teisė būti užmirštam 

Visi  interneto vartotojai turi teisę 
reikalauti, kad bet kokio pobūdžio jų 
asmeninė informacija galėtų būti ištrinta 
iš interneto ir kompanijų duomenų bazių. 
Visos kompanijos privalo sutikti su tuo, 
nebent būtų įstatymiškas pagrindas 
išsaugoti informaciją. Daugelis pasaulio 
šalių jau įgyvendino šią teisę. 2012 metų 
sausio mėnesį Europos Sąjungos šalys 
pateikė įstatymo pasiūlymą, kuris šią 
teisę pateiktų Europos įstatymų leidimui.  

 

  



 

 

 

1 Probleminė kortelė  

Pažymėti ar nepažymėti? 

 

Kartais žmonių pažymėjimas internete 
gali būti labai smagus jums, tačiau 
nebūtinai kitiems. Prašome pateikti 
situacijų pavyzdžių, kai pažymėjimas 
nebuvo „labai smagus“. 

2 Probleminė kortelė  

Per jaunas turėti paskyrą interneto 
platformoje „Myspace“? 

 Jauni vaikai ne visuomet tinkamai įvertina 
galimas jų veiksmų pasekmes. Taigi, ar 
būtų teisinga, jeigu būtų taikomas 
amžiaus cenzas norint prisijungti  prie 
socialinių tinklalapių? 

 

3 Probleminė kortelė  

Ar privatumas vis dar galimas? 

Ar vis dar galima apsaugoti savo 
privatumą skaitmeniniame pasaulyje? 

 

4 Probleminė kortelė  

Nematoma auditorija 

Ar žinome, kas gali matyti, ką „sakome“ 
ar „darome“ internetinėje erdvėje? Turime 
pripažinti, kad tai, ką kartą publikavome, 
galės pamatyti bet kas. 

5 Probleminė kortelė  

Apsaugokime ateinančias kartas 

 

Dauguma šiomis dienomis gimstančių 
vaikų turės savo skaitmeninius pėdsakus 
nuo pat gimimo dienos. Tėvai turi teisę 
savo mažąjį stebuklėlį parodyti visam 
pasauliui. Ar sutinkate su tuo? 

6 Probleminė kortelė  

Viskas apie privatumą 

Ar jauni žmonės turėtų jaudintis dėl savo 
privatumo? Ar šiomis dienomis 
privatumas yra svarbus jaunų žmonių 
veiklai internete ir realiame gyvenime? 

7 Probleminė kortelė  

Vienas raktas visas spynas 
atrakina 

Kai turite susikūrę stiprų slaptažodį, 
tuomet nebūtina turėti skirtingų 
slaptažodžių kiekvienai internetinei 
sąskaitai ar reguliariai keisti slaptažodį. 
Padiskutuokime. 

8 Probleminė kortelė  

Nėra ko slėpti 

Dauguma žmonių sako: „Aš neturiu ko 
slėpti, todėl renkuosi turėti viešą profilį 
socialiniame tinkle“. Ką jūs apie tai 
manote? 

9 Probleminė kortelė  

Suasmeninti skelbimai 

Naršant po tam tikrus tinklalapius, 
parodomi skelbimai, susiję su mūsų 
internetinės veiklos istorija. Jei 
apsilankysite drabužių parduotuvėje 
internete, greičiausiai, kai kitą kartą 
atversite naršyklę, jums bus parodytos 
dabartinės drabužių kolekcijos reklamos. 
Ką apie tai manote? 



 

 

 

10 Probleminė kortelė  

Skirtingi standartai 

Įkėlėte į internetą nuotraukų, kuriose jūs 
vakarėlio metu vartojate alkoholį ar kažką 
bučiuojate. Visi taip elgėsi, kai buvo jauni, 
tai kodėl aš negaliu? Padiskutuokite. 

11 Probleminė kortelė  

Būti stebimam  

Buvimo vietos atpažinimas yra labai 
linksmas dalykas, nes taip galima susekti, 
kur yra jūsų draugai, ar pasidalinti savo 
mėgstamomis vietomis su kitais. Tačiau 
buvimo vietos atpažinimas taip pat kelia 
problemų. Ar galėtumėte pateikti keletą 
pavyzdžių? 

12 Probleminė kortelė  

Pasiduoti sukčiavimui (angl. 
Phishing) ar ne? 

Sukčiautojų siunčiami elektroniniai laiškai 
iš pirmo žvilgsnio atrodo labai tikroviški. 
Juose yra konkrečios kompanijos 
logotipas ir į jus kreipiamasi profesionalia 
kalba. Kaip suprasti, kad gavote 
suklastotą laišką? 

13 Probleminė kortelė  

Formuojame internetinį tapatumą 

Asmuo gali keisti savo internetinį 
tapatumą tiek neigiama, tiek teigiama 
linkme. Padiskutuokite. 

14 Probleminė kortelė  

Kartą prožektorių šviesoje. 

Dauguma garsių žmonių skundžiasi dėl jų 
asmeninės informacijos kiekio 
visuomenės informavimo priemonėse, 
nes nėra patikrinamas tos informacijos 
teisingumas.  

Tačiau kartą pasimėgavus gyvenimo po 
prožektorių šviesa privalumais, nebegali 
skųstis dėl kylančių sunkumų. Ar 
sutinkate? 

15 Probleminė kortelė  

Teisė būti užmirštam 

Teisė būti užmirštam – turėti galimybę 
ištrinti bet kokio pobūdžio informaciją apie 
save. Bet ar tai nėra viena didžiausių 
žodžio laisvės grėsmių internete per 
ateinantį dešimtmetį? 

16 Probleminė kortelė 

Atviri profiliai 

„Aš neturiu ko slėpti...“ 

17 Probleminė kortelė  

Apsaugokime jauniausius 

Ar turėtų privatumo nustatymai 
internetinėje erdvėje būti griežtesni ir 
lengviau nustatomi jauniausiems 
interneto vartotojams? 

18 Probleminė kortelė  

Žmogaus teisė žinoti 

Jei mums leidžiama ištrinti bet kokią 
asmeninę informaciją, ar tai reiškia, kad 
nuteistas nusikaltėlis gali ištrinti internete 
esančią informaciją apie padarytą 
nusikaltimą? Ką apie tai manote jūs? 



 

 

 

19 Probleminė kortelė  

Žinokite, su kuo sutinkate 

Daugelis žmonių tiesiog pažymi varnelę, 
kai yra prašomi sutikti su tinklalapio 
terminais ir sąlygomis, ir net neperskaito, 
su kuo sutinka. Ar jūs irgi taip darote? Ar 
tai nėra pavojinga? 

 

20 Probleminė kortelė  

Įkėlėte kartą ir liko internete 
amžinai 

Nors ir galite ištrinti informaciją iš savo 
socialinio tinklalapio profilio, tikėtina, kad 
prieš jums ištrinant informaciją, kiti 
žmonės jau spėjo ja pasidalinti su 
trečiaisiais asmenimis. Taip ši informacija 
platinama ir to negalima sustabdyti.  Ar 
turite panašios blogos patirties? O gal 
žinote istoriją apie žmogų, kuris buvo 
patekęs į tokią situaciją? 

 

  

      

      



 

 

 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

 

Geltona taisyklių kortelė 

Naudokite savo geltoną kortelę 
norėdami padėti grupei laikytis 
diskusijų taisyklių. Pakelkite 
geltoną kortelę, jei jaučiate, kad 
taisyklės yra pažeidžiamos ar jei 
jūs nesuprantate, kas vyksta. 

 



 

 

 

Iššūkio kortelė 

Įsivaizduokite, ką šia tema 
pasakytų jūsų seneliai. 
Pasidalinkite mintimis su grupe. 

Iššūkio kortelė 

Pasidalykite dar neišsakytomis 
mintimis šia tema. 

Iššūkio kortelė 

Išsirinkite istorijų herojų,  kuris 
jums yra nepriimtiniausias savo 
požiūriu. Įsivaizduokite esąs tas 
herojus ir pasisakykite grupei jo 
vardu šia tema. 

Iššūkio kortelė 

Paimkite Istorijos kortelę: 
išsirinkite tą, kurioje aprašyta 
istorija neatitinka jūsų požiūrio. 
Papasakokite grupei, kuo jūsų 
požiūris yra panašus ir kuo skiriasi 
nuo istorijos herojaus požiūrio. 

Iššūkio kortelė 

Įsijauskite į Istorijos kortelės 
herojaus vaidmenį ir pasakykite 
grupei savo nuomonę šia tema. 

Iššūkio kortelė 

Ar žinote kokią nors istoriją apie 
pažeistą asmens privatumą? 
Papasakokite ją grupei. 

Iššūkio kortelė 

Papasakokite grupei, kaip jūs 
stengiatės apsaugoti savo 
privatumą. 

    



 

 

 

1 Istorijų kortelė  

Marko istorija 

Vidurinėje mokykloje dėstau informacines 
technologijas ir kai kurie mano mokiniai 
priskyrė mane prie draugų savo 
socialinės svetainės „Facebook“ 
profiliuose. Vienas iš mokinių, kuris yra 
protingas, tačiau nelabai stropus, savo 
socialinės svetainės „Facebook“ profilyje 
nebuvo nusistatęs vartotojo saugumo 
parametrų. Vakar pastebėjau, kad jis 
prisijungė prie grupės pavadinimu 
„Legalizuokime marihuaną“. Nors 
konkrečių įrodymų neturiu, tačiau negaliu 
nustoti svarstęs, ar jis vartoja marihuaną. 
Nesu tikras, ką turėčiau daryti. Gal 
turėčiau pasikalbėti su jo mama ir tėčiu, 
nes jei turėčiau šešiolikmetį sūnų, 
norėčiau žinoti, kad jis pradėjo vartoti 
narkotikus. O gal vis dėlto savo mintis 
turėčiau pasilaikyti sau. 

2 Istorijų kortelė  

Lizos istorija 

 

Susitikinėjau su savo vaikinu maždaug 
vienerius metus, kai vieną naktį, mums 
besikalbant per programą MSN, jis 
paprašė manęs parodyti savo krūtinę. Aš 
nesudvejodama tą ir padariau. 
Pasitikėjau juo ir nebūčiau pagalvojusi, 
kad jis galėtų parodyti šias nuotraukas 
savo mokyklos draugams. Tas 
nuotraukas pamatė visi, buvo labai gėda, 
o mano tėvai labai manimi nusivylė. Aš 
pakeičiau mokyklą, bet žinau, kad ir 
dabartinėje mokykloje yra keletas 
žmonių, kurie žino šią istoriją. Labiausiai 
bijau, kad tos nuotraukos vėl kada nors 
pasirodys. Juk tokia ir yra interneto 
problema, argi ne? Tu niekada negali 
visiškai kažkuo atsikratyti, niekada. 

3 Istorijų kortelė  

****** istorija  

Kai kurie žmonės savo socialinės 
svetainės „Facebook“ profiliuose dalijasi 
beveik viskuo: kur jie gyvena, kada 
ruošiasi atostogauti, kokių šaunių naujų 
daiktų jie nusipirko. Mums tereikia šiek 
tiek patyrinėti ir pasirinkti, kur mes norime 
įsilaužti kitą kartą. Kartais tai net per daug 
paprasta. 

Balta kortelė Balta kortelė 

 

Balta kortelė 

 



 

 

 

4 Istorijų kortelė  

Tomo istorija  

Turiu savo interneto tinklalapį ir jis yra 
labai didelė dalis to, kuo užsiimu 
gyvenime. Pabaigęs mokyklą noriu tapti 
žurnalistu. Skiriu daug dėmesio 
informacijai, kurią keliu į internetinę 
erdvę, ir dalinuosi tik ta, kuri, manau, yra 
įdomi žmonėms ir kuri parodo tik 
pozityvius mano projekto aspektus. Kuo 
daugiau žmonių prenumeruos mano 
naujienas, tuo geresnę reputaciją aš 
turėsiu – žmonės mane išgirs. Tai yra 
interneto grožis – dalykai tampa tarsi 
virusas, nėra būdo, kaip jį sustabdyti. 

5 Istorijų kortelė  

Džeisono istorija  

Žinoma, internete yra rizikos. Turiu 
omenyje tai, kad mes visi turime 
internetinę reputaciją, bet aš manau, kad 
žmonės tiesiog pamiršta pagrindinį 
dalyką – mes  galime tai kontroliuoti. Aš 
pats nusprendžiu, su kuo norėčiau būti 
„draugais“ internete, tokių „draugų“ turiu 
apie 460, tačiau ne visi jie gali pasiekti 
visą informaciją, kuria aš dalijuosi. 
Socialinės svetainės „Facebook“ 
paskyroje tą galima padaryti, visada buvo 
galima, tačiau žmonės tiesiog to 
nepadaro. Galų gale tavo privatumas 
priklauso tik nuo tavęs paties. Aš turiu 
vos keletą draugų, kurie gali matyti viską, 
kuo dalinuosi savo profilyje. Tai yra tie 
žmonės, kuriais aš tikrai galiu pasitikėti. 
Toks jau tas gyvenimas – turime daug 
pažįstamų, tačiau tikrų draugų – vos 
keletą. 

6 Istorijų kortelė  

Tinos istorija  

Dirbu įdarbinimo kompanijoje, taigi ieškau 
naujų žmonių, kurie galėtų būti įdarbinti ir 
dirbti kasdienius darbus. Žinoma, mūsų 
pasirinkimas labiausiai priklauso nuo 
asmens motyvacinio laiško, 
rekomendacijų, išsilavinimo ir jo 
gebėjimų. Tačiau prieš pasikviesdami 
žmogų į darbo pokalbį, mes visuomet 
pasidomime juo  paieškos sistemoje 
„Google“ ir socialinėje svetainėje 
„Facebook“. Įspūdis, kurį susidarome 
peržiūrėję žmogaus nuotraukas, veiklas, 
paskelbtus pranešimus ir asmeninę 
informaciją internete, taip pat turi didelę 
reikšmę mūsų galutiniam sprendimui. 

Balta kortelė 

 

Balta kortelė 

 

Balta kortelė 

 



 

 

 

7 Istorijų kortelė  

Sami istorija  

Aš peržiūrėjau savo gautas žinutes ir 
staiga pamačiau laišką iš valstybinės 
įmonės dėl mokesčių. Paaiškėjo, kad jie 
padarė klaidą skaičiuodami mano 
grąžintinus mokesčius ir tik dalį sumos 
man grąžino, taigi buvau paprašyta 
atsiųsti savo banko sąskaitos 
patvirtinimą. Aš turėjau susivokti, kad 
valstybinė institucija niekada tokios 
privačios informacijos nepaprašytų 
atsiųsti elektroniniu paštu, tačiau man 
viskas pasirodė labai tikra. Vagys 
susiglemžė ganėtinai didelę sumą pinigų 
iš mano sąskaitos. Aš daugiau niekada 
nekartosiu šios klaidos. 

8 Istorijų kortelė  

Niko istorija 

Per savo gyvenimą esu padaręs keletą 
blogų dalykų, dėl kurių buvau nuteistas ir 
bausmę atlikau kalėjime. Tačiau dabar 
vis dar esu vadinamas nusikaltėliu kai 
kuriuose interneto tinklalapiuose. Aš 
pareikalavau tų tinklalapių savininkų 
panaikinti tokią informaciją apie mane. 
Turiu teisę į antrą šansą ir niekam 
nereikia žinoti apie mano praeitį. 

Balta kortelė 
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Prie kokių išvadų veda ši kortelių grupė? 

Kortelės šioje grupėje: 
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Privatumo ir duomenų apsaugos politika  

Pozicijos 

1 
Per šį vaidmenų žaidimą apie duomenų apsaugą ir 
privatumą, norime išgirsti jūsų mintis. Nepristatysime 
jums 4 paruoštų politinių pozicijų, bet paprašysime jūsų 
pačių jas sukurti. 

2 
Susitarkite savo grupėje ir užrašykite diskusijos metu 

sukurtą politinę poziciją pagrindinėmis temomis (taip pat 
dar vadinamomis „kortelių grupe“). 

3 
Žaidimo pabaigoje visos grupės susiburia kartu ir pristato 
savo politines pozicijas. Jos užrašomos gerai matomoje 
vietoje. Dabar kiekvienas gali balsuoti už keturias 
labiausiai patikusias politines pozicijas. 

4 
4 politinės pozicijos, surinkusios daugiausiai balsų, bus   

oficialios šio žaidimo pozicijos. Diskusijos pabaigoje visi   

dalyviai gali nuspręsti, kurias taisykles jie palaikys, kurios   

jiems bus priimtinos ar nepriimtinos ir kurių atžvilgiu jie   

susilaikys.  

Palaikoma  

Priimtina 

Nepriimtina 

Susilaikoma 

1 2 3 4  

+   +   +  

+     +  

+  
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Privatumo ir duomenų apsauga 

Dabartinėje visuomenėje privatumo ir duomenų apsaugos tema yra labai aktuali. Nors ir turime 
privatumą saugančius mūsų internetinių sąskaitų nustatymus, vis tiek atrodo, kad žmonės praranda 
galią kontroliuoti informaciją, kurią jie įkelia į internetą. Dar daugiau, kad ir ką mes bedarytume 
internete, kažkas gali sekti mūsų žingsnius ir panaudoti šią informaciją saviems tikslams. Ar dar yra 
likę kas nors privataus šiame pasaulyje? Padiskutuokite jūs! 

 

Pozicijos 

1. Per šį vaidmenų žaidimą apie duomenų apsaugą ir privatumą, norime išgirsti jūsų mintis 
Nepristatysime jums  4 paruoštų politinių pozicijų, bet paprašysime jūsų pačių jas sukurti. 

2. Susitarkite savo grupėje ir užrašykite diskusijos metu sukurtą politinę poziciją pagrindinėmis 
temomis  (taip pat dar  vadinamomis „kortelių grupėmis“). 

3. Žaidimo pabaigoje visos žaidėjų grupės susiburia kartu ir pristato savo politines pozicijas. Jos 
užrašomos gerai matomoje vietoje. Dabar kiekvienas gali balsuoti už keturias labiausiai patikusias 
politines pozicijas.  

4. Politnės pozicijos, surinkusios daugiausiai balsų, bus oficialios šio žaidimo pozicijos. Diskusijos 
pabaigoje visi dalyviai gali nuspręsti, kurias taisykles jie palaikys, kurios jiems bus priimtinos ar 
nepriimtinos  ir  kurių atžvilgiu jie susilaikys.  

Žaidimo tikslai 

 Aiškiai išdėstyti savo nuomonę; 

 Dirbti dėl visos grupės bendros  vizijos; 

 Būti išgirstam Europoje; 

 Mėgautis diskusijomis. 

Istorijų kortelė Informacinė kortelė Informacinė kortelė 

 

Pradinės mintys  

Užrašykite savo pradines mintis, pasinaudokite 

Baltomis kortelėmis, kad pridėtumėte ginčytinų 

klausimų. 
.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

Probleminė kortelė Probleminė kortelė 

 

Iššūkio kortelė 

Taisyklės 

Jūs turite žodžio teisę – kalbėkite, bet mokėkite ir sustoti.  

Vertinkite savo gyvenimišką patirtį.  

Gerbkite kitus žmones. Prieš pradėdami kalbėti, leiskite pabaigti 
kalbančiajam. 

Džiaukitės įvairove. Ramiai priimkite staigmenas.  

Ieškokite bendrų dalykų. „Bet“ pabrėžia skirtumus; „ir“ pabrėžia 
panašumus.  

Trys stadijos 

1. Informacija 

Peržiūrėdami korteles pasirinkite 
svarbiausias ir aiškiai suformuluokite 
mintis tam tikra tema. 

+ / -30 minučių 

2. Diskusija 

Kartu su kitais žaidėjais pradėkite 
diskusiją ir suraskite vieną ar keletą 
temų, su kuriomis visi jaučiatės susiję. 
Kiekvienas žaidėjas turi galimybę 
kalbėti. Padėkite savo korteles ant stalo 
ir kiekvienai temai pateikite argumentų. 

+ / -30 minučių 

3. Bendras grupės atsakas 

Apibendrinkite grupės aptartas temas ir 
pasirinktas korteles. Ar galite kartu nutarti 
dėl politinės pozicijos, kuri atspindėtų 
visos grupės požiūrį? 

Jei norite, galite suformuluoti naują 
bendrą politinę poziciją.  

+ / -20 minučių 

 

  

Ir dar viena  

4. Veikla 

Apsilankykite tinklalapyje www.playdecide.eu ir: 

 pateikite jūsų grupės rezultatus žaidimo „Diskusija“ 

duomenų bazei; 

 peržiūrėkite, ką kitos Europos šalys mano apie šią 

problemą; 

 paskaitykite daugiau apie šią temą; 

 parsisiųskite žaidimo rinkinį ir žaiskite jį su savo draugais 

ar kolegomis; 

 sužinokite, ką galite pakeisti žaisdami žaidimą „Diskusija“. 

  

http://www.playdecide.eu/

