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Sveiki atvykę į „Būk interneto genijus“ mokymo programą, sukurtą bendradarbiaujant 
su „Google“, „The Net Safety Collaborative“ ir „Internet Keep Safe Coalition“ 
(iKeepSafe.org). Šis šaltinis yra daugialypės programos „Be Internet Awesome“ dalis, 
skirta suteikti vaikams įgūdžių, kurie padės jiems būti saugiems ir sumaniems 
internete.

„Būk interneto genijus“ mokymo programa suteikia mokytojams įrankių ir metodų, 
reikalingų mokyti skaitmeninio saugumo ir pilietiškumo pagrindų klasėje. Šiais metais 
mes atnaujinome mokymo programą, įtraukdami šešis naujus medijų raštingumo 
užsiėmimus. Programos pamokų planuose pabrėžiama svarbiausia mokymų idėja: kad 
moksleiviai būtų saugūs ir sėkmingi skaitmeninio pasaulio piliečiai. Šias pamokas 
sustiprina įvairūs žaidimų metodai, pavyzdžiui, „Interland“ (g.co/lnterland) nuotykių 
kupinas žaidimas internete, kurį žaidžiant mokymasis apie skaitmeninį saugumą ir 
pilietiškumą tampa interaktyvus ir įdomus – toks, koks yra ir pats internetas.

Sumanaus interneto kodeksą sudaro penkios pagrindinės skaitmeninio pilietiškumo ir 
saugumo temos:
•	Dalinkis	atsargiai	(būk	sumanus	internete)
•	Atpažink	klastotę	(būk	budrus	internete)
•	Saugok	savo	paslaptis	(būk	stiprus	internete)
•	Šaunu	būti	geranoriškam	(būk	geranoriškas	internete)
•	Kai	kyla	abejonių,	pasikalbėk	(būk	drąsus	internete)

Pamokos labiausiai tinka 2–6 klasių mokiniams, tačiau ir vyresnių, ir jaunesnių klasių 
mokytojams programa pasirodė naudinga ypač dėl pagrindinių sąvokų, diskusijų 
klasėse (vyresnių ar jaunesnių mokinių) ir siūlomo žaidimo metodo. Raginame jus 
eksperimentuoti, kad sužinotumėte, kas geriausiai tinka jūsų mokiniams, nesvarbu, ar 
išdėstysite visą mokymo programą nuo pradžių iki pabaigos, ar įsigilinsite tik į vieną ar 
dvi pamokas, kurias pasirinksite kaip svarbias jūsų mokymosi aplinkai.

Tarptautinė švietimo technologijų draugija (ISTE) atliko nepriklausomą „Būk interneto 
genijus“ auditą, pripažindama programą kaip šaltinį, kuris parengia moksleivius pagal 
2019 m. ISTE moksleivių standartą. Programai „Būk interneto genijus“ ISTE skyrė 
pasirengimo „Seal of Alignment for Readiness“ ženklą. 

„Būk interneto genijus“ programa ir „Interland“ žaidimas yra du iš kelių šaltinių, kurie 
puikiai tinka šeimoms ir mokytojams ugdant apgalvotos elgsenos internete įpročius. 
Apsilankykite šiame	aplanke, kur rasite papildomų „Google“ tinkle parengtų mokymui 
skirtų šaltinių, pvz., „Pear Deck“ skaidrių, vaizdo įrašų, atsisiuntimui skirtos medžiagos, 
kurią vėliau galima naudoti klasėje, taip pat patarimų ir instrukcijų šeimos nariams.

https://drive.google.com/drive/folders/1PHGSmwl0oiJKUFi6SLbM8RqZcWl312-B?usp=sharing
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Gerb.	mokinių	tėvai,	

Kol vaikai maži, mes darome viską, kad padėtume jiems gauti kuo daugiau naudos iš interneto, tuo 
pačiu apsaugant juos nuo internetinio pasaulio pavojų ir blogybių. Kai vaikai tampa paaugliais, mes 
turime padėti jiems patiems išmokti priimti saugius ir apgalvotus sprendimus, susijusius su jų veikla 
skaitmeniniame pasaulyje.

Mes, [mokyklos pavadinimas] bendruomenė, tikime, kad bendradarbiaudami su tėvais, [klasės] 
mokinius galime išmokyti:
  
• Kritiškai	mąstyti ir kritiškai vertinti interneto svetaines, el. laiškus ir kitą turinį internete;
• Apsisaugoti	nuo interneto grėsmių, įskaitant patyčias ir sukčiavimą;
• Sumaniai	dalintis	informacija:	ką, kada, kaip ir su kuo;
• Būti	geranoriškais	ir	pagarbiai	elgtis	su kitais žmonėmis internete, įskaitant pagarbą jų privatumui;
• Patekus	į	keblią	situaciją, paprašyti tėvų ar kitų patikimų suaugusiųjų pagalbos.

Šiemet siekiant šių tikslų, bus įgyvendinama daugialypė programa „Būk interneto genijus“, skirta 
suteikti vaikams įgūdžių, kurių reikia norint būti saugiems ir sumaniems internete. Vienas iš įrankių – 
„Interland“ naršyklinis žaidimas, kuris leidžia interaktyviai ugdyti reikiamus įgūdžius ir yra toks 
pat įdomus, kaip ir pats internetas. Sukurta „Google“ bendradarbiaujant su mokytojais, tyrėjais ir 
interneto saugumo ekspertais iš „The Net Safety Collaborative“ ir „iKeepSafe.org“, programa „Būk 
interneto genijus“ siūlo įdomias, specialiai pagal amžiaus grupes pritaikytas mokymosi patirtis, 
pagrįstas penkiomis pagrindinėmis pamokomis: 
• Dalinkis atsargiai • Atpažink	klastotę	 • Saugok	savo	paslaptis
• Šaunu	būti	geranoriškam			 • Kai	kyla	abejonių,	pasikalbėk

Sumanus ir saugus naudojimasis technologijomis gali padėti moksleiviams patiems tobulinti savo 
mokymąsi, tuo pačiu padėti ir mokyklai dirbti veiksmingiau. Tikime, kad programa „Būk interneto 
genijus“ taps svarbiu žingsniu siekiant, kad visi mūsų [mokyklos pavadinimas] mokiniai mokytųsi, 
tyrinėtų ir būtų saugūs internete, nesvarbu, ar tai darys mokykloje, ar už jos ribų.

Mielai pasidalinsime išsamesne informacija apie šią naują programą, pristatydami ne tik kai kuriuos 
šaltinius, kuriuos naudos mokiniai klasėse, bet taip pat pakviesdami jus susipažinti su šeimoms 
skirtais šaltiniais, esančiais šiame	aplanke. Raginame pasiteirauti savo moksleivio, kokiose veiklose 
jis dalyvauja ir namuose pratęsti diskusiją. Kas žino, gal jums ir patiems bus naudinga išgirsti apie 
naujas privatumo ir saugumo internete gudrybes!

Pagarbiai, 
[Jūs]

Pateikiame jums el. laiško šabloną, kurį galite pritaikyti savo bendruomenei ir išsiųsti mokinių tėvams. Jame 
papasakosite, kaip naujosios mokymo priemonės padeda jų vaikams išmokti priimti tinkamus sprendimus, susijusius 
su saugumu ir tinkamu elgesiu internete.

Mokytojo	vadovas.	1	šaltinis

Prisistatymo tėvams el. laiško šablonas

https://drive.google.com/drive/folders/1PHGSmwl0oiJKUFi6SLbM8RqZcWl312-B?usp=sharing
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Ar būtina būti išklausius pamokas prieš pradedant žaisti „Interland“?
Ne, tačiau mes rekomenduojame pirma išklausyti pamokas, o po to žaisti „Interland“ žaidimą.

Žaidimas duos daugiausia naudos, kai sustiprins mokymo programoje išdėstytas temas. Be to, 
bus smagiau, kai iki prasidedant žaidimui, mokiniai jau bus turėję galimybę dalyvauti dialoguose, 
diskusijose ir idėjų aptarimuose.

Ar moksleiviai turi turėti „Google“ paskyrą, kad galėtų dalyvauti programoje „Būk interneto 
genijus“?
Ne! Programa yra prieinama visiems, apsilankiusiems interneto svetainėje. Jokių prisijungimų, jokių 
slaptažodžių, jokių el. laiškų. 

Kokie įrenginiai tinka „Interland“ žaidimui?
„Interland“ veikia bet kuriame įrenginyje, kuriame yra interneto prieiga ir interneto naršyklė.Tai reiškia, 
kad dauguma stacionarių ar nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių ar mobiliųjų telefonų 
yra tinkami ir juos naudodami galite dalyvauti programoje „Būk interneto genijus“. 

Kokiais adresais (URL) prisijungti? 
•  Visus Jums reikalingus „Būk interneto genijus“ programos resursus lietuvių kalba rasite  

šiame aplanke.
•  „Interlando“ žaidimą pasieksite apsilankydami  

https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland.
• Norėdami rasti šaltinių šeimai anglų kalba apsilankykite: g.co/BelnternetAwesomeFamilies.
•  Daugiau šaltinių apie „Būk interneto genijus“ mokymo programą anglų kalba rasite:  

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/.

Ar man reikia kokių nors ypatingų mokymų, ar turiu būti tam tikros srities pedagogas, kad galėčiau 
dirbti su šia programa? 
•  Pirma: bet kuris ikimokyklinio ar bendrojo ugdymo pedagogas gali mokyti savo mokinius pagal šią 

programą. Jokių papildomų mokymų nereikia.
• Antra: kiekvienas mokytojas yra ypatingas.  :) 

Kokių klasių mokiniams „Būk interneto genijus“ programa tinka labiausiai?
Visa programa, įskaitant mokymo programą, žaidimą ir šaltinius internete, buvo sukurta 2–6 klasių 
mokiniams (7–12 metų). Tačiau mokytojai ją patys gali adaptuoti, pritaikydami bet kokio amžiaus 
moksleiviams. 

Kaip žaidimas padeda vaikams mokytis?
Žaidimas sustiprina ugdymo programos koncepcijas, o vaikai žaisdami ir būdami saugioje 
edukacinėje erdvėje gali laisvai išbandyti įvairias tinkamas skaitmenines praktikas, suprasdami 
skaitmenines sąveikas (ir jų pasekmes).

Dažniausiai užduodami klausimai

Tęsinys kitame puslapyje ->

Mokytojo vadovas. 2 šaltinis

https://drive.google.com/drive/folders/1PHGSmwl0oiJKUFi6SLbM8RqZcWl312-B?usp=sharing
https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
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Ar visos pamokos gali vykti „Google Classroom“ platformoje? 
Taip, taip ir, žinoma, taip. Galite priskirti „Interland“ žaidimą konkrečioms klasėms ar grupėms arba, 
paskelbdami pranešimą klasei, šaltinį padaryti prieinamą visiems savo mokiniams. 

Ar yra bendras aplankas ar svetainė su darbalapių dalomosiomis medžiagomis, kurias būtų 
įmanoma paprastai projektuoti lentoje? 
Taip – prezentacijų rinkinių forma. Kad programos medžiaga būtų paprasta pateikti, platinti ir 
dalintis, paskutinius naujinius derinome su „Pear Deck“, parengdami skaidrių rinkinius. Juos rasite 
šiame aplanke.

Ar, norėdamas naudotis šia programa, turiu būti skaitmeninio pilietiškumo ekspertas?
Visiškai ne. Mokymo programa buvo sukurta taip, kad kiekvienas mokytojas galėtų be išankstinio 
pasirengimo ją pritaikyti mokymui savo klasėje. Be to, jei norite sužinoti daugiau apie skaitmeninio 
saugumo ir pilietiškumo temas, galite išklausyti mūsų internetinius kursus pedagogams anglų kalba 
g.co/OnlineSafetyEduTraining. 

Ar programa „Būk interneto genijus“ suderinta su tarptautiniais ar valstybiniais standartais?
Džiugu, kad paklausėte. Taip. Būtent taip ir yra. Mokymo programa atitinka ISTE (Tarptautinė 
švietimo technologijų draugija) ir AASL (Amerikos mokyklų bibliotekininkų asociacija) standartus.

Ar moksleiviai gali išsaugoti savo veiklą „Interland“ žaidime?
Dabartinėje versijoje tai nėra įmanoma, ir greičiausiai tai nebus įmanoma ir ateityje. „Būk interneto 
genijus“ negeneruoja ir nesaugo jokių asmens identifikavimo duomenų, įskaitant ir automatiškai 
išsisaugančius failus. Taip padaryta dėl pagrįstų priežasčių – norėjome, kad programa būtų 
prieinama visiems, taigi tam nereikia paskyros, prisijungimo vardo ar slaptažodžio. 

Tai gerai, tačiau daugelis mano moksleivių didžiuojasi, kad baigė žaidimą ir džiaugiasi jo metu 
įgytomis žiniomis.
Mes jus girdime, todėl sukūrėme pažymėjimo šabloną, kuriame galite įrašyti moksleivio vardą, ir 
atspausdinę įteikti kaip programos baigimo liudijimą. 

Kur galėčiau rasti kitų mokytojams skirtų šaltinių?
Visą „Būk interneto genijus“ mokymo medžiagą galite rasti mūsų šaltinių puslapyje 
g.co/BelnternetAwesomeEducators.

Ar yra internetinė „Būk interneto genijus“ vartotojų bendruomenė, galinti pasidalinti idėjomis ar 
suteikti pagalbą?
Taip! (Ir mums tai patinka.) Dažnai dalijamės idėjomis ir bendraujame su mokytojais „Twitter“ 
socialiniame tinkle. Sekite mus, kad sužinotumėte daugiau apie  „Būk interneto genijus“ programą ir 
kitas temas @GoogleForEdu. Diskutuoti ir bendrauti kviečiame ir Facebook platformoje – prisijunkite 
prie grupės „Google for Education bendruomenė“.

https://drive.google.com/drive/folders/137_EZ3SQl89IFzaAYmVbHKxjBKOElpXo?usp=sharing
http://g.co/OnlineSafetyEduTraining
http://g.co/BeInternetAwesomeEducators
https://www.facebook.com/groups/498399257521411
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Pastabos





9\Dalinkis	atsargiai 

✓ Kurti	ir	saugoti	teigiamą įvaizdį tiek internete, tiek ir visur kitur. 
✓ Gerbti	kitų privatumo ribas, net jei jos skiriasi nuo tavo paties. 
✓ Suprasti galimą netinkamai kuriamo skaitmeninio pėdsako poveikį. 
✓ Paprašyti	suaugusiųjų pagalbos susidūrus su kebliomis situacijomis.

Temos

Pamokos	apžvalga 1 veikla. Kada	nepatariama	dalintis
2 veikla. Kam	iš	tikrųjų	priklauso	šis	profilis?
3 veikla. Kaip	mus	mato	kiti?
4 veikla. Pasilaikyk	tai	sau 
5 veikla. Visai	ne	tai	norėjau	pasakyti!	
6 veikla. Pasirink	kadrą
7 veikla. „Interland“.	Sąmoningas	kalnas

Tikslai	
moksleiviams

Taikyti	standartai

Mokytojai ir tėvai supranta, kaip ankstyvos skaitmeninės klaidos gali užgauti jausmus, 
pakenkti įvaizdžiui ir pažeisti privatumą. Tačiau gali būti sunku įrodyti vaikams, kad 
šiandien jų paviešintas, atrodytų, nepavojingas įrašas, rytoj, jau nekalbant apie tolesnę 
ateitį, gali būti neteisingai suprastas žmonių, kurie iš šios dienos perspektyvų to įrašo 
neturėtų pamatyti. 

Šioje veikloje naudojami konkretūs pavyzdžiai ir mąstyti skatinančios diskusijos, 
mokantys moksleivius, kaip kurti teigiamą profilį internete, saugant savo privatumą ir 
asmeninę informaciją.

ISTE	standartai	pedagogams:	1 a, 1 b, 2a, 2c, 3b, 3c, 3d, 4b, 4d, 5a, 6a, 6b, 6d, 7a 
ISTE	standartai	2016	m.	moksleiviams:	1 c, 1 d, 2a, 2b, 2d, 3b, 3d 
AASL	mokymosi	standartai:	la1, lb1, lc1, ld3, ld4, II.a.2, ll.b.1, ll.b.2, ll.b.3, ll.c.1, II .C.2, 
d.2 „lll.a.1, III.a.2, lll.a.3, lll.b.1, lll.c.1, lll.c.2, lll.d.1 , lll.d.2, IV.a.1, IV.a.2, Va2, VI.a.1, VI.a.2, 
VI.a.3

Dalinkis
atsargiai
Apsaugok	save	ir	savo	įvaizdį	internete

1	pamoka.	Būk	sumanus	internete
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Privatumas	internete: platus terminas, paprastai 
reiškiantis galimybę kontroliuoti, kokia informacija 
apie save daliniesi internete, kas gali ją matyti ir ja 
pasidalinti.

Skaitmeninis	pėdsakas (arba skaitmeninis buvimas): 
skaitmeninis pėdsakas yra visa internete pasirodanti 
informacija apie tave. Tai gali reikšti bet ką – nuo 
nuotraukų, garso ar vaizdo įrašų ir tekstų iki mygtuko 
„patinka“ paspaudimų ir komentarų, paskelbtų draugų 
profiliuose. Lygiai taip pat, kaip vaikščiodamas 
pėdomis palieki atspaudus ant žemės, visa, ką skelbi 
internete, taip pat palieka pėdsaką.

Įvaizdis: kitų žmonių idėjos, nuomonės, įspūdžiai ar 
įsitikinimai apie tave; kažkas, kuo negali būti visiškai 
tikras, tačiau dažniausiai nori, kad tai būtų pozityvu ar 
gera.

Asmeninė	informacija: informacija, identifikuojanti 
konkretų asmenį, pavyzdžiui, vardas, adresas, telefono 
numeris, asmens kodas, el. pašto adresas ir kt., 
vadinama asmenine (arba neskelbtina) informacija. 
Tikrai gerai pagalvok prieš pasidalindamas tokia 
informacija internete.

Perteklinis	dalinimasis: taip atsitinka, kai internete 
skelbi pernelyg daug asmeninės informacijos arba 
tam tikroje situacijoje ar pokalbyje internete tiesiog 
papasakoji apie save per daug.

Nustatymai: tai yra funkcija, esanti bet kuriame 
skaitmeniniame produkte, programoje, svetainėje 
ir pan., kuri leidžia nustatyti arba keisti duomenis, 
kuriais nori dalintis, ir kuri leidžia apibrėžti, kaip 
tvarkoma tavo paskyra, įskaitant privatumo 
nustatymus.

Stereotipas: pernelyg supaprastintas, plačiai paplitęs 
asmens, grupės ar daikto įvaizdis ar vertinimas.

Interpretuoti: tai reiškia būdą, kaip žmogus supranta 
žinutę arba suvokia, kokia tos žinutės prasmė.

Kontekstas: informacija, susijusi su žinute, arba visi 
kiti dalykai, padedantys mums ją suprasti. Tai gali 
būti vieta, kurioje paskelbiama žinutė, jos pasirodymo 
laikas ir jos autorius.

Pateikimas: vaizdas, simbolis ar aprašymas, 
suteikiantis daug informacijos (arba pasakantis tiesą) 
apie daiktą, asmenį ar grupę.

Kadras: kai nufotografuojate ar nufilmuojate 
kraštovaizdį, žmogų ar objektą,  pasirenkamas kadras, 
kurį norima viešinti. Dalis, kurią buvo nuspręsta palikti 
už kadro ribų, nebus matoma.

Dalinkis atsargiai 
Žodynas
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Moksleiviai dirba poromis ir palygina išgalvotas paslaptis, kad suprastų, kas yra privatumo zonos.

✓ Suprasti, kokie asmens duomenys turėtų būti saugomi. 
✓ Prisiminti, kad visi turi teisę, kad jų sprendimai dėl duomenų privatumo būtų      
        gerbiami.

Tavo	skaitmeninis	pėdsakas	kuria	tavo	įvaizdį	internete. Tai galėtų būti nuotraukos, 
garso ar vaizdo įrašai, tekstai, mygtuko „patinka“ paspaudimai ir komentarai, paskelbti 
draugų profiliuose. Kaip svarbu kurti teigiamą įvaizdį būnant neprisijungus (pvz., 
mokykloje), taip pat svarbu, kad jis būtų teigiamas ir internete.

Internetas suteikia galimybę paprastai bendrauti su šeima, draugais ir žmonėmis, 
kuriems patinka tie patys dalykai, kaip ir tau. Siunčiame žinutes, dalijamės 
nuotraukomis ir dalyvaujame pokalbiuose socialiniuose tinkluose, kartais 
nepagalvodami, kas dar juos gali matyti. Vaizdą ar įrašą, kuris, tavo manymu, šiandien 
yra juokingas ir nekaltas, gali pamatyti ir klaidingai suprasti žmonės, apie kuriuos 
niekada nepagalvojai. Nemanei, kad jie tai matys – dabar ar ateityje. Jau kartą kažką 
paskelbus internete, sudėtinga tai panaikinti.

Atmink:

•  Kaip ir visa kita internete, taip ir tavo skaitmeninį pėdsaką gali pamatyti žmonės, kurių 
niekada nesi sutikęs.

•  Jei kažką savo ar apie save paskelbi internete, tai gali likti ten visam laikui. 
Įsivaizduok, kad tai tarsi nenusitrinantis rašiklis: jo padaryti ženklai niekada nebus 
ištrinti, net jei vėliau suprasi, kad iš tiesų norėjai parašyti visai ką kita. 

Štai kodėl tavo privatumas yra svarbus. Apsaugosi jį tik tada, kai dalinsiesi tuo, kuo 
tikrai nori pasidalinti, kitaip tariant, atsargiai žiūrėdamas į tai, ką skelbi ir bendrini 
internete. Kodėl dar privatumas gali būti svarbus?

Taip pat verta žinoti, kada reikėtų apskritai nieko neskelbti – nesureaguoti į tam tikrą 
įrašą, nuotrauką ar komentarą arba nesidalinti tuo, kas nėra tiesa. Populiaru sakyti 
„pagalvok prieš paskelbdamas“, ir taip yra todėl, kad tai tikrai geras patarimas. Gerbti 
savo ir kitų žmonių privatumą reiškia galvoti apie tai, kas yra tinkama paskelbti, kas 
gali pamatyti paskelbtą įrašą, kokį poveikį jis gali turėti tau pačiam ir kitiems, o kada 
geriausia apskritai nieko neskelbti.

Keletas klausimų tolesnei diskusijai (šiais klausimais taip pat galima padiskutuoti 
namuose su savo artimaisiais):
• Kada verta dalytis kažkieno kito nuotrauka ar vaizdo įrašu?
• Kodėl paslaptis taip sunku išsaugoti?

Dalinkis	atsargiai.	1	veikla

Tikslai	
moksleiviams	

Pakalbėkime

Kada nepatariama dalintis

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Paslaptys yra tik viena asmeninės informacijos rūšis, kurią galbūt norėtum išlaikyti 
privačia arba dalytis ja tik su patikimais šeimos nariais ar draugais. Pasidalijęs 
paslaptimi, nebegali kontroliuoti jos tolesnio likimo. Kokią kitą informaciją turėtum 
saugoti? 
• Namų adresą ir telefono numerį
• El. pašto adresą
• Slaptažodžius
• Vartotojo vardus
• Klasės ir namų darbus bei kitus savo sukurtus dokumentus

Ko	išmokstame

Veikla 1.	Sugalvok	paslaptį
Pirmiausia, kiekvienas turi sugalvoti tariamą paslaptį (netikrą). 

2.	Pasakyk	savo	partneriui
Ką gi, sugalvojote savo paslaptis? Dabar visi susiporuokite, pasidalinkite savo 
paslaptimi su partneriu ir aptarkite šiuos tris klausimus:
• Ar pasidalintum šia paslaptimi su kuo nors kitu?
• Su kuo pasidalintum savo paslaptimi ir kodėl? 
• Kaip jaustumeis, jei kas nors visiems išduotų tavo paslaptį be tavo leidimo?

3.	Papasakok	klasei
Galiausiai kiekvienas mokinys turėtų pasakyti visai klasei savo tariamą paslaptį ir 
papasakoti apie tai, kaip jaučiasi ja dalindamasis. Klasėje galima aptarti atsakymus į 
klausimus, pateiktus aukščiau.  

• Ar kada nors galima išduoti kito žmogaus paslaptį?
•  O kaip reaguoti, jei tau brangus žmogus paskelbia tai, dėl ko, tavo nuomone, jam gali 

kilti pavojus? Jei manai, kad turėtum pasidalinti ta paslaptimi, ar turėtum pasakyti tam 
žmogui, kad planuoji tai padaryti? Ar tas žmogus turėtų žinoti, kad nerimauji?
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Internete galima rasti daugybę informacijos apie asmenis. Dalis šios informacijos gali 
priversti mus pagalvoti apie žmones, dalykus ar daryti prielaidas, kurios yra neteisingos.
Aptarsime šiuos klausimus:
•  Ką galime sužinoti apie žmogų iš jo asmeninės informacijos?
• Ką galime nuspėti iš asmeninės informacijos, nors dėl to negalime būti tikri?
•  Ar žinome, kaip apskritai ši informacija buvo surinkta. Kaip galėtume nustatyti jos 

šaltinį?

Šiai	veiklai	reikės:
 •  Kelių išgalvotų ar realių 

žmonių veiklos internete 
rinkinių. Galite išdalinti 
darbalapį „Kam iš tikrųjų 
priklauso šis profilis?“ 
arba, jei užduodami namų 
darbai aptarimui kitą dieną, 
paprašykite moksleivių 
pasiruošti ir pateikti tokių 
pavyzdžių:

–  Šeimos narių ar įžymybių 
(jei tai tinkama pagal 
amžiaus grupę) socialinių 
tinklų paskyros; 

–  Atspausdinti naršyklės 
istorijos duomenys;

–  Atsinešti nešiojamąjį 
kompiuterį ar mobilųjį 
prietaisą, kurio reikės 
trumpam rašto darbui 
atlikti.

1.	Patyrinėkite	asmenis
Jei nuspręsite nagrinėti šiam darbui pateikiamus informacijos rinkinius, visi gaus po 
kopiją, kurią galės perskaityti. Jei nagrinėsite rinkinius klasėje, pasirinkite tris žmones, 
pateikite informaciją apie juos sąrašo forma (kaip darbalapyje), ir įsitikinkite, kad 
kiekvienas gautų savo kopiją ir ją perskaitytų.

2.	Aprašykite
Moksleivius padalinkite į grupes, kiekvienai jų skirkite po vieną veikėją / asmenį. 
Kiekviena grupė turi parašyti trumpą asmens aprašymą, atsakymą į klausimą „Kas, jūsų 
nuomone, yra šis asmuo?“.

3.	Atskleiskite	tiesą
Ką gi, štai yra visa tiesa apie mūsų veikėjus (neduokite mokiniams šių aprašymų, kol 
kiekviena grupė nebus baigusi savo aprašymo):
•  Kristina yra abiturientė. Kitais metais ji planuoja stoti į universitetą, ji tikisi studijuoti 

chemijos inžineriją ir ilgainiui įkurti savo įmonę. Jai labiausiai rūpi šeima, savanorystė, 
taip pat domisi popkultūra, mada.

• Monika yra pradedančioji vidurinės mokyklos krepšinio komandos įžaidėja. Jai 15 
metų, gyvena Kaune. Ji turi 8 metų seserį. Jai labiausiai rūpi krepšinis, meno studijos, 
grojimas gitara, bendravimas su draugais.
•  Mariui yra 14 metų. Jis ką tik prisijungė prie futbolo komandos ir turi dvi kates. Jis 

puikiai piešia ir savaitgaliais mėgsta kurti robotus. Jam labiausiai rūpi technologijos, 
jo futbolo komanda, gyvūnai ir gyvūnų teisės.

4.	Aptarkite
Kuris iš spėjimų buvo teisingas, kurie spėjimai buvo klaidingi? Kodėl ar kodėl ne? Ko 
išmokote iš šios veiklos?

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Veikla

✓ Suprasti	būdus, kaip informacija apie žmones atsiduria internete.
✓ Apsvarstyti, kaip žmonės yra vertinami pagal tai, ką jie skelbia internete.
✓  Įvertinti	informacijos tikslumą ir pamatyti skirtumą tarp prielaidų, nuomonių ir 

faktų.

Moksleiviai tyrinėja asmeninės informacijos apie išgalvotą personažą rinkinį, kad galėtų susidaryti nuomonę apie šį 
žmogų.

Dalinkis	atsargiai.	2	veikla

Kam iš tikrųjų priklauso šis profilis?

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Pamatę žmonių įrašus, komentarus ir nuotraukas, pagalvojame apie juos ne visada 
teisingai, ypač jei jų nepažįstame. Taip yra todėl, kad tai, ką matome internete, yra tik 
dalis to, kas jie yra iš tikrųjų ir kas jiems rūpi. Taip pat tai gali būti kažkas, kuo jie tik 
apsimeta, arba kažkas, ką jie jaučia tik tuo metu, kai paskelbia savo įrašą. Negalime iš 
tikrųjų žinoti, kas jie yra ar kaip iš tiesų jaučiasi, kol nepažįstame jų asmeniškai, tačiau 
net ir tam reikia laiko!

Ko	išmokstame



Dalinkis atsargiai 15

Perskaityk toliau pateikiamus kiekvieno asmens veiklos internete aprašymus. Remdamasis tuo, ką matai, parašyk 
trumpą apibūdinimą, koks, tavo manymu, yra šis žmogus: kas jam labiausiai patinka, nepatinka ir kas rūpi?

Užduotis:	2	veikla

Kam iš tikrųjų priklauso šis profilis?

Drama Burger

25 šuniukų nuotraukos

Saulėtekio vidurinės 
mokyklos išleistuvės

Marius

Nepataikiau įmušti kai galėjom 
laimėti. Ech. Bent jau lygiosios.

Pažiūrėkit į mano draugo svetainę! 
Gerai ten paskriptinau.

Dar vienas rekordas!!  
Yesss. I luv Candy Crush!!

Lietuvos mokslų akademija, 
Vilnius

10 požymių, kad tavo 
tėvai bando sugriauti tavo 
gyvenimą

Monika

Laimėjom rungtynes! Liko dar vienos 
rungtynės iki čempionato. Reikia dar 
pasitreniruoti baudų metimus.

Nekenčiu mokyklos šokių. #notgoing

Šį šeštadienį su tėčiu žvejosim 
Kauno mariose!  
Bus nuostabu

GALIAUSIAI PAŽIŪRĖJAU 
NAUJĄJĮ ŠNIPŲ KARŲ FILMĄ. 
Omg koks geras!

La Luna at  
City Center Area

Bauda už greičio viršijimą.

Geriausi būdai atsikratyti 
spuogų

Kristina

Povandeninės nuotraukos iš 
vakarėlio! Visi atrodote puikiai!

Mano mažasis brolis Aleksas ir 
TOOOKS įkyrus. Gal jis ateivis.

Jaunųjų dizainerių 
konferencija Vilniaus Dailės 
Akademijoje
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Šiai	veiklai	reikės:

•   Kiekvienam moksleiviui 
skirkite po vieną išgalvoto 
profilio aprašą, pateikiamą 
2 veikloje 

Kitas	požiūrio	taškas
Informacija, kurią fiksuoja tavo skaitmeninis pėdsakas, gali pasakyti žmonėms daugiau 
apie tave nei tu norėtum atskleisti, o to pasekmės gali būti reikšmingos.

Pažvelkime dar kartą į profilį iš mūsų aptarto veikėjo pusės.
•  Ar, tavo nuomone, jis arba ji nori, kad žmonės žinotų visą šią jų asmeninę informaciją? 

Kodėl taip arba kodėl ne?
• Su kokio tipo žmonėmis jie norėtų (nenorėtų) dalintis šia informacija?
• Kaip šią informaciją galėtų vertinti kiti žmonės?
• Kaip šia informacija galėtų pasinaudoti kiti žmonės?

Skirtingose situacijose reikalingas skirtingas privatumo lygis. Gerus privatumo 
internete įpročius suformuoja galvojimas apie tai, kaip kiti žmonės žiūrėtų į jūsų 
paskelbtą informaciją.

1.	Pažvelkite	kitaip
Dabar mes suskirstysime į grupes ir kiekviena grupė turės pagalvoti apie mūsų aptartą 
personažą, remdamasi vieno šių tipų žmonių požiūriu:
• Tėvas • Treneris • Darbdavys
• Draugas • Policija • Reklamos kūrėjas
• Tu po 10 metų

Kas būtų svarbu būnant vienam iš tėvų, mokyklos direktoriumi, treneriu, draugu ir pan.? 
Kokias išvadas padarytum apie personažą? Kaip panaudotum tą informaciją? Pažymėk 
informaciją, kurios, tavo manymu, mūsų personažas nenorėtų, kad pamatytum.

2.Pateikite	išvadas
Kiekviena grupė pateikia savo rezultatus ir paaiškina savo privatumo pasirinkimus. Jei 
tai tinka jūsų klasei, galite pasiūlyti pažaisti vaidmenų žaidimą. 

3.Klasės	diskusija
Kokios būtų jums svarbiausios išmoktos pamokos po šio grupės užsiėmimo? Kodėl 
informacija, kurią mes nagrinėjome, neatspindi visos tiesos? Kaip manote, kokios 
gali būti neigiamos pasekmės, kai žmonės susidaro neigiamą nuomonę apie jus, 
remdamiesi tuo, ką rado internete?

Pakalbėkime

Veikla

Tikslai	
moksleiviams

✓  Suprasti kitų žmonių požiūrį, kai sprendžiama, dalintis informacija internete, ar ne.
✓ 	Atsižvelgti į asmeninės informacijos atskleidimo pasekmes: tai, kuo pasidalini, 

tampa tavo įvaizdžio dalimi, kuri gali ilgai tave lydėti
✓ 	Siekti aktyviai kurti pozityvų savo paties įvaizdį internete.

Moksleiviai nagrinėja, kaip skirtingi žmonės – tėvai, darbdaviai, draugai, policija – vertintų prieš tai aptartą veikėją

Dalinkis	atsargiai.	3	veikla

Kaip mus mato kiti?
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Ko	išmokstame Skirtingi žmonės gali matyti tą pačią informaciją, tačiau padaryti skirtingas išvadas. 
Nemanyk, kad internete naršantys žmonės matys tave taip, kaip manai, kad turėtų 
matyti. 
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Privatumo	scenarijai:	ką	turėtum	daryti?	
1	scenarijus:	mergaitei, kuri mokosi toje pačioje mokykloje kaip tu, įkanda keistas 
vabzdys, o įkandimo vietoje ant pilvo pasirodo negražus įvairiaspalvis bėrimas. Ji 
nenori, kad kiti žmonės apie tai žinotų.
• Ar kiti žmonės turi teisę žinoti?
• Ar turėtum būti tas, kuris apie tai visiems papasakos?

2	scenarijus: mokinys rašo dienoraštį. Kitas asmuo nukopijuoja tai, kas parašyta, ir 
paskelbia internete.
• Ar kitas asmuo blogai pasielgė, paskelbdamas dienoraščio įrašą?
• Kaip jaustumeis, jei kas nors taip pasielgtų su informacija, kurią ketinai laikyti 
privačia?

3	scenarijus:	kažkas palinki „gerų atostogų“ draugo socialinių tinklų puslapyje.
• Ar draugas buvo viešai paskelbęs, kad vyksta atostogauti? Ar jis norėjo, kad visi tai 
žinotų?
• Galbūt yra privatesnių būdų perduoti šiuos linkėjimus – pavyzdžiui, nusiųsti pranešimą 
ar SMS žinutę tiesiogiai?

4	scenarijus:	tu žinai, kad vienas moksleivis susikūrė suklastotą socialinės 
žiniasklaidos paskyrą, joje apsimesdamas kitu moksleiviu, ir joje kuria pastarojo 
neigiamą įvaizdį, viešindamas asmeninę informaciją apie jį.
• Ar tas moksleivis, kurio vardu sukurta melaginga paskyra, turi teisę apie tai sužinoti?
• Ar kas nors apie tai turėtų papasakoti mokytojui ar kitam patikimam suaugusiajam? 
Kaip? Kas gali nutikti, jei niekas nieko nedarys?
• Nėra visiškai akivaizdu, kas tai padarė, tačiau tu žinai. Ar turėtum pateikti šią 
informaciją patikimam suaugusiajam?

Apžvelgsime keturis scenarijus ir kalbėsime apie tai, kaip kiekvienu atveju gali 
būti priimtas skirtingas sprendimas dėl privatumo. Pasiskirstysime į keturias 
grupes, kiekviena turės aptarti po vieną scenarijų, tada grįšime ir visi kartu klasėje 
padiskutuosime, kokių išvadų priėjote.

Skirtingose situacijose reikalinga skirtinga reakcija internete ir už jo ribų. Visada svarbu 
gerbti kitų žmonių privatumo pasirinkimus, net jei patys rinktumėtės kitaip.

Pakalbėkime

Veikla

Ko	išmokstame

Tikslai	
moksleiviams

✓  Patyrinėti, kaip privatumas gali būti suvokiamas skirtingų žmonių.
✓ 	Suprasti, kaip skirtingi scenarijai reikalauja skirtingo privatumo lygio.

Klasė apžvelgia keturis parašytus scenarijus ir aptaria, koks galėtų būti geriausias kiekvieno jų sprendimas dėl 
privatumo

Dalinkis	atsargiai.	4	veikla

Pasilaikyk tai sau
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Ar kas nors kada nors neteisingai suprato tai, ką pasakėte, parašėte ar paskelbėte 
internete? Ar jie dėl to supyko arba nuliūdo, ir turėjote aiškintis, jog turėjote omenyje 
visai ką kita, nei jiems pasirodė? 

Bendraudami mes dažnai puikiai žinome, ką turime omenyje, tačiau žmonės, su kuriais 
bendraujame, to gali nesuprasti, ypač jei nesame toje pačioje fizinėje erdvėje. Taip 
yra todėl, kad žmonių individuali patirtis turi įtakos tam, kaip jie interpretuoja tokius 
dalykus, kaip vaizdai ir žodžiai.

Dar daugiau painiavos atsiranda dėl to, kad daugybę „žinučių“ transliuojame apie tai net 
nesusimąstydami. Mes pasakome žmonėms, kas mes esame, ir sprendžiame, kas yra 
jie, remdamiesi tokiais ženklais kaip mūsų drabužiai, plaukų stilius ir netgi tai, kaip mes 
einame ar gestikuliuojame rankomis. Tai vadinama „pateikimu“ – kai kažkas pasakoma 
apie daiktą, asmenį ar grupę naudojant vaizdus, simbolius, stilių ir žodžius.

Štai pavyzdys: jei internete pamatytum žmogaus, vilkinčio sportinius marškinėlius su 
kokios nors komandos logotipu, nuotrauką, tikriausiai pagalvotum, kad tas asmuo 
yra tos komandos gerbėjas, ir tikriausiai būtum teisus. Taip yra todėl, kad dauguma 
iš mūsų atpažįsta sportinių marškinėlių dizainą – mes žinome, kad tai yra sportui 
atstovaujantis „kodas“. Taigi, net jei nesame tikri, kuriai komandai yra atstovaujama, 
žinome, kad tai greičiausiai yra sporto komanda.

Bet kas būtų, jei pamatytum vaizdą, kuriame kažkas ant galvos užsidėjęs didelį 
sūrio gabalą? Ką pagalvotum apie tą žmogų? Jei gyveni Viskonsine (JAV) arba esi 
amerikietiškojo futbolo gerbėjas, žinosi, kad „sūrio galva“ yra „Green Bay Packers“ 
amerikietiškojo futbolo komandos gerbėjų simbolis. Taigi, nuotraukoje pavaizduotas 
asmuo tokiu būdu išreiškia savo palaikymą „Packers“ komandai.

Tačiau, jei nežinotum „Packers“ gerbėjų „kodo“, galėtum pagalvoti, kad sūrio kepurė yra 
Helovino kostiumo dalis arba šiaip kažkoks kvailas dalykas. Galėtum net susigundyti 
pakomentuoti kad tai atrodo kvailai. O tai galėtų supykdyti „Packers“ gerbėjus. Jiems 
tavo komentaras galėtų pasirodyti įžeidus, ir jiems gali kilti noras parašyti ką nors pikta 

✓ 	Sužinoti, kaip svarbu užduoti klausimą: „kaip kiti gali suvokti šią žinutę skirtingai 
nei suvokiu aš?“.

✓  Gerinti	supratimą apie vaizdinius ženklus, kuriuos žmonės naudoja bendraudami.
✓ 	Suvokti, kad dalinimasis kažkuo internete prilygsta medijų kūrimui.
✓ 	Sužinoti, ką reiškia „kontekstas“ ir „pateikimas“.

Naudodamiesi tik jaustukais, mokiniai kuria marškinėlius, kuriais išreikštų save. Šios užduoties metu jie supranta, kad 
skirtingi žmonės tą pačią žinią gali interpretuoti skirtingai.

Pastaba mokytojams:
Kai dėvime marškinėlius su įmonės logotipais, sporto komandų pavadinimais, mokyklų emblemomis, muzikantų, 
politikų nuotraukomis ir kt., iš esmės tampame vaikščiojančiomis reklamomis. Marškinėliai yra ir tiesioginė 
komunikacija, ir jos perdavimo būdas (t. y. medija) tuo pačiu metu.

Dalinkis	atsargiai.	5	veikla

Visai ne tai norėjau pasakyti!

Tęsinys kitame puslapyje ->

Pakalbėkime

Tikslai	
moksleiviams
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apie tave. Tada jau tu supyktum, ir taip galima įsivelti į neigiamų komentarų ir užgautų 
jausmų virtinę.

Kaip užtikrinti, kad kiti žmonės suprastų, ką turime omenyje, kai skelbiame informaciją 
internete? Vienas iš būdų yra save laikyti žiniasklaidos kūrėju, o ne tik bendraujančiu 
ar žaidžiančiu žmogumi. Kiekvieną kartą, kai sukuriame internetinį profilį, rašome kam 
nors žinutę, komentuojame žaidimo pokalbių skiltyje ar dalinamės nuotrauka, mes 
kuriame žinias, panašiai kaip tai daro žiniasklaida. Kaip visi geri žiniasklaidos kūrėjai, 
mes norime gerai apgalvoti siunčiamą žinią, prieš ja pasidalindami; prieš paskelbdami, 
turime sustoti ir paklausti savęs: „Kaip kitas žmogus, kuris yra kitoks nei aš, galėtų 
interpretuoti mano pranešimą?“

1.	Veikla:	išreikšk	save	jaustukais
Norėdami geriau įsijausti į įgudusių medijų kūrėjų vaidmenį, papuošime marškinėlius. 
Ant išdalytų baltų popierinių marškinėlių nupieškite geriausiai jus išreiškiančius 
jaustukus (ir tik juos). Galite naudoti vieną, du ar tris jaustukus, bet ne daugiau. Galite 
kopijuoti jaustukus iš pateiktos jaustukų paletės arba net susikurti savo jaustukus.

2.	Parodyk	ir	pabandyk	suprasti
Pasiskirstykite poromis ir pabandykite atspėti, ką apie klasės draugą sako ant jo 
marškinėlių nupiešti jaustukai. Ar jūsų spėjimai tikslūs, ar vis dėlto turite vienas kitam 
paaiškinti, ką reiškia jūsų jaustukai?

3.	Sužinokite	vieni	apie	kitus
„Marškinėlius“ iškabinkite po visą klasę, kad visi galėtų pamatyti visų klasės draugų 
darbus. Ar galite tiksliai nustatyti visų marškinėlių savininkus?

4.	Aptarkite	išvadas
Dėl ko buvo sunku ar lengva priskirti marškinėlius konkretiems klasės draugams?
•  Kuriuos simbolius ant marškinėlių buvo lengviausia priskirti? Ar kai kuriuos jaustukus 

naudojo daugelis? Galbūt kai kuriuos naudojo tik vienas žmogus?

Ar	visi	vienodai	suprato	kiekvieno	jaustuko	reikšmę?	Kaip	kontekstas	gali	pakeisti	
jaustuko	reikšmę?
Pažvelkite į jaustuką su dviem rankos pirštais. Kaip žinoti, ar tai reiškia taiką, pergalę, ar 
skaičių 2? Kaip dėl ugnies jaustuko? Ar tai reiškia pavojų / gaisrą? O galbūt tai reiškia 
populiarumą ir sėkmę („you’re on fire!“)? Ar prasmė keičiasi, priklausomai nuo to, kur 
jaustukas naudojamas? (Pavyzdžiui, „šypsenėlė“ po tavo namų darbais gali reikšti, kad 
mokytojas pripažįsta, jog gerai padirbėjai, tačiau žinutėje iš draugo tai gali reikšti, kad 
draugas jaučiasi laimingas arba juokauja).

Kaip medijų kūrėjai, kurie gerai pagalvoja prieš talpindami žinutes ar vaizdus internete, 
turėtume stabtelėti ir savęs paklausti: „Kaip tai gali interpretuoti žmogus, kuris yra 
kitoks nei aš? Ar esu tikras, kad jie supras, ką noriu pasakyti?“ To paties turėtume 
paklausti savęs prieš rašydami komentarus kitiems. „Ar esu tikras, kad teisingai 
suprantu, ką jie nori pasakyti? Iš kur tai žinau?“

Ko	išmokstame

Veikla

Šiai	veiklai	reikės:
•   Dalomosios medžiagos: 

„Balti marškinėliai“ (po vieną 
kiekvienam mokiniui)

•   Dalomosios medžiagos: 
„Jaustukų paletė“ 
(rodoma per projektorių ar 
pakabinama, kad visi matytų)

•   Flomasterių, spalvotų 
pieštukų ar kreidelių piešimui

•   Lipnios juostos (ar kito būdo 
pritvirtinti marškinėlius 
ekspozicijai)



Dalinkis atsargiai 21

Dalomoji	medžiaga:	2	veikla

Balti marškinėliai 
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Dalomoji	medžiaga:	2	veikla

Jaustukų paletė
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Šiai	veiklai	reikės:
•   Popierinių kortelių ir žirklių 

(po vieną kiekvienam 
studentui)

•   Dalomosios medžiagos 
„Kas yra kadre?“; arba 
galima ją parodyti ekrane ar 
išmaniojoje lentoje

Kartu klasėje įvykdykite visas veiklas, tada aptarkite:

1.	Kadravimas
Visi medijų produktai yra tų medijų kūrėjų pasirinkimų rezultatas.

Vienas iš svarbių pasirinkimų yra tai, kokią informaciją skelbti, o kokios ne. Kai 
fotografuojame ar filmuojame, kadruotė lemia, kas patenka į kadrą, o kas lieka už jo. 

Norėdamas pamatyti, kaip tai veikia, pasiimk nedidelį stačiakampį popieriaus lapą, jo 
centre iškirpk mažesnį stačiakampį, kad gautum popierinį rėmelį.

Laikyk rėmą rankos atstumu ir iš lėto pritrauk jį prie veido arba nutolink (lygiai taip pat 
galima pabandyti ir naudojant fotoaparato mastelio keitimo funkciją). Ką pastebi, kaip 
keičiasi vaizdas rėmelio viduje? Kas atsitinka, jei rėmelį slenki į šonus? Pabandyk laikyti 
rėmelį taip, kad jame matytum tik kai kuriuos savo klasės draugus ar tik kai kuriuos ant 
sienos sukabintus dalykus.

Taip judindamas rėmelį, esi tarsi žinutės kūrėjas. Pats turi galią nuspręsti, ką joje matyti 
ir ko ne. Tai, ką pasirinkai palikti už kadro ribų, vis dar egzistuoja realiame gyvenime, 
tačiau žmonės, žiūrintys tavo kuriamą turinį, to niekada negalėtų pamatyti.

2.	Įtraukti	ar	palikti	už	kadro?
Pasitelk dalomąją medžiagą „Kas yra kadre“ ir pažiūrėk į 1A pav. Ką, tavo manymu, 
jame matai ir kodėl taip manai? Dabar pažvelk į 1B pav. Kaip papildoma informacija 
padeda geriau suprasti, ką matai?

Pakalbėkime Vaizdinių medijų kūrėjai vaizdus kadruoja ir tokiu būdu kontroliuoja viešinamos 
informacijos apimtį. Jie nusprendžia, ką įtraukti į kadrą (kas jame bus matoma), o kas 
liks už kadro ribų (kas nebus nematoma).

Tikslai	
moksleiviams

✓  Įsivaizduoti save, kaip medijų kūrėjus.
✓  Suprasti, kad medijų kūrėjai priima sprendimus, ką parodyti, o ką palikti už kadro.
✓  Išbandyti kadravimo koncepciją, kad suprastų skirtumą tarp to, kas rodoma ar 

viešinama, ir to kas lieka išsaugota ir nematoma. 

Pastaba mokytojams:
Medijas kuria žmonės, kurie daro tam tikrus pasirinkimus. Dažniausiai jie pasirenka, kokius dalykus skelbti, o kokių ne. 
Ši pamoka padeda moksleiviams pamatyti save kaip medijų kūrėjus, kurie sprendžia, kokia informacija dalintis internete.

Dalinkis	atsargiai.	6	veikla

Pasirink kadrą

Veikla

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Būdamas medijų kūrėju, pats pasirenki „rėmelį“, kuris apibrėžia, kuo daliniesi internete, 
taigi, kiti žmonės gali matyti tik tai, ką tu nori, kad jie matytų. Turėk tai omenyje, kai 
daliniesi informacija internete, ir visada įsitikink, kad tavo asmens duomenys ir privati 
informacija lieka „už kadro“.

Ko	išmokstame

Pabandyk dar kartą su 2A pav. Kaip manai, kas meta šešėlį? Kaip pagrįstum savo 
nuomonę? 2B pav. suteikia daugiau informacijos. Ar tavo spėjimas buvo teisingas?

3.	Per	daug	informacijos?
Papildoma informacija ne visada naudinga. Informacijos perteklius kartais blaško, 
atimdamas galimybę mėgautis ar suprasti mažesnio kadro vaizdą. Pažvelk į 3 pvz. 
darbalapyje.

Kartais smagu stebėti kūrybos procesą. Bet įsivaizduok, jei kaskart žiūrėdamas filmą, 
televizijos laidą ar vaizdo įrašą, matytum ne tik nedidelį kadrą, bet ir visas filmavimo 
kameras, mikrofonus, filmavimo komandą ir užkulisius? Ar manai, kad tada pati istorija 
tau labiau patiktų?

4.	Sprendi	pats
Kiekvieną kartą, kai pasidalini kažkuo internete, kuri turinį. Kaip filmo, vaizdo įrašo ar TV 
laidos prodiuseriai, gali pats nuspręsti, ką žmonės pamatys – kas bus kadre, o kas liks 
nematoma.
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Dalomoji	medžiaga:	6	veikla

Kas yra kadre?

Tiger

1A 1B

2A 2B

3A 3B
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Paprašykite savo mokinių pažaisti Sąmoningo kalno žaidimą ir pasinaudokite toliau 
pateiktais klausimais, kad paskatintumėte tolesnę diskusiją apie žaidžiant išmoktas 
pamokas. Daugumai mokinių ši patirtis naudingiausia, jei jie žaidžia vieni, tačiau galite 
leisti jiems žaisti ir poromis.
Tai gali būti ypač naudinga žemesnių klasių mokiniams.
•  Kaip manai, kokio tipo iš visų žaidime bendrintų įrašų dažniausiai pasidalintum 

realiame gyvenime? Kodėl?
•  Apibūdink atvejį, kai galbūt netyčia pasidalinai tuo, kuo nederėjo dalintis.
•  Kaip manai, kodėl „Sąmoningo kalno“ personažas vadinamas „pliurpalu“ (angl. 

„oversharer“)?
•  Apibūdink „pliurpalo“ būdą ir kaip jo veiksmai veikia žaidimą.
•  Ar pažaidus „Sąmoningą kalną“ pasikeitė tavo požiūris į dalijimąsi informacija 

internete?
• Įvardink vieną dalyką, kurį po šių pamokų ir šio žaidimo darysi kitaip.
•  Kokį pavyzdį galėtum pateikti, kai gali kilti neigiamų padarinių pasidalinus kokiu nors 

įrašu viešai, užuot dalinusis tik su draugais?
•  Kokių veiksmų gali imtis, jei netyčia pasidalintum kažkuo asmenišku? O kas, jei 

kažkas kitas netyčia pasidalins kažkuo pernelyg asmenišku su tavimi?

Temos	diskusijai

Kalnuotas Interlando miesto centras yra vieta, kur visi maišosi tarpusavyje, kur susikerta visų keliai. Tačiau turi būti 
labai dėmesingas, kuo daliniesi ir su kuo. Informacija keliauja šviesos greičiu, o tarp tavo pažįstamų internautų yra 
vienas, kuris viskuo dalinasi pernelyg uoliai.

Paleisk žiniatinklio naršyklę kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje (pvz., planšetiniame kompiuteryje) ir apsilankyk 
https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland/samoningas-kalnas. 

Dalinkis	atsargiai.	7	veikla

„Interland“: Sąmoningas kalnas
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Pastabos





29Atpažink	klastotę

✓  Suprasti, kad vien tai, jog kažkas yra paskelbta internete, dar nereiškia, kad tai 
tiesa.

✓  Sužinoti, kaip vykdomos duomenų išviliojimo („phishing“) schemos, kodėl tai kelia 
grėsmę, ir kaip imtis priemonių, siekiant apsisaugoti. 

✓  Nustatyti svetainių ir kitų informacijos šaltinių autentiškumą ir saugotis  
manipuliavimo, nepagrįstų pažadų, apsimestinių pasiūlymų ar prizų ir kitų 
sukčiavimo internete apraiškų.

Temos

Pamokos	apžvalga 1 veikla. Neužkibk	ant	sukčiavimo	kabliuko!	
2 veikla. Kas	tu	iš	tikrųjų	esi?
3 veikla. Apie	tuos	robotus	
4 veikla. Ar	tai	tiesa?
5 veikla. Dezinformacijos	pastebėjimas	internete	
6 veikla. „Interland“:	Tikrovės	upė

Tikslai	
moksleiviams

Taikyti	standartai

Vaikams svarbu suprasti, kad turinys, kurį jie randa internete, nebūtinai yra tikras 
ar patikimas, čia gali būti ir piktybiškų bandymų pavogti jų informaciją ar tapatybę. 
Duomenų išviliojimas ir kitoks sukčiavimas internete būna nukreiptas į bet kokio 
amžiaus interneto vartotojus, skatinant juos sureaguoti į įdomius pasiūlymus iš 
nepažįstamų žmonių, o kartais net iš žmonių, apsimetančių pažįstamais.

ISTE	standartai	pedagogams:	1a, 2c, 3b, 3c, 4b, 5a, 6a, 6d, 7a
ISTE	standartai	mokiniams	2016m.	:	1c, 1d, 2b, 2d, 3b, 3d, 7b, 7c
AASL	mokymosi	standartai:	I.b.1, I.c.1, I.c.2, Ic.3, I.d.3, I.d.4, II.a.1, II.a.2, II.b.1, II.b.2, 
II.b.3, II.c.1, II.c.2, II.d.1, II.d.2., III.a.1, III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.c.1, III.c.2, III.d.1, III.d.2, 
IV.a.1, IV.a.2, IV.b.3, V.a.2, VI.a.1, VI.a.2, VI.a.3

Atpažink 
klastotę
Saugokis	duomenų	išviliojimo	ir	sukčiavimo

2	pamoka.	Būk	budrus	internete
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Atpažink klastotę  
Žodynas

Botas	(robotas): dar vadinamas „pokalbių robotu“ 
arba „virtualiu asistentu“ – tai programa, veikianti 
internete ar tinkle, kuri automatiškai atsako į 
klausimus, vykdo komandas (pvz., duoda nuorodas, 
kaip pasiekti naujojo draugo namus) ar atlieka 
paprastas užduotis (pvz., gali paleisti kokią nors 
dainą).

Duomenų	išviliojimas	(angl.	„phishing“): bandymas 
sukčiavimo ar apgaulės būdu internete išvilioti 
iš tavęs prisijungimo duomenis ar kitą asmeninę 
informaciją. Išviliojimas dažniausiai vykdomas 
el. paštu, per skelbimus ar svetaines, kurios atrodo 
labai panašios į žinomas svetaines.

Suasmenintas	duomenų	išviliojimas	(ang.	
„spearphishing“): tai sukčiavimo būdu vykdomas 
duomenų išviliojimas, kai sukčius kreipiasi tiksliai 
į tave, naudodamas tam tikrą jam jau žinomą 
informaciją apie tave.

Afera	(angl.	„scam“): nesąžiningas bandymas gauti 
pinigų ar įgyti kokią kitą naudą apgaunant žmones.

Patikimas: toks, kuriuo galima pasikliauti ir tikėtis, 
kad bus elgiamasi teisingai ar taip, kaip pridera, 
pavyzdžiui, patikimas asmuo darydamas tam tikrus 
teiginius remiasi konkrečiais įrodymais, tad galima 
pasitikėti, kad jis sako tiesą.

Autentiškas: realus, nesumeluotas, tikras arba tikslus; 
nepadirbtas ar nenukopijuotas.

Įrodomas: kažkas, ką galima įrodyti, arba galima 
įsitikinti, kad tam tikra informacija yra teisinga.

Apgaulingas: klaidinantis; tai veiksmas ar pranešimas, 
skirtas ką nors apkvailinti, apgauti ar suklaidinti.

Manipuliavimas: tai apgaulingi, nesąžiningi ar grėsmę 
keliantys veiksmai, kuriais kas nors bando kontroliuoti 
ar daryti įtaką kitam asmeniui ar situacijai. Arba 
gali būti manipuliuojama tuo, ką randi internete, 
pavyzdžiui, nuotrauka, kuri buvo pakoreguota, kad 
priverstų tave patikėti netiesa.

Sukčiavimas: toks dalykas, kuriuo bandoma apgaulės 
būdu gauti tam tikros naudos iš kitų asmenų.

Ugniasienė: programa, kuri apsaugo tavo kompiuterį 

nuo daugelio aferų ir apgaulių.

Kenkėjiški: žodžiai ar veiksmai, skirti užgauti ar įžeisti. 
Taip pat gali būti kenkėjiška programinė įranga, skirta 
sugadinti kito asmens įrenginį, paskyrą ar asmeninę 
informaciją.

Apsimetinėjimas	(angl.	„catfishing“): suklastotos 
tapatybės ar paskyros sukūrimas socialiniuose 
tinkluose, siekiant apgauti žmones, kad jie pasidalintų 
savo asmenine informacija, patikėję, jog bendrauja su 
realiu asmeniu, valdančiu tariamai autentišką paskyrą, 
profilį ar puslapį.

Antraštinis	masalas	(angl.	„clickbait“): 
manipuliuojantis internetinis turinys, įrašai ar 
skelbimai, skirti pritraukti žmonių dėmesį ir priversti 
juos spustelėti nuorodą ar tinklalapį, dažnai siekiant 
padidinti peržiūrų skaičių ar srautą į tam tikrą 
svetainę, kad iš to būtų galima uždirbti pinigų.

Vlogeris: asmuo, kuris yra žinomas dėl to, kad 
reguliariai skelbia trumpus vaizdo įrašus tinklaraštyje 
ar socialiniuose tinkluose.

Šaltinis: informaciją teikiantis asmuo ar vieta, kur 
skelbiama informacija.

Įrodymai: faktai ar pavyzdžiai, įrodantys, kad kažkas 
yra tiesa arba netiesa.

Kompetencija: specialūs įgūdžiai ar žinios apie 
konkretų dalyką; specializuotų žinių dažniausiai turi 
tam tikros srities ekspertai.

Motyvas: priežastis, dėl kurios žmogus kažką daro, 
ketinimas ar intencija.

Apgaulingos	naujienos: naujienos, kuriose tyčia 
meluojama ar iškreipiama tiesa.

Fiktyvi	grupė: tai grupė, kuri apsimeta kažkuo kitu, 
nei yra iš tiesų, kad paslėptų žmonių, kurie iš tikrųjų 
vadovauja grupei, tapatybę.

Dezinformacija: melaginga ar sąmoningai klaidinti 
informacija.

Skeptiškumas: gebėjimas abejoti teiginių teisingumu.
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Mokiniai žaidžia žaidimą, kuriame nagrinėja įvairius el. laiškus ir tekstus bei bando nuspręsti, kurios žinutės yra 
autentiškos, o kurios – duomenų išviliojimui sukurtos aferos.

✓ 	Sužinoti kokius metodus naudoja sukčiai, kad pavogtų kitų asmenų tapatybes.
✓ 	Apžvelgti tapatybės vagystės prevencijos būdus.
✓ 	Suprasti, kad svarbu pasikalbėti su patikimu suaugusiuoju, jei jie mano, kad yra 

tapę tapatybės vagystės auka.
✓ 	Atpažinti bandymų išvilioti duomenis požymius.
✓ 	Būti atsargiems, sprendžiant kaip ir su kuo jie dalijasi asmenine informacija. 

Kas	vis	dėlto	yra	tas	duomenų	išviliojimas	(„phishing“)?	
Duomenų išviliojimas vyksta tada, kai kažkas bando pavogti informaciją, pvz., tavo 
prisijungimo vardą ar paskyros duomenis, apsimesdamas kuo nors, kuo pasitiki; 
paprastai tai daroma siunčiant el. laišką, tekstinę žinutę ar kitais bendravimo internete 
būdais. Duomenų išviliojimui skirti el. laiškai bei nesaugios svetainės, į kurias jie 
bando tave nusiųsti, laiškų priedai, kuriuos sukčiai tikisi, kad tu atidarysi, taip pat, 
galimybė į tavo kompiuterį pridėti virusų. Kai kurie virusai pasinaudoja tavo kontaktų 
sąrašu, kad tas pačias atakas nukreiptų į tavo draugus ir šeimos narius, arba padėtų 
sukčiams jų atžvilgiu surengti dar labiau suasmenintą duomenų išviliojimo ataką. 
Kai kurie kiti sukčiai gali bandyti tave apgauti, sakydami, kad tavo kompiuteriui nutiko 
kažkas blogo – jie nori, kad nusikrautum kokią nors jų kenkėjišką ar nepageidaujamą 
programinę įrangą. Atmink: interneto svetainė ar skelbimas negali nustatyti, ar tavo 
įrenginyje yra kažkas negerai!

Kai kurie duomenų išviliojimo modeliai akivaizdžiai matosi esantys netikri. Dar kiti 
sukčiai gali būti itin landūs ir bendrauti labai įtikinamai – pavyzdžiui, atsiųsti tau žinutę, 
kurioje jau yra kokia nors tavo asmeninė informacija. Tai vadinama suasmenintu 
duomenų išviliojimu („spearphishing“), ir tai pastebėti gali būti itin sunku, nes į žinutę 
jau įtraukta informacija apie tave gali sudaryti vaizdą, kad besikreipiantis žmogus tave 
pažįsta.

Prieš spustelint nuorodą arba įvedant slaptažodį svetainėje, kurioje dar niekada 
nesilankei, verta užduoti sau keletą klausimų apie tą el. laišką ar tinklalapį. Štai keletas 
klausimų, kuriuos gali sau užduoti:
•  Ar svetainė atrodo profesionaliai, kaip ir kitos tau žinomos bei patikimos svetainės, ar 

joje yra įprastas produkto ar įmonės ženklas, ar tekste nėra rašybos klaidų?
•  Ar svetainės adresas (URL) atitinka ieškomo produkto ar įmonės pavadinimą? Ar yra 

rašybos klaidų?
• Ar svetainėje nėra iššokančių langų su šlamštiniais pasiūlymais?
•  Ar adresas (URL) prasideda „https://“ su maža žalia spynele kairėje jo pusėje? (Tai 

reiškia, kad ryšys yra saugus.)
•  Kas surašyta smulkiu šriftu? (Čia sukčiai dažniausiai įterpia savo klastą.)

Atpažink	klastotę.	1	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Neužkibk ant duomenų išviliotojų kabliuko!

Tęsinys kitame puslapyje ->
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•  Ar el. laiške ar svetainėje siūloma kas nors, kas atrodo per daug gerai, kad galėtų būtų 
tiesa, pavyzdžiui, galimybė uždirbti daug pinigų? (Tokie pažadai beveik visada skamba 
per gerai, kad būtų tiesa.)

•  Ar pranešimas skamba tik šiek tiek keistokai? Tarsi siuntėjas galėtų tave pažinoti, bet 
negali dėl to būti visiškai tikras?

O ką daryti, jei vis dėlto užkibai ant sukčių kabliuko? Pradėk štai nuo ko: nepanikuok!
•  Nedelsdamas pasakyk apie tai tėvams, mokytojams ar kitiems patikimiems 

suaugusiesiems. Kuo ilgiau delsi, tuo blogiau viskas gali pakrypti.
• Pakeisk savo internetinių paskyrų slaptažodžius.
•  Jei tave apgavo sukčiai, nedelsdamas pranešk apie tai savo draugams ir kontaktuose 

esantiems žmonėms, nes ir jie gali būti atakuojami.
• Jei įmanoma, per nustatymus pažymėk, kad pranešimas yra šlamštas (angl. „spam“).

Atsakymai	į	„Duomenų	
išviliojimo	pavyzdžių“	
darbalapio	užduotis:

1.		Tikras. Šiame el. laiške 
prašoma vartotojo 
apsilankyti įmonės 
svetainėje ir pačiam 
prisijungti prie savo 
paskyros, o ne pateikiama 
prisijungimo nuoroda el. 
laiške; taip pat neprašoma 
el. paštu atsiųsti vartotojo 
slaptažodį ar panašiai 
(nuorodos gali nukreipti 
vartotojus į kenkėjiškas 
svetaines).

2.		Netikras. Įtartinas ir 
nesaugus adresas (URL).

3.		Tikras. Atkreipk dėmesį į 
„https://“ adreso srityje.

4.		Netikras. Įtartinai patrauklus 
pasiūlymas mainais į 
prašomus banko duomenis.

5.		Netikras. Nesaugus ir 
įtartinas adresas (URL).

Šiai	veiklai	reikės:
•   Dalomosios medžiagos: 

„Duomenų išviliojimo 
pavyzdžių“ darbalapio 

1.	Pavyzdžių	nagrinėjimas	grupėse
Pasiskirstykime į grupes. Kiekviena grupė turės išnagrinėti šiuos pranešimų ir svetainių 
pavyzdžius.

2.	Mokiniai	nurodo	savo	įvertinimą
Įvertink kiekvieną pavyzdį ir nuspręsk, ar jis „tikras“, ar „netikras“, nurodyk priežastis, 
kodėl.

3.	Įvertinimų	aptarimas	grupėse
Kurie pavyzdžiai atrodė patikimi, o kurie įtartini? Ar kurie nors atsakymai tave 
nustebino? Jei taip, kodėl?

4.	Tolesnė	diskusija
Toliau pateikiama dar keletas klausimų, kuriuos gali sau užduoti vertindamas žinutes ir 
svetaines internete:

•		Ar	ši	žinutė	atrodo	įprastai? 
Ką sako tavo nuojauta? Ar pastebi kokių nors nepatikimai atrodančių detalių? Ar joje 
siūloma išspręsti kokią nors problemą, kurios net nežinojai esant reikalo spręsti?

•		Ar	el.	laiške	tau	kas	nors	siūloma	nemokamai? 
Nemokami pasiūlymai paprastai nėra iš tiesų nemokami.

•		Ar	prašoma	tavo	asmeninės	informacijos? 
Kai kurios svetainės prašo asmeninės informacijos, kad galėtų atsiųsti tau dar 
daugiau sukčių pasiūlymų. Pavyzdžiui, prisidengiant įvairiomis viktorinomis ar 
„asmenybės testais“, gali būti renkami duomenys apie tave, kad būtų lengviau atspėti 
tavo slaptažodžius ar kitą slaptą informaciją. Dauguma tikrų įmonių niekada neprašys 
asmeninės informacijos el. paštu.

Veikla
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•		Galbūt	tai	grandininis	el.	laiškas	ar	socialinių	tinklų	įrašas? 
El. laiškai ir įrašai, kuriuose prašoma persiųsti juos visiems savo pažįstamiems, gali 
pakenkti ir tau, ir kitiems. Nedaryk to, nebent esi tikras dėl šaltinio ir neabejoji, kad 
pranešimą tikrai saugu platinti.

•		Ar	yra	teksto	smulkiu	šriftu? 
Daugelio dokumentų apačioje rasi „tekstą smulkiu šriftu“. Šis tekstas būna surašytas 
labai smulkiu šriftu, ir ten įtraukiami dalykai, kurių tikimasi, kad nepastebėsi. 
Pavyzdžiui, žinutės viršuje esančioje antraštėje gali būti teigiama, kad laimėjai 
nemokamą telefoną, tačiau tekste smulkiu šriftu rasi informaciją, kad iš tikrųjų turėsi 
mokėti įmonei po 200 eurų per mėnesį. Jei teksto smulkiu šriftu išvis nėra, tai irgi gali 
būti blogas ženklas, tad atkreipk dėmesį ir į tai.

Pastaba: atlikdami šią užduotį, tarkime, kad „Internaut“ paštas yra tikra, patikima 
paslauga.

Ko	išmokstame Kol dirbi internete, visada būk budrus ir saugokis bandymų išvilioti tavo duomenis el. 
paštu, per teksto žinutes ar per paskelbtus įrašus; o jei jau buvai apgautas, būtinai 
iškart papasakok apie tai suaugusiam žmogui, kuriuo pasitiki.
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Email

https://mail.internaut.com/mail/u/0/#inbox

Tema:

Siuntėjas:

Tekstas:

Svarbi informacija apie Jūsų narystę

Owl Cinemas<memberships@owlcinemas-example.com>

Sveiki, Jonai,

Labai dėkojame, kad pasirinkote „Neribotą“ narystę „Own 
Cinemas“.

Norime Jums priminti, kad Jūsų pradinis 12 mėnesių 
narystės laikotarpis eina į pabaigą. Tikimės, kad per metus 
turėjote galimybę peržiūrėti ir džiaugtis daugybe įdomių 
„Owl Cinemas“ rodytų filmų. Kadangi esate lojalus narys, 
netrukus perkelsime Jūsų narystę į aukštesnį „Premium“ 
lygį be jokio papildomo mokesčio.

Prašytume prisijungti prie savo paskyros mūsų svetainėje 
ir atnaujinti savo asmens duomenis, kad galėtumėte 
sėkmingai naudotis visomis „Premium“ narystės 
galimybėmis.

„Owl Cinemas“ komanda

Donuts & more

https://www.donutsandmoreshop.com

News Donuts More

Internaut Docs

www.d0cs.intern4ut.com

El. pašto adresas

Internaut mail

Slaptažodis

Prisijungti failų peržiūrai

1.	Tikras	ar	netikras?	

Tikras Netikras

2.	Tikras	ar	netikras?

Tikras Netikras

3.	Tikras	ar	netikras?

Tikras Netikras

Užduotis:	1	veikla

Duomenų išviliojimo (angl. „phishing“) 
pavyzdžiai
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Internaut Accounts

http://www.internautaccounts.com-genuine-login.com/

Sveiki, ar čia tikrai jūs?

Panašu, kad jungiatės į savo paskyrą iš naujos vietos. Tam, kad 
įsitikintume, jog tai tikrai jūs, o ne kas nors bando įsilaužti į jūsų 
paskyrą, prašome atlikti šį greitą verifikavimą. Sužinokite daugiau 
apie šią papildomą saugumo priemonę.

Pasirinkite verifikavimo būdą 

 

Patvirtinti savo telefono numerį

  Įveskite visą telefono numerį

„Internaut mail“ patikrins, ar jis sutampa su mūsų turimu jūsų 
numeriu – mes jums nesiųsime jokių žinučių.

Patvirtinti atsarginį el. pašto adresą

  Įveskite visą el. pašto adresą

„Internaut mail“ patikrins, ar jis sutampa su mūsų turimu jūsų 
tavo el. pašto adresu – mes jums nesiųsime jokių žinučių.

Internaut paskyros

Tęsti

Email

https://internaut.mail.com/mail/u/0/#inbox

Tema:

Siuntėjas:

Tekstas:

Puiki galimybė, drauge

Robin<robin@robin-hood-example.com>

Mielas Drauge,

Mano vardas yra Robinas, aš dirbu mokytoju Notingemo 
mieste. Mokau daugybę moksleivių ir manau, kad šių vaikų 
gyvenime tikrai vaidinu svarbų vaidmenį. Deja, miesto 
valdžia man priskaičiavo per didelius mokesčius. Kaip 
žinai, mokytojai niekada neturėtų mokėti tokių mokesčių, 
nes jų algos ir taip yra labai mažos. Aš šiuo metu tvarkausi 
popierius, kad gaučiau didžiulį palikimą (virš 5 milijonų 
eurų), ir nenoriu, kad viskas atitektų valdžiai.

Tu visada buvai man geras draugas, todėl norėčiau 
palaikyti tuos pinigus tavo sąskaitoje, kol pasibaigs 
mokestinis laikotarpis. Už tai esu pasirengęs sumokėti tau 
1 milijoną eurų. Tai tikrai labai geras pasiūlymas, ir jį 
siunčiu tik tau, mano drauge. Prašau atsiųsk man savo 
banko sąskaitos duomenis, kad galėčiau pervesti tuos 
pinigus į tavo sąskaitą.

Visada tavo geras draugas,

Robin Loxley

4.	Tikras	ar	netikras?

Tikras Netikras

5.	Tikras	ar	netikras?

Tikras Netikras
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Kaip	žinoti,	kad	tai	tikrai	jie?
Kai telefonu kalbiesi su draugais, žinai, kad tai jie, net jų nematydamas, nes pažįsti juos 
iš balso. Tačiau internetinis pasaulis yra šiek tiek kitoks. Kartais negali būti tikras, kad 
kitas žmogus yra tas, kuo prisistato. Pavyzdžiui, įvairiose programėlėse ir žaidimuose 
žmonės kartais apsimeta kažkuo kitu, nes taip nori pajuokauti arba kitus paerzinti. 
Būna atvejų, kai apsimetama kitu asmeniu, siekiant pavogti jo asmeninę informaciją. 
Kai esi internete, gali sulaukti kvietimų susisiekti iš nepažįstamų žmonių. Saugiausia 
yra tokiam žmogui neatsakyti arba pasakyti tėvams ar suaugusiesiems, kuriais 
pasitiki, kad nepažįsti žmogaus, bandančio su tavimi susisiekti. Bet jei nuspręstum, 
kad vis dėlto galima tokiam žmogui atsakyti, pirmiausia būtų neblogai ką nors apie jį 
sužinoti. Patikrink jo asmeninį profilį, sužinok, kas yra jo draugai, arba paieškok kitos 
informacijos, kuri patvirtintų, kad tas žmogus yra tas, kuo prisistato.

Yra įvairių būdų, kaip patikrinti asmens tapatybę internete. Štai keli pavyzdžiai, nuo ko 
galima pradėti

Pastaba mokytojams:
Galite apsvarstyti galimybę pirmiausia klasėje padiskutuoti klausimu „Kaip galime 
patikrinti asmens tapatybę internete?“, o po to inicijuoti diskusijas per toliau pateiktas 
užuominas.

•		Ar	profilio	nuotrauka	atrodo	įtartina? 
Ar profilio nuotrauka neryški ar sunkiai įžiūrima? O galbūt išvis nėra asmens 
nuotraukos, o vietoj jos rodomas koks nors avataras ar animacinių filmų personažo 
veidas? Blogos kokybės nuotraukos, avatarai, naminių gyvūnėlių nuotraukos ir kt. 
leidžia žmogui lengvai paslėpti savo tapatybę socialiniuose tinkluose. Taip pat 
sukčiai neretai pavagia tikro asmens nuotraukas, norėdami susikurti netikrą profilį ir 
apsimesti juo. Ar gali internete rasti daugiau to paties asmens nuotraukų su tuo pačiu 
vardu?

•		Ar	vartotojo	vardas	sutampa	su	žmogaus	tikruoju	vardu? 
Pavyzdžiui, ar socialiniame tinkle profilio vardas sutampa su tikruoju vardu? 
(Pavyzdžiui, ar Mato Vitkaus profilio URL adresas yra 
„SocialMedia.com/matas_vitkus“.) 

Pakalbėkime

Tikslai	
moksleiviams

✓  Suprasti, kad žmonės internete gali būti visai ne tie, kuo prisistato.
✓  Prieš atsakant, įsitikinti, kad asmuo tikrai yra tas, kuo prisistato.
✓  Jei sunku nuspręsti, kas tai per žmogus, užduoti	klausimus ir sulaukti pagalbos iš 

suaugusiojo. 

Mokiniai išbando savo kovos su duomenų išviliojimu įgūdžius, reaguodami į  įtartinus internetinius tekstus, įrašus, 
prašymus priimti į draugus, vaizdus ir el. laiškus bei aptardami savo galimą atsaką į juos.

Atpažink	klastotę.	2	veikla

Kas tu iš tikrųjų esi?
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Šiai	veiklai	reikės:
•   Darbalapio „Kas tu iš tikrųjų 

esi?“ kopijos, sukarpytos 
juostelėmis – po vieną 
scenarijų kiekvienoje 
juostelėje

•   Dubens ar indo juostelėms 
sudėti (kiekviena mokinių 
grupė turės išsitraukti po 
vieną juostelę)

•   Duomenų išviliojimo 
prevencijos atmintinės

1.	Scenarijų	peržiūra	grupėse
Gerai, dabar mes pasiskirstysim į grupes. Kiekviena grupė išsitrauks po scenarijų iš šio 
indo ir turės aptarti, kaip reikėtų reaguoti aprašytoje situacijoje.

2.	Grupės	suvaidina	pagal	savo	scenarijus 
Dabar kiekviena grupė suvaidina pagal savo scenarijų: vienas mokinys pasakoja, antras 
atstovauja „žinutei“, trečias reaguoja į ją, ir, galbūt, ketvirtas paaiškina tokio reagavimo 
priežastis.

3.	Klasė	aptaria	grupių	pasirinkimus 
Galiausiai, naudodamiesi šia atmintine, aptarkime kiekvienos grupės pasirinkimą. Beje, 
galite surašykite daugiau žinučių, kad užduotis būtų dar painesnė. Jei taip darytumėte, 
kiekviena grupė turėtų pasidalinti savo sukurtomis žinutėmis su kitomis grupėmis.

Veikla

•		Ar	asmuo	pateikia	profilio	biografiją? 
Jei taip, ar ji skamba taip, lyg būtų parašyta tikro žmogaus? Netikrose paskyrose gali 
būti nedaug informacijos skiltyje „Apie mane“ arba joje gali būti daugybė nukopijuotos 
ar atsitiktinai atrinktos ir apjungtos informacijos, kad būtų sukurtas netikras profilis. 
Ar jų biografijoje yra kas nors, ką galėtum patikrinti, atlikęs paiešką internete?

•		Kiek	laiko	paskyra	yra	aktyvi?	Ar	tavo	matoma	veikla	paskyroje	atitinka	tai,	ko	
tikėtumeis? 
Ar profilis yra naujas, ar jame yra daugybė įrašų? Ar su tuo asmeniu turite bendrų 
draugų, kaip kad tikėtumeis? Netikrose paskyrose paprastai nėra daug turinio ar 
požymių, kad kiti žmonės jose darytų įrašus, komentuotų ar kitaip bendrautų su 
paskyros savininku.

Ko	išmokstame Tu pats kontroliuoji, su kuo kalbiesi internete. Įsitikink, kad žmonės, su kuriais bendrauji, 
tikrai yra tie, kuo prisistato!
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Internetu gauni nepažįstamo asmens prašymą tapti jo sekėju. „Labas! Atrodo, kad 
esi nenuobodus žmogus. Kviečiu smagiai bendrauti kartu! Ar sutiktum sekti mane? – 
Marius“

Savo mobiliajame telefone gauni teksto pranešimą iš žmogaus, kurio nepažįsti. „Labas, 
čia Luknė! Prisimeni mane iš praėjusios vasaros?”

Gauni pranešimą iš žmogaus, kurio neseki. „Labas! Man patinka tavo įrašai, tu TAIP 
prajuokini! Atsiųsk man savo telefono numerį ir galėsim daugiau pakalbėti!”

Gauni pranešimą pokalbių programėlėje iš nepažįstamo žmogaus. „Šiandien mačiau 
tave per pertrauką. Koks tu fainas! Koks tavo adresas? Aš galėčiau ateiti pasibūti.“

Gauni žinutę internete. „Labas, ką tik susipažinau su tavo drauge Patricija! Ji man 
papasakojo apie tave, gal susitinkam. Kur tu gyveni?”

1	scenarijus

2	scenarijus

3	scenarijus

4	scenarijus

5	scenarijus

Užduotis:	2	veikla

Kas tu iš tikrųjų esi?
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Čia yra penki pranešimų scenarijai, kurie bet kam gali nutikti bendraujant internete ar per telefoną. Prie kiekvieno 
pateikiamas sąrašas būdų, kaip galima reaguoti, vieni jų puikūs, kiti nelabai. Įvertink, ar jie tau atrodo suprantami, 
o galbūt sugalvosi ir kitų reagavimo būdų. Jei vienas iš šių scenarijų nutiktų iš tikrųjų, ir nežinotum, kaip elgtis, 
lengviausias reagavimo būdas yra apskritai nereaguoti. Visada gali tokių asmenų nepaisyti arba juos užblokuoti. Taip 
pat niekada nepakenks aptarti tai su tėvais ar mokytojais. 

Duomenų	išviliojimo	prevencijos	atmintinė.	2	veikla

Kas tu iš tikrųjų esi?

Gauni pranešimą iš žmogaus, kurio nepažįsti: „Labas! Atrodo, kad esi nenuobodus 
žmogus. Kviečiu smagiai bendrauti kartu! Ar gali pridėti mane prie savo draugų? – 
Marius.“ Ką tu darai?

• Ignoruoji	Marių. Jei jo nepažįsti, gali tiesiog nuspręsti nekalbėti su juo, ir taškas.

•  „Labas,	Mariau.	Ar	aš	tave	pažįstu?“ Jei nesi tikras, pirmiausia paklausk.

•  Blokuoji	Marių. Jei patikrinai, kas jis toks, ir nusprendei jį užblokuoti, daugiau iš 
jo nebegausi jokių pranešimų. Daugumoje socialinių tinklų jis net nežinos, kad jį 
užblokavai.

•  Patikrini	Mariaus	profilį. Būk atsargus – nesunku sukurti netikrus profilius! Patikrink 
šio vaikino draugų sąrašą ir sužinok, ką dar jis turi drauguose. Jo draugų ratas gali būti 
dar vienas būdas nustatyti, ar jis yra tikras asmuo, ar ne – ypač jei nepažįsti nė vieno 
iš jo draugų! Jei jo puslapyje nesimato daug veiklos, tai dar vienas ženklas, kad profilis 
gali būti netikras.

•  Pridedi	Marių	prie	savo	draugų. JEI jis atrodo patikimai. Tai nerekomenduojama, 
nebent įsitikinai jo tapatybe ir pasitarei su suaugusiuoju, kuriuo pasitiki.

• Nusiunti	jam	savo	asmeninę	informaciją. Niekada neperduok asmeninės informacijos 
žmonėms, kurių nepažįsti.

Savo mobiliajame telefone gauni teksto pranešimą iš žmogaus, kurio nepažįsti. „Labas, 
čia Luknė! Prisimeni mane iš praėjusios vasaros?” Ką tu darai? 

• Blokuoji	Luknę. Tai galėtų pasirodyti nemandagu tuo atveju, jei iš tikrųjų būtum 
bendravęs su ja. Bet jei esi tikras, kad praėjusią vasarą jokios Luknės nesutikai, o ji 
siunčia per daug žinučių ar pernelyg daug dalijasi apie save, galima būtų ją ir užblokuoti.

• Ignoruoji	Luknę. Jei nepažįsti šio žmogaus, gali tiesiog neatsakyti.

• „Labas,	Lukne.	Ar	aš	tave	pažįstu?“ Tai būtų saugus pasirinkimas, jei nesi tikras, ar esi 
bendravęs su ja, ir nori tuo įsitikinti ir sužinoti šiek tiek daugiau. Bet nesakyk Luknei, ką 
veikei praėjusią vasarą!

• „Aš	tavęs	nepamenu,	bet	mes	vis	tiek	galime	kada	nors	susitikti.“ Tai tikrai nėra gera 
mintis; niekada neturėtum siūlyti susitikti su nepažįstamu žmogumi.

1	scenarijus

2	scenarijus

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Gauni tiesioginę žinutę iš @soccergirl12, kurios neseki. „Labas! Man patinka tavo įrašai, 
tu TAIP juokini! Atsiųsk man savo telefono numerį ir galėsim daugiau pakalbėti!” Ką tu 
darai?

• 	Ignoruoji @soccergirl12. Tau nereikia atsakyti, jei nenori.

•  Blokuoji @soccergirl12. Jei tau atrodo, kad šis asmuo yra keistas, ir jį užblokuoji, 
daugiau iš jo negausi jokių žinučių, nebent jis atsidarys naują netikrą profilį ir vėl 
bandys susisiekti, apsimetęs jau kitu asmeniu.

•  „Labas,	ar	aš	tave	pažįstu?“ Jei nesi tikras, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, 
pavyzdžiui, savo telefono numerį, būtinai užduok klausimų.

•  „Gerai,	mano	numeris	yra...“ Ne! Net jei patikrinai, kas yra šis asmuo, nėra gera mintis 
asmeninę informaciją perduoti per socialinius tinklus. Rask kitą būdą susisiekti, 
pavyzdžiui, per tėvus, mokytojus ar kokį kitą patikimą asmenį. 

Gauni pranešimą iš žmogaus, kurio neseki. „Šiandien mačiau tave per pertrauką. Koks 
tu fainas! Koks tavo adresas? Aš galėčiau ateiti pasibūti“. Ką tu darai?

• Ignoruoji. Tikriausiai geras pasirinkimas.

• Užblokuoji šį asmenį. Nedvejok dėl to, jei tau žmogus atrodo įtartinas.

•  „Kas	tu	esi?“ Tikriausiai neverta klausti. Jei pranešimas skamba įtartinai, turbūt geriau 
bus neatsakyti arba tiesiog užblokuoti.

•  „Tai	tu,	Vika?	Tu	irgi	labai	faina!	Aš	gyvenu	Liepų	g.	28.“ Tai nėra gera mintis, net jei 
manai, kad žinai tą žmogų. Prieš siųsdamas kokiam nors naujam pažįstamam savo 
adresą ar kitą asmeninę informaciją, patikrink, kas tai per žmogus, net jei tau atrodo, 
kad jį pažįsti. Niekada nesusitikinėk asmeniškai su žmonėmis, kuriuos pažįsti tik iš 
bendravimo internete.

3	scenarijus

4	scenarijus
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Gauni tokią žinutę: „Labas, aš ką tik susipažinau su tavo drauge Patricija! Ji pasakojo 
man apie tave, norėčiau su tavim susitikti. Koks tavo adresas?“ Ką tu darai?

• 	Ignoruoji. Jei nepažįsti šio asmens, bet turi draugę Patriciją, geriausia pirmiausia 
pasitikrinti su pačia Patricija, prieš atsakant į šią žinutę.

• Blokuoji. Jei nepažįsti šio asmens ir neturi draugės vardu Patricija, tikriausiai 
geriausia būtų per nustatymus užblokuoti šį asmenį, kad daugiau nebegalėtų su tavimi 
susisiekti.

• „Kas	tu	esi?“ Tikriausiai tai nėra puiki mintis. Jei nepažįsti žmogaus, geriau 
neatsakinėti, bent jau kol negausi informacijos iš pačios Patricijos.

5	scenarijus
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Šiais laikais robotai, arba botai, vis dažniau naudojami. Ar teko girdėti šį žodį? Kai kurie 
žmonės juos vadina „pokalbių robotais“ (angl. „chatbot“) arba „virtualiais padėjėjais“. 
Jie naudojami įvairiausiems dalykams: žaidimams, oro sąlygų tikrinimui, atsakymams 
į klausimus, kelionės nuorodų gavimui, pranešimui, kai baigsis tam tikrai veiklai 
skirtas laikas ir panašiai. Kartais robotui būna suteiktas žmogaus vardas, kartais jų 
pavadinimai tiesiog apibūdina tai, ką jie daro, pavyzdžiui, „Dog A Day“ (liet. „Kasdien 
po šunį“) robotas kiekvieną dieną atsiunčia prisiregistravusiems vartotojams po 
šuns nuotrauką. Robotai gali būti instaliuoti mobiliuosiuose įrenginiuose, internete, 
automobiliuose arba tai gali būti specialūs įrenginiai, kuriuos žmonės laiko skirtinguose 
savo namų kambariuose. Pakalbėkime apie tai, kokią patirtį ši klasė turi bendraujant su 
robotais, kad galėtume jų temą išsamiau panagrinėti. 

Štai keletas klausimų, kuriuos galėtume apsvarstyti:
• Ar žinai, kas yra robotas, kitaip „botas“?
• Su kiek robotų yra tekę bendrauti? Kokiame įrenginyje?
• Kas norėtų pasidalinti šia patirtimi?
•  Kaip manote, kokias užduotis robotai atlieka geriausiai (pavyzdžiai, skatinantys 

išsamiau pasvarstyti temą: galbūt galima jų prašyti orų prognozės, iš jų gauti 
naujienas, žaisti žaidimus, prašyti pateikti informaciją)?

•  Botai naudoja vadinamąjį dirbtinį intelektą (trumpinys DI). Tam tikra prasme DI pats 
mokosi iš to, ko jo prašai, kad jis galėtų dar geriau padėti. Norėdami tai padaryti, 
robotai kartais „prisimena“ arba įrašo tai, ko prašai ar ką sakai. Ar tai priverčia 
susimąstyti apie tai, ką norėtum pasakyti robotui? Jei taip, ką pasakytum robotui, o 
kokią informaciją verčiau paliktum privačią?

•  Ar manai, kad tai panašu į bendravimą su žmogumi? Kokie yra panašumai ir 
skirtumai?

Pakalbėkime

Tikslai	
moksleiviams

✓ 	Sužinoti apie šią interaktyvią technologiją, vis dažniau pastebimą moksleivių 
gyvenime.

✓ 	Suprasti bendravimo su įvairių rūšių robotais patirtis.
✓ 	Išanalizuoti šių technologijų įtaką kasdieniam gyvenimui – tiek teigiamą, tiek 

neigiamą.

Moksleiviai šiais laikais bendrauja su vis daugiau nežmogiškų „balsų“, sklindančių iš įrenginių, programų ir svetainių; 
dažniausiai tai vyksta namuose, bet galbūt vis dažniau ir mokykloje. Kartais jie vadinami „pokalbių robotais“, kartais 
„virtualiais padėjėjais“, dažnai tiesiog „robotais“ arba „botais”. Ši paprasta klausimų ir atsakymų veikla skirta tam, kad 
klasė garsiai pamąstytų apie bendravimą su robotais. 

Pastaba: stenkitės, kad diskusija būtų atvira; ši veikla skirta kritiniam mąstymui lavinti, o ne konkrečioms išvadoms 
pateikti.

Atpažink	klastotę.	3	veikla

Apie tuos robotus
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Po diskusijos, visa klasė ar grupėse susiburkite prie klasės įrenginių ir paieškokite 
robotų vaizdų ir informacijos apie juos (įskaitant naujienų pranešimus). Paieškos 
terminai gali būti „robotai“, „pokalbių robotai“, „skaitmeniniai padėjėjai“ arba „virtualūs 
padėjėjai“ (angl. „bots“, „chatbots“, „digital assistants“ arba „virtual assistants“). 
Kaip klasė nuspręskite, ar ši informacija gera, ir paprašykite mokinių namų darbams 
išsirinkti po vieną straipsnį, kurį jie perskaitytų kartu su tėvais ir apie jį parašytų vienos 
pastraipos santrauką.

• Kaip tavo pažįstami žmonės elgiasi ar kalbasi su savo naudojamais robotais?
• Kaip tu su juo kalbėtum? Ar būtum malonus, gal kartais aprėktum robotą?
•  Ar rėkimas ant robotų būtų priimtinas elgesys? Kodėl ar kodėl ne? (Ar tai galima būtų 

laikyti tam tikro bendravimo būdo išbandymu?)
•  Kartais tikrai maži vaikai mano, kad robotai yra žmonės. Ką pasakytum sesutei, 

broliukui ar mažajam pusbroliui, kad padėtum jiems suprasti, su kuo iš tikrųjų jie 
šnekasi? 

•  Jei robotai gali mokytis iš žmonių, ar galėtum įvardyti kokius nors dalykus, kurių 
nenorėtum sakyti robotui, nes nenorėtum, kad jis to išmoktų. (Patarimas: Prisiminkite 
veiklą „Dalinkis atsargiai“ ir pakalbėkite apie sąsajas su ja.)

•  Ar įmanoma suskirstyti informaciją į „gerą ar blogą“ arba „tikrą ar netikrą“? Kaip 
galime pabandyti atsakyti į šiuos klausimus?

Veikla

Ko	išmokstame Kritinis mąstymas yra vienas iš geriausių ir ilgiausiai mums tarnaujančių „įrankių“, 
siekiant išlaikyti teigiamą naudojimąsi technologijomis – ir puiku, kad tas įrankis, 
mums jį naudojant, nuolat tobulėja. Apmąstymai balsu visiems kartu yra galingas, 
įdomus būdas naudotis šiuo įrankiu ir jį tobulinti.
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Pastaba mokytojams:
Mes ne tik padedame moksleiviams taikyti analitinius klausimus vertinant šaltinio patikimumą, bet ir norime, kad jie 
suprastų, jog informacija gali būti surenkama iš daugelio vietų (ne tik vadovėlių). Taigi jie turi pritaikyti savo įgūdžius, 
analizuodami visų rūšių turinį ir medijas. Kai jie pasieks tokį gebėjimą, jie jau bus pasirengę analizuoti specialias medijų 
rūšis, pavyzdžiui, naujienas ar mokslinius duomenis.

✓ 	Identifikuoti įrankius, kuriuos jie jau naudoja, kad sužinotų, ar informacija yra 
patikima.

✓ 	Apsvarstyti, kaip tam tikri dalykai, pvz., kompetencija ar motyvai, veikia patikimumą.
✓ 	Sužinoti 4 klausimus, skirtus įvertinti šaltinio patikimumą.
✓ 	Suprasti, kad šaltinis, kuris yra patikimas viena tema, nebūtinai yra patikimas 

kitomis temomis.
✓ 	Žinoti, kad informacijos patikimumą galima įvertinti, pasitikrinant ją keliuose 

šaltiniuose. 

Iš	ko	spręsti,	ar	kažkas	yra	patikima? 
Kiekvieną dieną tu darai sprendimus, kuo tikėti, o kuo netikėti. Ar tas vaizdo įrašas, kurį 
matei, buvo tikras ar suklastotas? Ar tavo vyresnysis brolis sako tau tiesą ar tiesiog 
erzina? Ar tas gandas, kurį girdėjai apie draugą, yra tiesa?

Ką darai, kai bandai nuspręsti, ar kas nors sako tau tiesą? Galbūt jau naudojiesi šiais 
požymiais:

•	Ką	žinai	apie	žmogų
Pavyzdžiui, žinai, kad klasės draugas tikrai kažką gerai išmano ar yra pagarsėjęs kaip 
tiesus žmogus, o galbūt jis mėgsta krėsti išdaigas ar pasišaipyti, taigi paprastai gali 
numanyti, kada jis kalba rimtai, o kada juokauja ar meluoja.

•	Ką	žmogus	žino	apie	tave
Pavyzdžiui, tavo tėvai žino, kokie maisto produktai tau gali sukelti skrandžio skausmus, 
todėl laikaisi tėvų patarimų, ką valgyti, o ko ne. Mokyklos bibliotekininkė žino tavo 
pomėgius ir tai, kokios knygos tau patinka, todėl pasitiki jos knygų rekomendacijomis.

•	Balso	tonas	ir	veido	išraiška
Pavyzdžiui, kai draugas pasakoja, kad jam visai nepatiko naujajame riedučių parke, gali 
suprasti, kad jis sako netiesą, nes jis varto akis ir kalba neįprastai kritiškai.

•	Situacija
Pavyzdžiui, jei su draugais visi kartu juokaujate, ir vienas jų paerzina tave dėl tavo 
naujos šukuosenos, turbūt suprasi, kad tai tik juokas. Tačiau jei kas nors lygiai tuos 
pačius žodžius pasakys prieš visą klasę, kad pasijustum sugėdytas, tai jau įžeidimas. 

Atpažink	klastotę.	4	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Ar tai tikrai tiesa?
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Tęsinys kitame puslapyje ->

1.	Šaltinių	vertinimas  
Jei norėtum rekomendacijos, koks būtų geras naujas videožaidimas, ar klaustum 
savo močiutės? Arba, kitaip tariant, ar tavo močiutė yra patikimas informacijos apie 
videožaidimus šaltinis? Patikimas šaltinis yra tas, kuriuo galime pasitikėti pateiksiant 
mums tikslią ir aktualią informaciją.

Sudaryk „už“ ir „prieš“ sąrašą, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, kad paaiškintum 
močiutės galimo patarimo apie videožaidimus privalumus ir trūkumus.

Jei tavo sąrašas atrodė panašiai, vadinasi tu ką tik pritaikei du dažniausiai naudojamus 
įrankius, kurie naudingi sprendžiant, ar šaltinis yra patikimas: motyvą ir kompetenciją. 
Kompetencija – tai tam tikras įgūdis ar žinios apie konkretų dalyką; specializuotų žinių 
dažniausiai turi tam tikros srities ekspertai. Motyvas yra kažkieno ketinimas ar tikroji 
priežastis, kodėl jie ką nors sako ar daro.

Kuris sąrašo punktas suteikia tau informacijos apie močiutės motyvus? Kurie punktai 
nusako jos kompetenciją? Taigi, ar pagal šią „už / prieš“ diagramą močiutė yra 
patikimas informacijos apie tai, kokį naują videožaidimą įsigyti, šaltinis? Žinoma, ji 
nemeluotų, bet tikriausiai būtų geriau šio patarimo kreiptis į žmogų, kuriam mes rūpime 
ir kuris taip pat šį tą išmano apie žaidimus ir žino, kokie žaidimai mums patinka.

Mes taip pat galime žinoti, kad tėtis yra puikus kulinaras, bet nieko nenutuokia apie 
madą, mūsų treneris išmano krepšinį, bet ne gimnastiką, o močiutė gali sutaisyti beveik 
bet kokį žaislą, bet nieko neišmano apie videožaidimus. Tai,	kad	žmogus	yra	vieno	
dalyko	ekspertas,	nepadaro	jo	visų	dalykų	ekspertu.

Kai gauname informaciją iš medijų šaltinių, pavyzdžiui vaizdo įrašų, televizijos 
ar interneto svetainės, mes asmeniškai nepažįstame šaltinio, ir jie mūsų taip pat 
nepažįsta. Negalime būti tikri, ar jais tikėti.

Net kai pažįstamas žmogus mums atsiunčia kokią nors žinutę, nėra jokių veido išraiškų 
ar balso tono požymių, todėl negalime būti tikri dėl to, ką žmogus turėjo omenyje. 
Būtent tada geriausia yra užduoti klausimus...

UŽ PRIEŠ

Močiutė mane myli ir nori, kad aš 
būčiau laimingas

Močiutė nežaidžia videožaidimų ir 
nedaug težino apie juos 

Močiutė gana gerai geba rasti 
informaciją, kai ji pati nežino atsakymo 

Močiutė nežino, kuriuos žaidimus aš 
jau turiu arba kokio tipo žaidimai man 
patinka

Šiai	veiklai	reikės:
•  Dalomosios medžiagos: 

„Nuspręsk, kas yra patikima“

Veikla
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2.	Sudaryk	savo	paties	„už“	ir	„prieš“	sąrašą 
Jei tai pirmas kartas, kai susimąstei apie motyvus ir kompetenciją kaip požymius, 
rodančius informacijos šaltinių patikimumą, galbūt būtų prasminga dar šiek tiek 
pasimokyti.

Įsivaizduok, kad nori sužinoti, kaip būti geresniu futbolininku. Sudaryk „už / prieš“ 
sąrašus toliau išvardytiems pasirinkimams, kad galėtum nuspręsti, ar jie yra patikimi 
šaltiniai:
• tavo močiutė
• sėkmingos vidurinės mokyklos krepšinio komandos trenerio tinklaraštis
• geriausias tavo komandos žaidėjas
• svetainė, kurioje parduodami futbolo bateliai ir yra pateikiama patarimų 
• vaizdo įrašai, kuriuose mokoma futbolo žaidimo technikos

Kokios yra kiekvieno šaltinio stipriosios ir silpnosios vietos?
• Ar yra šaltinis, kuris moka mokyti, bet galbūt nėra susipažinęs su futbolo įgūdžiais?
• Ar yra šaltinis, kuris galbūt yra futbolo ekspertas, bet gali nemokėti mokyti?
• Ar yra šaltinis, kurio patarimai, panašu, pirmiausia veda link prekių pirkimo iš jo 
paties?
• Ar yra šaltinis, kuris išmano futbolą, bet nepažįsta tavęs ir nežino, kuriuos įgūdžius tau 
reikia tobulinti?

Aptarkite: kas būtų tinkamas šaltinis ir kodėl taip manote?

Patikimumas retai kada yra vienareikšmiškas dalykas. Dauguma šaltinių turi ir 
stipriųjų, ir silpnųjų savybių. Štai kodėl patys	geriausi	atsakymai	dažnai	gaunami,	
klausiant	daugelio	šaltinių ir palyginant jų atsakymus. Patikimumas susijęs ne tik su 
pasitikėjimu tam tikrais žmonėmis. Jis taip pat susijęs su mūsų pačių įsitikinimais. 
Minčių apie pasaulį semiamės iš įvairiausių vietų, ne tik tiesiogiai iš kitų žmonių. Filme 
apie cunamį matyti, kaip milžiniška banga, aukštesnė už dangoraižį, artinasi link krante 
esančių žmonių. Ar taip iš tikrųjų atrodo cunamiai? Reklamoje sudaromas vaizdas, 
kad dauguma mokslininkų yra vyrai su išsitaršiusiais plaukais ir storastikliais akiniais, 
nuolat vilkintys baltus laboratorijos chalatus. Ar tai tikrai tiesa?

3.	Žingsniai,	kuriuos	pravartu	apsvarstyti
Bet kurį šaltinį galime įvertinti, naudodamiesi dalomojoje medžiagoje pateikiamais „3 
žingsniais sprendžiant, kas yra patikima“. Juose apžvelgiama tai, ką mes jau žinome, 
taip pat motyvas ir kompetencija.

4.	Pasitikrink	savo	šaltinius
Dabar laikas išbandyti žinias. Pasirinkite klausimą, susijusį su kažkuo, kas 
diskutuojama pamokoje, arba ką matėte internete. Suraskite šaltinį, kuris pateikia 
atsakymą į šį klausimą, ir nedidelėse grupėse pasinaudokite dalijamosios medžiagos 
klausimais, kad nuspręstumėte, ar šaltinis yra patikimas. 
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Pavyzdžiai:
•  Tau reikia idėjų gimtadienio dovanai savo draugui. Vietinės parduotuvės skelbime 

teigiama, kad jos paieškos įrankis, kuriame yra visos parduotuvės siūlomos prekės, 
gali padėti rasti dovaną bet kuriam tavo pažįstam žmogui. Ar tau tai tinka?

•  Skaitai internetines naujos picerijos apžvalgas ir pastebi, kad trys iš šešių 5 
žvaigždučių apžvalgų yra iš žmonių, turinčių tą pačią pavardę kaip ir restorano 
pavadinimas. Dviejose kitose apžvalgose sakoma, kad tai geriausia pica visoje 
planetoje, o vienoje teigiama, kad buvo neblogai kaip pigiai picai. Taip pat yra 
keturiolika neigiamų komentarų. Ar teigiami atsiliepimai įtikintų tave paragauti šio 
restorano picų?

•  Iššokančiame skelbime sakoma, kad patekai į labai mažą grupę specialiai atrinktų 
žmonių, kuriems siūloma išbandyti ypatingą „undinės piliulę“, kuri įgalins tave kvėpuoti 
po vandeniu be povandeninės įrangos. Tau tereikia susimokėti 9,99 eur už siuntimą. 
Ar tai darytum?

•  Tau patinka daugybė vieno populiaraus vlogerio vaizdo įrašų, nes jie juokingi, tačiau 
vlogeris taip pat apie įvairius žmones ir jų grupes pasako ir bjaurių dalykų, kurie tau 
nepatinka. Ar tu patikėsi tais dalykais, nes tas vlogeris tikrai juokingai pasisako ir yra 
tikrai populiarus? Ar manai, kad tai daro įtaką žmonėms?

Klausimai yra mūsų draugai. Uždavęs gerų klausimų apie šaltinius ir jų teikiamą 
informaciją, gausi daug geresnės informacijos. Kuo daugiau šaltinių naudosi, tuo 
geriau. Ir atmink, kad puikus šaltinis viena tema nereiškia, kad jis puikus visomis 
temomis.

Ko	išmokstame
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Vadovaukis	sveiku	protu
Ar tai logiška? Ar taip gali būti?
•  Jei a) tai, ką matai, atrodo nelogiška, b) iš savo asmeninės patirties žinai, kad tai 

netiesa, arba c) tai tiesiog prieštarauja tau žinomiems faktams, tau nereikia imtis jokių 
papildomų veiksmų. Tu žiūri į šaltinį, kuris nėra patikimas.

1	žingsnis

Dalomoji	medžiaga:	4	veikla

Sprendimas, kas yra patikima
Naudingi žingsniai siekiant nustatyti patikimus šaltinius nuo nepatikimų.

Kelk	klausimus 
Ne bet kokius klausimus, o šiuos keturis:

Kompetencija
1.  Ar šis šaltinis mane žino, ar aš jam rūpiu (ir ar tai svarbu)? 

•  Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo tavo ieškomos informacijos pobūdžio. Jei 
tikrini informaciją apie vandenyną teršiančius plastikinius vandens butelius, tikrai 
nesvarbu, ar šaltinis tave žino, ar ne. Bet jei svetainėje žadama, kad tau patiks jų 
naujas žaislas, šaltinis turėtų žinoti, kokie žaislai, žaidimai ar veikla tau iš tikrųjų 
patinka, kad toks jo pažadas būtų patikimas.

2.  Ar šis šaltinis daug išmano apie šią temą? Kaip jie sužinojo tai, ką žino? 
•  Kai kurie žmonės mano, kad paprasčiausias būdas rasti patikimą informaciją 

yra paprašyti skaitmeninio balso padėjėjo. Skaitmeniniai padėjėjai, atrodo, žino 
viską! Ar kada pagalvojai, kaip jie gali žinoti visus tuos atsakymus? Norėdami rasti 
atsakymus, jie naudoja matematinius skaičiavimus (vadinamus „algoritmais“). 

    •  Ieškant atsakymų į paprastus klausimus, kurie turi tik vieną galimą atsakymą 
(pavyzdžiui, kokia temperatūra lauke arba koks žvaigždės, išgarsėjusios su tam 
tikra daina, vardas), jie dažniausiai yra patikimas šaltinis. Bet jei klausimas yra 
sudėtingas, geriau būtų pradėti nuo žmonių ar grupių, turinčių daug patirties, 
pelniusių apdovanojimus ar turinčių daktaro laipsnius tavo nagrinėjama tema. Tada 
gali pasinaudoti balso padėjėju, kad pasitvirtintum informaciją (žr. 3 žingsnį 49 
puslapyje).

Motyvas
3.  Ką šis šaltinis nori, kad aš daryčiau ar kuo patikėčiau, ir kodėl jis gali norėti, kad tai 

daryčiau ar tuo patikėčiau? 
•  Ar šaltinis uždirbs pinigų, jei paklausysi jo patarimų? Pavyzdžiui, ar manai, kad 

influenceris gauna tam tikrą užmokestį, jei perki prekę, kurią jis dėvi ar apie kurią 
daug kalba? Ar profesionalus sportininkas avi tam tikro prekių ženklo batais ir vilki 
tokiais pat marškinėliais vien dėl to, kad jam patinka tas prekių ženklas, ar dėl to, 
kad jam mokama už reklamą? 

2	žingsnis
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   •  Pinigai dažnai būna viena iš priežasčių, kodėl vaizdo įraše ar skelbime matote tam 
tikrą logotipą ar prekių ženklo pavadinimą – tai gali turėti įtakos tam, ką jums sako 
influenceris ar sportininkas (ir ko jie jums nepasako). Jie tikriausiai neketina tau 
pakenkti, tačiau gali būti, kad uždirbti pinigų jiems yra svarbiau nei pateikti visus 
faktus ar pasakyti, kas tau yra naudinga.

4.  Kas gaus naudos ir kas gali nukentėti, jei žmonės patikės šiuo šaltiniu? Tai ne visada 
lengva pamatyti. Štai pavyzdys:

Įsivaizduok programėlės, kuri žada pagerinti tavo mokymosi rezultatus, reklamą.
•  Kokia galima nauda? Programėlės kūrėjui būtų naudinga, jei pirktum jo paslaugą, 

nes tuomet jis uždirbtų pinigų. O tau tai gali būti naudinga, jei programėlė tikrai tau 
padėtų.

•  Kas galėtų nukentėti, jei patikėtum reklama? Gali būti, kad, susimokėjęs už 
programėlę, tiesiog būtum išmetęs pinigus į balą. Taip pat galėtum skirti laiko 
neteisingų dalykų mokymuisi, ir tavo pažymiai mokykloje galbūt net nukentėtų. Arba 
gali taip atsitikti, kad pasikliausi programėle, kuri gali tik numanyti, kokių žinių tau 
reikia, užuot kreipęsis pagalbos į savo mokytoją, kuris iš tikrųjų žino tavo poreikius.

Pasitvirtink	informaciją
Ar kiti patikimi šaltiniai patvirtina tai, ką sako šis šaltinis? Svarbu yra ne tik patikrinti 
daugiau šaltinių. Svarbu ieškoti įvairių šaltinių. Jei negali rasti įvairių patikimų šaltinių, 
patvirtinančių tai, ką sako tikrinamasis šaltinis, neturėtum juo tikėti.
•  Norėdamas rasti kitų informacijos apie tave dominantį dalyką šaltinių (šaltiniai gali 

būti knygų, naujienų ar žurnalų straipsniai, internete arba atspausdinti), naudokis 
paieška internete arba pasikonsultuok su savo mokyklos medijų specialistu 
bibliotekoje.

•  Kartu su juo taip pat atlikite 1 ir 2 žingsnius – užduok tuos pačius klausimus ir apie 
šiuos šaltinius. Jei mokyklos konsultantas teikia tau tą pačią informaciją, tai yra 
tikėtina, kad jis tokiu būdu patvirtina, kad tavo šaltinis yra patikimas.

3	žingsnis
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Pastaba mokytojams:
Medijų raštingumo klausimai ir stebėjimo metodai suteikia moksleiviams įrankius, leidžiančius nepasiklysti 
dezinformacijoje ir neįklimpti į ginčus tam tikromis temomis; kartu tai padės išlaikyti gerus santykius su draugais ir 
šeima. Tačiau moksleiviai turi išmokti kelti klausimus ir įprasti kritiškai tirti juos pasiekiančią informaciją. 

✓ 	Sužinoti, kokie požymiai rodo, jog naujienų ar informacijos šaltinis yra linkęs 
meluoti.

✓ 	Taikyti analitinius klausimus ir kruopštų stebėjimą vertinant šaltinio patikimumą.
✓ 	Suprasti, kaip svarbu pasitikrinti šaltinio patikimumą prieš dalinantis jo 

skleidžiama žinia.
✓ 	Išsiugdyti įprotį analizuoti visas naujienas ir informaciją, o ne tik istorijas, kurios 

mums iškart atrodo įtartinos.

Ar kada teko žaisti vieną iš tų žaidimų, kai reikia paveikslėlyje surasti paslėptas klaidas? 
Kartais naujienų nagrinėjimas yra būtent toks. Yra daugybė žmonių ir grupių, taip 
užsidegusių tuo, kuo jie tiki, kad jie iškreipia tiesą, norėdami kuo platesnio pritarimo. Kai 
iškreipta informacija yra užmaskuojama kaip naujiena, tai vadinama dezinformacija.

Kai kurie žmonės taip ir neišmoksta pastebėti melagingos informacijos, jie vis tiek ja 
noriai dalinasi. Taip šios melagingos naujienos ir plinta. O kai žmonės, remdamiesi 
ta dezinformacija, pradeda rinktis, ką daryti ar kuo tikėti, iškart dingsta gebėjimas 
diskutuoti ramiai ir pagarbiai, suprasti vienas kitą ir spręsti problemas.

Taigi, jei kažkas atrodo ar skamba kaip reali naujiena, kaip mes galime atskirti, kas 
yra tikra ir kas netikra? Yra tam tikrų požymių, kuriuos galime išmokti pastebėti – tai 
gudrybės, kurių griebiasi dezinformaciją kuriantys žmonės. Taip pat galime pasitelkti 
klausimus, kurie padės pastebėti išgalvotas istorijas, nepagrįstas tvirtais įrodymais.

Atpažink	klastotę.	5	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Dezinformacijos pastebėjimas internete
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1.	Kas	negerai	su	šiuo	paveikslėliu?	 
Pabandykime rasti skirtumų medijų medžiagoje. Pažvelk į žemiau esantį vaizdą. 
Atidžiai įsižiūrėk. Ar gali pastebėti šių dviejų nuotraukų skirtumus?

Kas būtų, jei kas nors pasakytų, kur jų ieškoti? Ar tai palengvintų užduotį?

Tęsinys kitame puslapyje ->

Šiai	veiklai	reikės:
•  Dalomosios medžiagos: 

„Netikrų adresų (URL) 
nustatymas“

Veikla
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Yra 9 skirtumai, ar visus pastebėjai? 

Bandymas nustatyti, ar naujienos yra tikros, ar netikros, yra panašus į šį žaidimą su 
paveikslėliais. Kruopščiai stebėdami galime rasti svarbios informacijos. Ir tai yra daug 
lengviau, jei žinai, ko ieškoti.

Taigi toliau pateikiama keletas požymių, padėsiančių nustatyti dezinformaciją. Jei 
pastebėsi šiuos dalykus, vadinasi tikriausiai skaitai melagingą istoriją.

Peržiūrėkite	dalomąją	medžiagą	„Netikrų	adresų	(URL)	nustatymas“
•  Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į istoriją paskelbusios svetainės žiniatinklio adresą 

(URL). Kai kurios netikros svetainės bando tave apgauti, pasirinkdamos pavadinimus, 
imituojančius kokią nors tikrą svetainę, tačiau su nedideliais skirtumais. Dauguma 
įmonių naudoja trumpus URL, nes juos lengviau įsiminti ir įvesti, todėl URL su 
pridėtomis nereikalingomis raidėmis dažnai yra netikros svetainės.

• Apibrauk visus adresus (URL), kurie, tavo manymu, yra tikri.
• Palygink su teisingais atsakymais. Ar pavyko nustatyti visas netikras svetaines?

Kaip galėtum patikrinti, ar URL buvo tikra naujienų svetainė? Vienas iš būdų yra atlikti 
internetinę žiniasklaidos organizacijos ar jos URL paiešką žiniatinklyje. Jei organizacija 
yra tikra, paieškos rezultatų dešinėje pasirodys langelis su organizacijos aprašymu, 
jame bus ir jų svetainės adresas. Jei URL nėra tikras, dažnai galėsi paslinkęs paieškos 
rezultatus žemyn pamatyti antraštes, pranešančias, kad svetainė yra klastotė, arba 
sužinosi, kad svetainės nebėra.
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2.	Patikrink	antraštes	 
Kartais žmonės pasidalina naujienomis be URL. Tais atvejais galima pasinaudoti
šiais požymiais:
a)  Istorija prasideda paveikslėliu, kuris galėtų mus iškart sudominti, pavyzdžiui, mielo 

šuns, įžymybės ar neįprasto triuko. Tačiau kai spustelėjame, pasirodo, kad istorija yra 
mažai susijusi arba visai nesusijusi su ta nuotrauka.

b)  Užuot leidę tau pačiam nuspręsti, kas svarbu, žmonės, kurie siekia tavo pritarimo 
kartais bando įtikinti tave pasitelkę tokius dalykus, kaip paryškintas	šriftas, VISOS 
DIDŽIOSIOS RAIDĖS, pabrauktas tekstas ar šauktukai – tam, kad galvotum, jog tai, ką 
skaitai yra tikrai svarbu. Tikri žurnalistai tokių formatavimo įrankių nenaudoja.

c)  Kad priverstų tave perskaityti istoriją, kai kurie žmonės į antraštę įtraukia tokius žodžius 
kaip „šokiruojantis“, „piktinantis“ ar „nuostabus“. Jie žino, kad tokie žodžiai kelia mūsų 
susidomėjimą. Tačiau tikri žurnalistai leidžia naujienoms pačioms kalbėti už save. Jie 
pasakoja istoriją ir leidžia mums patiems nuspręsti, ar tai šokiruoja, ar stebina.

Pavyzdžiui, pažvelk į šią nuotrauką ir antraštę:

Neskaitydamas toliau, kokią numanai būsiant šią istoriją? Kodėl taip manai? Kokie tavo 
įrodymai?

Šokiruojanti tiesa apie tai,
ką mokytojai veikia po pamokų

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Štai	ši	istorija:
„(2019) – Neseniai Vilniaus universiteto atlikta mokytojų apklausa parodė, kad 86% 
mokytojų po darbo veikia tai, ką veikia ir visi kiti. Jie tvarkosi buitinius reikalus, ruošia 
vakarienę, leidžia laiką su šeima, atlieka namų ruošos darbus ir ruošiasi kitai dienai. 
Tačiau pastaruoju metu daugelis mokytojų pradėjo užsiimti neįprasta veikla.

Prieš dešimtmetį dėl ekonominių problemų daugelis savivaldybių sumažino savo 
švietimo biudžetus. Tai reiškė, kad atlyginimai mokytojams nebus keliami daug metų. 
Daugelis mokytojų, dėl savo mažo atlyginimo negalėdami padengti savo bazinių išlaidų, 
dabar imasi papildomo darbo. Kai kuriose savivaldybėse mokytojai netgi rengė streikus 
dėl atlyginimų didinimo, kad jie turėtų galimybę atsisakyti papildomų darbų ir skirti 
daugiau laiko savo mokinių ugdymui.“

Ar istorija buvo tokia, kokios tikėjaisi? Ar manai, kad nuotrauka ir antraštė buvo tikslūs 
ar klaidinantys? Kokie tavo įrodymai?

3.	Patikrink	šaltinius
Kai analizuojame naujienas, tokios užuominos gali būti naudingos, tačiau jų ne visada 
pakanka. Kartais ir tikrose naujienose naudojamos technikos, kad pritrauktų mūsų 
dėmesį, ir dėl to jos gali atrodyti lyg netikros. O kartais netikri šaltiniai taip gerai sugeba 
nukopijuoti tikrų naujienų formatą, kad būna sunku pastebėti jų melą. Būna nelengva 
atskirti, kas tikra, o kas netikra. Pavyzdžiui:

Ar	tai	skamba	kaip	tikros	naujienų	organizacijos?:
American News
National Review
News Examiner 
World News Daily Report 
Weekly World News 
NewsWatch33

Tiesą sakant, tik „National Review“ yra tikras šaltinis. Kaip tai būtų galima nustatyti? 
Gali pradėti atlikdamas organizacijos pavadinimo paiešką žiniatinklyje. Pažiūrėk, kur 
dar, be pačios organizacijos svetainės, galima rasti jos pavadinimą. Jei jis minimas 
Vikipedijoje, laikraščio straipsnyje ar naujienų žurnalo svetainėje, tikriausiai tai tikra 
organizacija. Bet pažiūrėk, apie ką yra tie straipsniai! Gali būti, kad juose bus parašyta, 
kad ta organizacija netikra.

Rask tarp naujienų kokią nors istoriją apie savo mokyklą, bendruomenę, naujausią 
mados tendenciją ar dar ką nors, kas tave domina. Pritaikyk „3	žingsnių,	sprendžiant	
kas	patikima“ atmintinę ir, analizuodamas dabar jau tau žinomus požymius, nustatyk, 
ar istorija tikra, ar melaginga. 
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1	žingsnis:	vadovaukis	sveiku	protu
Klausk: ar tai logiška – ar taip gali būti?

Kartais tai būna akivaizdu. Jei matai antraštę „ŽVAIGŽDĖ	SLAPTA	IŠTEKĖJO	UŽ	
ATEIVIO	IŠ	KOSMOSO“, loginis mąstymas, turbūt, sako, kad tai nėra tikra.

Tačiau kartais tai nėra taip akivaizdu. Jei:
a) tai, ką matai, neatrodo įtikinama
b) iš asmeninės patirties žinai, kad tai netiesa
c) tai niekaip neatitinka tau žinomų faktų

... vadinasi tu žiūri į šaltinį, kuris tikriausiai nėra patikimas.

2	žingsnis:	užduok	klausimus	apie	motyvą	ir	kompetenciją	(48	psl.)

3	žingsnis:	pasitvirtink
Paklausk: ar kiti patikimi šaltiniai patvirtina tai, ką sako šis šaltinis?

Kas dar praneša šią naujieną? Kokias kitas istorijas publikuoja ši svetainė? Ar jos 
visos pateiktos iš tos pačios perspektyvos, ar pateikiama daug nuomonių? Jei nerandi 
daugiau patikimų šaltinių, kuriuos pateikia tą pačią naujieną, turėtum skeptiškai vertinti 
šį šaltinį.

Ko	išmokstame Dabar, kai jau moki pasitelkti požymius ir klausimus dezinformacijai nustatyti, gali 
paversti atidų stebėjimą ir išsamesnį domėjimąsi patikimumu savo kasdieniu įpročiu. 
Gali analizuoti visą informaciją, kurią matai internete, ir pasidalinti tuo, ką atrandi, su 
šeima ir draugais. Gali būti sumanus, pagarbus ir gerbiamas pilietis!
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Dalomoji	medžiaga:	2	veikla

Netikrų URL atpažinimas
usatoday.com	

abcnews.com.co

washinqtonpost.com

abcnews-us.com

bbc.com/news

abcnews.go.com

nytimesofficial.com

nbc.com.co

washingtonpost.com

nytimes.com

washingtonpost.com.co	

bbc1.site/business-news

nbcnews.com

usatosday.com

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Tikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Netikras

Tikras
abcnews.go.com

bbc.com/news

nbcnews.com

nytimes.com

washingtonpost.com

usatoday.com

Netikras
abcnews.com.co

abcnews-us.com

nbc.com.co

nytimesofficial.com

bbc1.site/business-news

washinqtonpost.com

washingtonpost.com.co

usatosday.com

Tikras	ar	netikras?
vertink, ar URL adresas yra 
tikras (angl. „real“) ar netikras 
(angl. „fake“) ir apibrauk 
tinkamą atsakymą.

Teisingi	atsakymai
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Per Interlandą tekanti upė neša ir faktus, ir pramanus. Ne visada viskas yra taip, kaip atrodo. Brisdamas per upės 
slenksčius, pasitelk nuovoką – ir žiūrėk, kad tavęs neišmuštų iš vėžių šiuose vandenyse tūnantis suktas grobuonis.

Paleisk žiniatinklio naršyklę kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje (pvz., planšetiniame kompiuteryje) ir apsilankyk 
tinklapyje  https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland/tikroves-upe. 

Atpažink klastotę. 6 veikla

„Interland“: Tikrovės upė

Paprašykite savo mokinių pažaisti „Tikrovės upės“ žaidimą ir pasinaudokite toliau 
pateiktais klausimais, kad paskatintumėte tolesnę diskusiją apie žaidžiant išmoktas 
pamokas. Daugumai mokinių ši patirtis naudingiausia, jei jie žaidžia vieni, tačiau galite 
leisti jiems žaisti ir poromis. Tai gali būti ypač naudinga žemesnių klasių mokiniams.
•  Papasakok apie atvejį, kai turėjai nuspręsti, ar tai, su kuo susidūrei internete, buvo tikra 

ar netikra. 
Kokius požymius pastebėjai?

•  Kas yra tas suktas grobuonis (angl. „phisher“)? Apibūdink jo elgesį ir kaip jis daro įtaką 
žaidimui.

•  Ar pažaidus „Tikrovės upę“ pasikeis tavo nuostatos, vertinant internete sutinkamus 
dalykus ir žmones ateityje? Jei taip, tai kaip?

•  Įvardink vieną dalyką, kurį po šių pamokų ir šio žaidimo darysi kitaip.
•  Kokie yra galimi požymiai, kurie galėtų įspėti, kad „kažkas čia ne taip“ ar net gali kelti 

pavojų tam tikrose situacijose internete?
• Koks jausmas, kai internete susiduri su tokiais abejotinais dalykais?
• Jei nesi užtikrintas, ar tai, ką matai, yra tikra, ką turėtum daryti?

Temos diskusijai
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✓ Sužinoti, kodėl privatumas yra svarbus, ir kaip jis susijęs su saugumu internete. 
✓ Pasimokyti susikurti stiprius slaptažodžius. 
✓ Apžvelgti įrankius ir nustatymus, kurie apsaugo nuo įsilaužėlių ir kitų grėsmių.

Temos

Pamokos	apžvalga 1 veikla. Kaip	susikurti	puikų	slaptažodį 
2 veikla. Pasilik	tai	sau 
3. veikla „Interland“: Lobių	bokštas

Tikslai	
moksleiviams

Taikyti	standartai

riPrivatumo ir saugumo internete klausimai ne visada turi aiškius ir nedviprasmiškus 
sprendimus. Apsaugoti savo asmeninę ir privačią informaciją – visa tai, kas tave daro 
tavimi – reiškia užduoti teisingus klausimus ir rasti sau priimtinus logiškus atsakymus.

ISTE	standartai	pedagogams:	1a, 2c, 3b, 3c, 3d, 4b, 6a, 6d, 7a
ISTE	standartai	moksleiviams,	2016	m.:	1c, 1d, 2b, 2d, 3d, 6a
AASL	mokymosi	standartai:	I.b.2, I.c.1, I.c.3, II.c.1, III.a.2, III.b.1, III.c.1, III.d.1, III.d.2, 
IV.b.3, V.d.3, VI.a.1, VI.d.1

Saugok savo 
paslaptis
Ką	reikia	žinoti	apie	privatumą	ir	saugumą

3	pamoka.	Būk	stiprus	internete
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Saugok savo paslaptis
Žodynas

Privatumas: žmonių asmens duomenų ir asmeninės 
informacijos (dar vadinamos neskelbtina informacija) 
apsauga.

Saugumas: žmonių įrenginių ir juose esančios 
programinės įrangos apsauga.

Dviejų	pakopų	patvirtinimas	(dar	vadinamas	dviejų	
veiksnių	patikrinimu	ir	dviejų	pakopų	
autentifikavimu): apsaugos procesas, kai prisijungiant 
prie paslaugos reikia dviejų atskirų veiksmų arba 
dviejų „veiksnių“, tokių kaip slaptažodis ir vienkartinis 
kodas. Pavyzdžiui, gali tekti įvesti slaptažodį ir tada 
papildomai įvesti kodą, kuris buvo išsiųstas į tavo 
telefoną, arba programėlės sugeneruotą kodą.

Slaptažodis: slaptas simbolių derinys, naudojamas 
norint kur nors prisijungti. Jis gali būti įvairių formų; 
pavyzdžiui, gali turėti tik keturių skaitmenų kodą, kurį 
naudoji savo telefono užraktui, o el. pašto paskyros 
slaptažodis turbūt yra žymiai sudėtingesnis. 
Apskritai turėtum susikurti kuo ilgesnius ir 
sudėtingesnius slaptažodžius, tačiau, žinoma, kad 
sugebėtum juos dar ir prisiminti.

Šifravimas: informacijos ar duomenų pavertimas 
kodu, kuris tampa neįskaitomas ir neprieinamas.

Sudėtingumas: vienas tikslų kuriant saugų slaptažodį. 
Pavyzdžiui, slaptažodis yra sudėtingas, kai jį sudaro 
skaičių, specialiųjų simbolių (pvz., „$“ ar „&“), taip pat 
mažųjų ir didžiųjų raidžių derinys.

Programišius	arba	įsilaužėlis	(angl.	„hacker“): 
asmuo, kuris naudojasi kompiuteriais, kad gautų 
neteisėtą prieigą prie kitų žmonių ar organizacijų 
įrenginių ir duomenų.
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Šiai	veiklai	reikės:
•  Prie interneto prijungtų 

įrenginių mokiniams ar jų 
grupėms

•  Lentos arba projekcinio 
ekrano

•  Dalomosios medžiagos: 
„Stiprių slaptažodžių kūrimo 
patarimai“

Veikla

Moksleiviai mokosi susikurti stiprų slaptažodį ir užtikrinti, kad jį sukūrus, jis išliktų privatus.

✓ 	Suvokti, kad svarbu niekada nesidalyti slaptažodžiais su kitais, išskyrus tėvus ar 
globėjus.

✓ 	Suprasti ekrano užraktų, saugančių įrenginius, svarbą.
✓ 	Sužinoti, kaip susikurti slaptažodžius, kuriuos sunku atspėti, tačiau lengva įsiminti.
✓  Pasirinkti tinkamą prisijungimo nustatymų saugumo lygį, įskaitant dviejų veiksnių 

patvirtinimą.

Geriau	apsidrausti	nei	paskui	gailėtis	
Skaitmeninės technologijos leidžia mums lengvai bendrauti su bičiuliais, klasės 
draugais, mokytojais ir artimaisiais. Mes galime su jais susisiekti labai įvairiai: 
elektroniniu paštu, teksto pranešimais ir tiesioginiais pranešimais; žodžiais, 
nuotraukomis ir vaizdo įrašais; naudodami telefonus, planšetinius kompiuterius ir 
nešiojamuosius kompiuterius. Kaip tu palaikai ryšį su savo draugais?

Tačiau tie patys įrankiai, padedantys mums lengvai keistis informacija, taip pat įgalina 
įsilaužėlius ir sukčius pavogti tą informaciją ir ją panaudoti taip, kad pakenktų mūsų 
įrenginiams, santykiams ir įvaizdžiui.

Apsaugoti save, savo informaciją ir įrenginius reiškia įprasti atlikti tam tikrus paprastus 
ir protingus veiksmus, pavyzdžiui, naudoti ekrano užraktus telefonuose, vengti talpinti 
asmeninę informaciją į neužrakintus įrenginius, kur ji gali būti prarasta ar pavogta, ir, 
svarbiausia, susikurti stiprius slaptažodžius.
•  Kas atspės, kokie yra du dažniausiai naudojami slaptažodžiai? 

(Atsakymas: „1 2 3 4 5 6“ ir „slaptažodis“.)
•  Pabandykime išmąstyti dar keletą blogų slaptažodžių ir aptarkime, kas juos daro 

blogais. (Pavyzdžiai: jūsų vardas ir pavardė, telefono numeris, žodis „šokoladas“ ir pan.)

Kas mano, kad šie slaptažodžiai yra geri? ;)

Štai idėja, kaip sukurti ypač saugų slaptažodį: 
•  Pagalvok apie linksmą frazę, kurią gali prisiminti. Tai gali būti žodžiai iš tavo 

mėgstamiausios dainos, knygos pavadinimas, populiarus posakis iš kokio nors filmo 
ir panašiai.

• Pasirink pirmąją raidę arba pirmąsias dvi raides iš kiekvieno tos frazės žodžio.
• Pakeisk kai kurias raides į simbolius ar skaičius.
• Kai kurias raides padaryk didžiąsias, o kitas – mažąsias.
• Išbandykime savo naujuosius įgūdžius žaisdami slaptažodžių žaidimą. 

1.	Sukurkite	slaptažodį	
Pasiskirstysime į komandas poromis. Kiekvienai komandai bus skirta 60 sekundžių 
sukurti po slaptažodį. (Galimas žaidimas su iššūkiu: moksleiviai pirmiausia pasidalina 
užuominomis su klase, kad sužinotų, kiek kontekstinės informacijos reikia klasei, kad ji 
sugebėtų tiksliai atspėti kuriamą slaptažodį.)

Saugok	savo	paslaptis:	1	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Kaip susikurti puikų slaptažodį

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Kurti stiprius slaptažodžius yra svarbu ir įdomu.

2.	Palyginkite	slaptažodžius	
Dvi komandos vienu metu parašys savo slaptažodžius ant lentos, kad juos galima būtų 
palyginti.

3.	Balsuokite!
Visi balsuosime, vertindami kiekvieną slaptažodžių porą, ir aptarsime, kieno slaptažodis 
stipresnis.

Štai keletas patarimų, kaip sukurti slaptažodžius, kad jūsų informacija būtų saugi.

Stiprūs	slaptažodžiai yra pagrįsti kokiu nors pasakymu ar sakiniu, kurį tau lengva 
atsiminti, bet sunku kitam atspėti – pavyzdžiui, pirmosios žodžių raidės iš mėgstamos 
dainos pavadinimo ar dainos teksto, pirmosios žodžių raidės sakinyje apie tai, ką 
kažkada esi padaręs; ir būtinai reikia į šį derinį įtraukti raides, skaičius ir simbolius. 
Pavyzdžiui: „Aš 3 klasėje mokiausi Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje“ būtų 
galima paversti į tokį slaptažodį: A3km5Dpr0g.

Vidutinio	stiprumo	slaptažodžiai yra stiprūs slaptažodžiai, kurių nebūtų lengva atspėti 
kenkėjiškai programai, tačiau juos gali atspėti kas nors, kas tave pažįsta (pavyzdžiui, 
„MokiausiDaukante“).

Silpnuose	slaptažodžiuose dažniausiai naudojama kokia nors asmeninė informacija, 
pavyzdžiui, augintinio vardas; juos lengva „nulaužti“ ir juos gali atspėti kas nors, kas 
tave pažįsta (pavyzdžiui, „MyliuLota“ ar „megstusokolada“). 

•  Kiekvienai svarbiai paskyrai naudok skirtingą slaptažodį.
•  Naudok slaptažodžius iš mažiausiai aštuonių simbolių. Kuo jis ilgesnis, tuo geriau (jei 

tik sugebi jį atsiminti!).
• Naudok raidžių (didžiųjų ir mažųjų), skaičių ir simbolių derinius.
•  Kurk lengvai įsimenamus slaptažodžius, kad nereikėtų jų užrašyti, nes tai keltų 

papildomų pavojų.
•  Nedelsdamas pakeisk slaptažodį, jei žinai ar manai, kad jį gali žinoti kas nors kitas, 

išskyrus suaugusiuosius, kuriais pasitiki.
•  Savo įrenginiuose visada naudok stiprius ekrano užraktus. Nustatyk, kad tavo 

įrenginiai automatiškai užsirakintų, kad jie būtų apsaugoti, net jei atsidurtų 
netinkamose rankose.

•  Apsvarstyk galimybę naudotis slaptažodžių tvarkykle, pavyzdžiui, integruota į tavo 
naršyklę, kad ji prisimintų tavo slaptažodžius. Tokiu būdu kiekvienai paskyrai galėsi 
naudoti unikalų slaptažodį ir nereikės jų visų atsiminti.

Ko	išmokstame	

Stiprių	slaptažodžių	
kūrimo	patarimai

KĄ	DARYTI
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•  Slaptažodyje nenaudok asmeninės informacijos (vardo, adreso, el. pašto adreso, 
telefono numerio, asmens kodo, mamos mergautinės pavardės, gimimo datų ir 
panašiai), taip pat nenaudok dažnų žodžių.

•  Nenaudok slaptažodžio, kurį lengva atspėti, pavyzdžiui, savo pravardės, vien tik 
mokyklos pavadinimo, mėgstamos komandos pavadinimo, skaičių eilutės (pvz., 
123456) ir panašiai. Ir tikrai niekada nenaudok žodžio „slaptazodis“ (angl. „password“)!

• Nesidalink savo slaptažodžiu su niekuo, išskyrus savo tėvus ar globėjus.
• Niekada neužsirašyk slaptažodžių ten, kur juos gali rasti kiti.

KO	NEDARYTI
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Šiai	veiklai	reikės:
•  Vieno mokyklos 

įrenginio, prijungto prie 
projektoriaus, per kurį galima 
pademonstruoti klasei 
tinkamos rodyti paskyros 
pavyzdį (pavyzdžiui, laikinos 
el. pašto ar svetainės 
paskyros).

Parinkčių	peržiūra	
Aš turiu savo mokyklos įrenginį, prijungtą prie projektoriaus. Nueikime į šios programos 
nustatymų puslapį, kuriame galime pamatyti, kokios yra mūsų galimos parinktys. Ar 
galite man padėti (paskatinkite mokinius padėti jums)...
• Kaip pakeisti slaptažodį;
•  Kaip peržiūrėti dalinimosi, vietos nustatymo ir kitus nustatymus ir išsiaiškinti, kurie iš 

jų labiausiai tau tinka;
•  Kaip gauti įspėjimus, jei kas nors bando prisijungti prie tavo paskyros iš nežinomo 

įrenginio;
•  Kaip nustatyti savo internetinį profilį, įskaitant nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad jis būtų 

matomas tik tavo pasirinkiems draugams ir šeimai;
• Kaip nustatyti dviejų veiksnių arba dviejų pakopų patvirtinimą;
•  Kaip nustatyti informacijos atkūrimo pasirinktis tuo atveju, jei netektum prieigos prie 

savo paskyros.

Apie tai, kokie privatumo ir saugumo nustatymai tau tinka, verta pasikalbėti su tėvais 
ar globėjais. Tačiau nepamiršk, kad svarbiausias saugumo nustatymas yra tavo 
smegenyse: tu pats priimi pagrindinius sprendimus, kiek, kada ir su kuo pasidalinti savo 
asmenine informacija.

Stipraus, unikalaus slaptažodžio kiekvienai svarbiai paskyrai pasirinkimas yra puikus 
pirmas žingsnis. Dabar turi prisiminti savo slaptažodžius ir juos išlaikyti paslaptyje.

Veikla

Ko	išmokstame

Privatumas	yra	tapatus	saugumui
Internetinis privatumas ir saugumas internete eina kartu. Dauguma programėlių ir 
programinės įrangos siūlo būdus, kaip kontroliuoti, kokia informacija mes dalinamės ir 
kaip tai darome.

Prisijungę prie programėlės ar svetainės, ieškok tokios parinkties kaip „Mano paskyra“ 
(angl. „My Account“) arba „Nustatymai“ (angl. „Settings“). Čia rasi privatumo ir 
saugumo nustatymus, leidžiančius nuspręsti:
• Kokia informacija matoma tavo profilyje;
•  Kas gali peržiūrėti tavo įrašus, nuotraukas, vaizdo įrašus ar kitą tavo bendrinamą turinį.

Išmokęs naudoti šiuos nustatymus savo privatumui apsaugoti ir nepamiršdamas jų 
kaskart atnaujinti, galėsi valdyti savo privatumą, saugumą ir saugą. Svarbu žinoti, kad 
tavo tėvai ar globėjai visada turėtų priimti šiuos sprendimus kartu su tavimi.

Pakalbėkime

Tikslai	
moksleiviams

✓  Prisitaikyti jų naudojamų internetinių paslaugų privatumo nustatymus.
✓  Priimti	sąmoningus	sprendimus dėl dalijimosi informacija per svetaines ir tinklus, 

kuriais jie naudojasi.
✓  Suprasti, ką reiškia dviejų veiksnių ir dviejų pakopų patikrinimai ir kada juos naudoti.

Mokytojas mokyklos įrengyje parodo, kur ieškoti ir ko ieškoti, kai norite pakeisti savo privatumo nustatymus.

Saugok	savo	paslaptis.	2	veikla

Pasilik tai sau
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Paprašykite savo mokinių pažaisti „Lobių bokšto“ žaidimą ir pasinaudokite toliau 
pateiktais klausimais, kad paskatintumėte tolesnę diskusiją apie žaidžiant išmoktas 
pamokas. Daugumai mokinių ši patirtis naudingiausia, jei jie žaidžia vieni, tačiau galite 
leisti jiems žaisti ir poromis. Tai gali būti ypač naudinga žemesnių klasių mokiniams.
•  Kokie yra ypač stipraus slaptažodžio elementai?
•  Kada realiame gyvenime svarbu sukurti stiprius slaptažodžius? Kokių patarimų 

sužinojote, kaip tai padaryti?
•  Kas yra įsilaužėlis (angl. „hacker“)? Apibūdinkite šio veikėjo elgesį ir kaip jis veikia 

žaidimą.
•  Ar pažaidus „Lobių bokštą“ ateityje keisis tavo elgesys, siekiant apsaugoti savo 

informaciją?
• Įvardink vieną dalyką, kurį po šių pamokų ir šio žaidimo darysi kitaip.
•  Sukurk tris bandomuosius slaptažodžius, kurie išlaikytų ypač stipraus slaptažodžio 

testą.
• Kokie yra neskelbtinos informacijos, kurią reikėtų apsaugoti, pavyzdžiai?

Temos	diskusijai

Pavojus! Lobių bokštas atrakintas, todėl Internauto vertybėms, tokioms kaip kontaktinė informacija ir privačios 
žinutės, kyla didelis pavojus. Aplenk įsilaužėlį ir pastatyk tvirtovę su stipriais slaptažodžiais, kad galėtum kartą ir 
visiems laikams apsaugoti savo paslaptis.

Paleisk žiniatinklio naršyklę kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje (pvz., planšetiniame kompiuteryje) ir apsilankyk  
https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland/landing/lobiu-bokstas. 

Saugok	savo	paslaptis.	3	veikla

„Interland“: Lobių bokštas
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✓ Apibrėžti, ką reiškia ir kaip atrodo pozityvumas internete ir už jo ribų. 
✓ Imtis pozityvaus bendravimo internete. 
✓ Nustatyti situacijas, kuriose derėtų pasitarti su patikimu suaugusiuoju.

Temos

Pamokos	apžvalga 1 veikla. Nuo	pasyvaus	stebėtojo	iki	aktyvaus	gynėjo	 
2 veikla. Aktyvaus	gynėjo	pasirinkimai	 
3 veikla. ...bet	pasakyk	tai	gražiai! 
4 veikla. Bendrauk	mandagiai 
5 veikla. Ne	tik	žodžiais,	bet	ir	veiksmais 
6 veikla. Kaip	žodžiai	gali	pakeisti	vaizdą 
7 veikla. „Interland“:	Gerumo	karalystė

Tikslai	
moksleiviams

Taikyti	standartai

Skaitmeninis pasaulis sukuria naujus iššūkius ir galimybes socialinei sąveikai – ir 
vaikams, ir visiems kitiems. Socialinius ženklus internete gali būti sunkiau suprasti, 
nuolatinis bendravimas gali suteikti ir patogumo, ir nerimo, o anonimiškumas gali 
paskatinti ne tik simpatijas ir komplimentus, bet ir žalą sau ir kitiems.

Tai sudėtingas reiškinys, bet mes žinome, kad internetas gali sustiprinti ir gerumą, ir 
negatyvumą. Išmokti išreikšti geranoriškumą ir empatiją, taip pat reaguoti į negatyvumą 
bei priekabiavimą, yra būtina, norint kurti sveikus santykius ir sumažinti izoliacijos 
jausmą, kuris kartais prisideda prie patyčių, depresijos, mokymosi sunkumų ir kitų 
problemų.

Tyrimai rodo, kad veiksminga patyčių prevencija yra veiksmingesnis būdas šalinti 
neigiamo elgesio priežastis nei paprasčiausi patarimai vaikams nesielgti negatyviai 
internete. Tokia veikla skatina mokinius nuo pat pradžių pozityviai bendrauti ir moko, 
kaip reaguoti į negatyvumą, jei jis atsiranda.

ISTE	standartai	pedagogams:	1a, 1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6d, 7a  
ISTE	standartai	moksleiviams	2016	m.:	1c, 2b, 3d, 4d, 7a, 7b, 7c 
AASL	mokymosi	standartai:	I.a.1, I.a.2, I.b.1, I.b.2, I.b.3, I.c.1, I.c.2, I.c.3, I.d.3, I.d.4, II.a.1, 
II.a.2, II.b.1, II.b.2, II.b.3, II.c.1, II.c.2, II.d.1, II.d.2, II.d.3, III.a.1, III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.b.2, 
III.c.1, III.c.2, III.d.1, III.d.2, IV.b.2, IV.b.3, IV.d.2, V.a.2, V.a.3, V.c.1, V.c.3, V.d.1, V.d.2, V.d.3, 
VI.a.1, VI.a.2, VI.d.1, VI.d.3

Šaunu būti 
geranoriškam
Pozityvumo	internete	galia

4	pamoka.	Būk	geranoriškas	internete
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Šaunu būti geranoriškam
Žodynas

Patyčios: tikslingas piktavalis elgesys, kuris paprastai 
kartojamas. Asmeniui, į kurį nukreipiamos patyčios, 
dažnai sunkiai sekasi apsiginti.

Internetinės	patyčios: patyčios, vykstančios internete 
arba naudojant skaitmeninius prietaisus.

Priekabiavimas: bendresnis terminas nei patyčios, 
kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis: 
užgauliojimu, erzinimu, grasinimu, žeminimu ir 
panašiai; priekabiavimas taip pat gali pasireikšti 
internete.

Konfliktas: ginčas ar nesutarimas, kuris nebūtinai 
kartojamas.

Agresorius: priekabiavimą ar patyčias vykdantis 
asmuo; nors tokie asmenys kartais vadinami 
„skriaudikais“ (angl. „bully“), patyčių prevencijos 
ekspertai pataria niekada neklijuoti žmonėms tokių 
etikečių.

Taikinys: asmuo, į kurį nukreipiamos patyčios ar kuris 
tampa tokio elgesio auka.

Stebėtojas: priekabiavimo ar patyčių liudininkas, kuris 
supranta padėtį, bet nusprendžia nesikišti.

Gynėjas: priekabiavimo ar patyčių liudininkas, kuris 
asmeniškai arba viešai išreiškia palaikymą patyčių 
taikiniui, ar kartais bando sustabdyti ir (arba) pranešti 
apie įvykį, kurio liudininku jis tapo.

Sustiprinti: padidinti arba išplėsti asmenų dalyvavimą 
procese ar jų poveikį.

Atskirtis: priekabiavimo ar patyčių forma, naudojama 
internete ir už jo ribų; dažnai vadinama „socialine 
atskirtimi“.

Blokavimas: būdas nutraukti bet kokį bendravimą 
su kitu asmeniu internete, neleidžiant jam pasiekti 
jūsų profilio, siųsti jums pranešimų, matyti jūsų 
įrašų ir panašiai; apie blokavimą užblokuotas asmuo 
neinformuojamas (tai ne visada idealus sprendimas 
patyčių situacijose, nes taikinys nori žinoti, ką 
agresorius sako, ir ar patyčios baigėsi).

Nutildymas	(angl.	„mute“): mažiau negrįžtamas nei 
blokavimas, nutildymas yra būdas nustoti matyti kito 
asmens įrašus, komentarus ir kita savo socialinių 
tinklų sraute, jei ta informacija tampa erzinanti; apie 
nutildymą nutildytajam asmeniui nepranešama 
(nelabai paranku patyčių atveju).

Anonimas: neįvardytas ar nežinomas asmuo; asmuo 
internete, kurio vardo ar asmens tapatybės nežinai.

Trolinimas: internetinių įrašų ar komentarų skelbimas, 
sąmoningai siekiant įžeisti, užgauti ar provokuoti.

Pranešimas	apie	piktavališką	elgesį: socialinio tinklo 
internetinių įrankių ar sistemos naudojimas, siekiant 
pranešti apie priekabiavimą, patyčias, grasinimus ir 
kitą žalingą turinį, kuris paprastai pažeidžia paslaugos 
teikimo sąlygas arba bendruomenės standartus.

Užrašas: tekstas, pridedamas prie nuotraukos ir 
suteikiantis informacijos apie tai, kas vaizduojama 
nuotraukoje.

Kontekstas: papildoma informacija apie nuotrauką 
ar kita informacija, padedanti geriau suprasti tai, ką 
matome. Kontekstas gali apimti tokią informaciją kaip 
vieta, kur buvo padaryta nuotrauka, teksto išsiuntimo 
laikas, situacija, kurioje buvo siuntėjas, ir kita.
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Moksleiviai identifikuoja keturis vaidmenis patyčių situacijoje (asmuo, kuris tyčiojasi, patyčių taikinys, pasyvus 
stebėtojas ir stebintis gynėjas), taip pat aptaria, kaip elgtis, jei jie tampa patyčių stebėtoju ar taikiniu.

✓ Gebėti nustatyti priekabiavimo ar patyčių situacijas internete. 
✓ Įvertinti, ką reiškia būti pasyviu stebėtoju ar aktyviu gynėju internete. 
✓ Išmokti konkrečius būdus, kaip reaguoti į patyčias, kai jas pamato. 
✓ Žinoti, kaip elgtis patyrus priekabiavimą. 

Kodėl	gerumas	svarbus?
Svarbu sau priminti, kad už kiekvieno vartotojo vardo ir avataro slypi tikras žmogus, 
turintis tikrų jausmų, ir mes turėtume su jais elgtis taip, kaip norėtume, kad kiti 
elgtųsi su mumis. Kai vykdomos patyčios ar kitoks piktavališkas elgesys, dažniausiai 
situacijoje dalyvauja keturių tipų žmonės.
• Yra agresorius arba besityčiojantis asmuo (asmenys).
• Taip pat yra žmogus, iš kurio tyčiojamasi – taikinys.
• Yra liudininkų to, kas vyksta, paprastai jie vadinami stebėtojais.
• Taip pat yra liudininkų, kurie bando pozityviai įsikišti, paprastai jie vadinami gynėjais.

Jei internete patiri patyčias ar kitokį netinkamą elgesį savo atžvilgiu, gali padaryti keletą 
dalykų:

Jei	esu	taikinys,	galiu...
• Nereaguoti;
• Užblokuoti tą asmenį;
•  Pranešti apie jį – pasakyti tėvams, mokytojams, broliui, sesei ar dar kam nors, kuo 

pasitiki; naudotis programos ar tinklo siūlomus pranešimo įrankiais, kad praneštum 
apie su priekabiavimu susijusį įrašą, komentarą ar nuotrauką.

Jei tampi priekabiavimo ar patyčių stebėtoju, turi galią įsikišti ir pranešti apie žiaurų 
elgesį. Kartais stebėtojai nesistengia sustabdyti patyčių ar padėti taikiniui, tačiau kai tai 
daro, jie tampa gynėjais. Nusprendęs nepalaikyti piktavališko elgesio, gali pasirinkti būti 
gynėju ir stoti gerumo ir pozityvumo pusėn. Bent šiek tiek pozityvumo internete gali būti 
daug. Jis gali užkirsti kelią negatyvumo plitimui ir neleisti jam virsti žiaurumu bei žala.

Jei	esu	stebėtojas,	galiu	tapti	gynėju	šiais	būdais...
• Rasti būdą parodyti gerumą taikiniu tapusiam asmeniui ar jį palaikyti;
•  Komentare ar atsakyme įvardyti piktavališką elgesį (nepamiršk, kad kritikuoti reikia 

elgesį, o ne asmenį), žinoma, jei tai nekelia tau sunkumų ir manai, kad tai daryti yra 
saugu;

•  Nuspręsti nepadėti agresoriui ir susilaikyti nuo patyčių skleidimo ar stiprinimo toliau 
dalijantis piktavališku įrašu ar komentaru;

Šaunu	būti	geranoriškam.	1	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Nuo pasyvaus stebėtojo iki aktyvaus gynėjo

Tęsinys kitame puslapyje ->
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1.		Perskaitykite	scenarijus	ir	sugrupuokite	atsakymus	
Aptarę vaidmenis, išdalinkite mokiniams darbalapį ir skirkite 15 minučių, kad jie 
įsigilintų į tris scenarijus ir kiekvieną galimą reagavimo būdą priskirtų stebėtojui (S) 
arba gynėjui (G). Jei būtų laiko, paprašykite juos klasėje kartu sukurti papildomą 
ketvirtą scenarijų.

2.	Aptarkite	atsakymus
Prieš diskusiją arba jos pabaigoje, paprašykite jų įvardyti, kodėl galėtų būti smagu turėti 
gynėjų mokyklos bendruomenėje ir internete.

3.	Aptarkite	atvejus,	kuriuos	buvo	sunkiausiai	priskirti	
Jei yra laiko, paklauskite mokinių, ar kažkuriuos reagavimo variantus buvo sunkiau 
priskirti ir kodėl. Padiskutuokite apie tai. 

Ar rinktumėtės ginti kitus, pranešti apie įžeidžiantį elgesį, ignoruoti provokacijas 
ar toliau neplatinti netinkamo turinio? Visada gali rinktis įvairias strategijas, 
atsižvelgdamas į situaciją. Bet kas pasitelkęs truputį gerumo, gali daug pasiekti ieškant 
išeičių iš sunkių situacijų.

Ko	išmokstame

Veikla

•  Suvienyti draugų grupę „kolektyviniam gerumui“ – kad jie kartu paskelbtų kuo daugiau 
teigiamų komentarų apie taikiniu tapusį asmenį (tačiau nesakant nieko blogo apie 
agresorių ir jam nekeršijant, nes taip rodytumėt blogą pavyzdį);

•  Pranešti apie priekabiavimą. Papasakoti apie tai tiems, kas gali padėti, pavyzdžiui, 
tėvams, mokytojui ar mokyklos socialiniam pedagogui.

Šiai	veiklai	reikės:
•  Dalomosios medžiagos: 
darbalapio „Nuo pasyvaus 
stebėtojo iki aktyvaus gynėjo“

Teisingi	darbalapio	„Nuo	
pasyvaus	stebėtojo	iki	
aktyvaus	gynėjo“	atsakymai:
1	scenarijus: S, G, S (nes 
neišsprendžia situacijos), G, G

2	scenarijus: G, S, G, G

3	scenarijus: G, G, S, S, G

4	scenarijus: Jūsų atsakymai!
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Taigi dabar jau žinai, kad stebėtojas turi galių daryti gera ir tapti gynėju bei padėti patyčias patiriančiam asmeniui. 
Toliau pateikiami trys scenarijai, kurie yra internetinių patyčių ar priekabiavimo pavyzdžiai. Jei nori, sukurk ir ketvirtą 
scenarijų, kuris nutiko tavo pažįstamiems, taip pat pateik galimus pasyvaus stebėjimo ir gynimo veiksmus toje 
situacijoje. Su kiekvienu iš trijų jau sukurtų scenarijų pateikiamas galimų reakcijų sąrašas. Perskaityk kiekvieną 
atsakymą ir nuspręsk, ar tai būtų stebėtojo, ar gynėjo reakcija, o greta atsakymo esančiuose laukeliuose įrašyk „S“ (jei 
tai būtų stebėtojo elgesys) arba „G“ (jei tai būtų gynėjo elgesys). Jei būtų laiko, klasėje aptarkite tuos variantus, kurie 
pasirodė sunkiausiai išsprendžiami, taip pat kodėl jie buvo sunkiausi.

Užduotis:	1	veikla

Nuo pasyvaus stebėtojo iki aktyvaus gynėjo

Tavo draugė netyčia paliko savo telefoną žiūrovų tribūnoje mokyklos stadione. Kažkas 
jį rado ir išsiuntė tikrai bjaurią žinutę apie kitą mokinę būriui jos futbolo komandos 
draugių, tada vėl padėjo telefoną ten, kur rado. Mokinė, apie kurią buvo išsiųsta ta bjauri 
žinutė, pasakė tavo draugei, kad ji yra baisus žmogus, nors tą žinutę išplatino visai ne ji. 
Niekas nežino, kas išsiuntinėjo tą žinutę. Ką tu darai?

□  Tau liūdna dėl to, kas nutiko tavo draugei, bet nieko nedarai, nes niekas ir nežino, 
kas taip niekšiškai su ja pasielgė.

□  Susisieki su mokine, apie kurią buvo išplatinta piktavališka žinutė, paklausi, kaip ji 
jaučiasi, ir ar tu gali jai kaip nors padėti.

□  Pasidalini išplatinta piktavališka žinute su kitomis draugėmis, dar sustiprindama 
dramą.

□  Kartu su savo drauge suvienijate visas futbolo komandos nares, kad jos paskelbtų 
įrašus, kiekviena parašydama ką nors gera apie patyčių taikiniu tapusią mokinę.

□  Kartu su savo drauge anonimiškai pranešate apie įvykį mokyklos direktoriui, 
informuodamos, kad su visais būtina aptarti telefonų saugumo klausimą ir būtinybę 
naudoti užraktus telefonuose.

Tavo mokytoja sukūrė klasės tinklaraštį, skirtą literatūrinei saviraiškai, kur mokiniai gali 
rašyti, redaguoti tekstus ir dalintis komentarais. Kitą dieną ji suserga, o ją pavaduojanti 
mokytoja net nepastebi kas vyksta klasės tinklaraštyje – o čia kažkas skelbia tikrai 
bjaurius komentarus apie vieną klasės draugę. Ką tu darai?

□  Komentaru atsakai į įžeidžiančius komentarus, parašydama, kad „Tai nėra šaunu“ ir 
„Aš esu ___ draugė, ir tai, ką rašai, yra netiesa“.

□  Ignoruoji viską, kol grįš mokytoja.

□  Pakvieti kitus klasės draugus, kad parašytų teigiamų komentarų apie užsipultą 
klasės draugę ir ją pagirtų.

□  Atkreipi pavaduojančios mokytojos dėmesį į tai, kas vyksta klasės tinklaraštyje, kad 
ji galėtų tai perduoti ir pagrindinei mokytojai.

1	scenarijus

2	scenarijus

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Yra internetinis žaidimas, kurį žaidžia daugelis tavo draugų. Paprastai žaidimų 
pokalbiai būna apie tai, kas vyksta žaidime. Kartais pasitaiko vienas kitas užgaulesnis 
pasisakymas, nors dažniausiai tai tėra draugiškas varžymasis, o ne kažkas tikrai rimta. 
Bet šį kartą vienas žaidėjas pradeda rašyti tikrai nemalonius dalykus apie vieną iš tavo 
žaidžiančių draugų, ir tai nesiliauja. Jis net toliau tęsia tą temą kitą dieną. Ką tu darai?

□  Paskambini savo draugui ir pasakai, kad tau tai lygiai taip pat nepatinka, ir klausi jo, 
kaip jūs kartu galėtumėte sureaguoti į tai, kas vyksta.

□  Paskambini visiems pažįstamiems, kurie žaidžia kartu su jumis (įsitikindamas, kad 
tavo draugas žino apie tai), ir bandai užsitikrinti jų pritarimą, kad laikas būtų viešai 
pasmerkti tokį bjaurų elgesį.

□  Nusprendi dar palaukti ir pažiūrėti, ar tas priekabiautojas liausis tai daręs; jei ne, gal 
tada įmtumeis kokių nors žingsnių.

□  Kuriam laiką pasitrauki iš žaidimo.

□  Perskaitai žaidimo bendruomenės taisykles ir, jei patyčios jose neleidžiamos, 
praneši apie nemalonų elgesį naudodamasis žaidimo pranešimų sistema.

Klasėje sukurkite scenarijų iš realaus gyvenimo, remdamiesi kokia nors jums 
žinoma situacija, tada pasiūlykite galimus stebėtojo ir gynėjo reagavimo būdus, kad 
parodytumėte, jog tikrai suprantate, apie ką kalbama!

3	scenarijus

4	scenarijus
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Dažnai moksleiviai nori padėti patyčių taikiniu tapusiam draugui, tačiau nežino, ką daryti. Ši veikla parodo, kad jie 
gali rinktis įvairius veiksmus, čia taip pat pateikiama pavyzdžių ir suteikiama galimybė jiems patiems pasiūlyti, kaip 
teigiamai reaguoti.

✓ 	Suprasti, kad būti gynėju yra pasirinkimas.
✓ 	Sužinoti, kad esama įvairių būdų įsikišti ir tapti gynėju konkrečioje situacijoje.
✓  Pasirinkti iš įvairių skirtingų reagavimo variantų tuos, kurie yra saugūs ir atrodo 

tinkami.
✓ 	Sukurti savo pačių galimus reagavimo į situaciją variantus.

Kai matai, kad internete kažkas užsipuola kitą žmogų – priverčia jį jaustis nepatogiai ar 
jaustis atstumtu, tyčiojasi iš jo, rodo nepagarbą, įžeidžia jo jausmus ir panašiai – visada 
turi pasirinkimą. Pirma, gali pasirinkti būti ne stebėtoju, o gynėju, ir padėti taikiniu 
tapusiam asmeniui. Antra, jei pasirenki būti gynėju, turi galimybę rinktis, kokių veiksmų 
imtis.

Svarbiausia žinoti tai, kad taikiniu tapusiam žmogui tikrai gali padėti, net jei tik jį 
išklausysi – jis žinos, kad jis kažkam rūpi.

Žinoma, ne kiekvienas jausis patogiai stodamas ginti kitus viešai, tiek internete, tiek 
mokyklos valgykloje. Bet jei tai darysi, daryk iki galo! Tu gali...
• Garsiai įvardyti niekingą elgesį (ne asmenį), pasakydamas, kad tai nėra šaunu.
• Įraše ar komentare pasakyti ką nors gero apie taikiniu tapusį asmenį.
•  Paprašyti draugų, kad jie taip pat kaip nors teigiamai pasisakytų internete apie taikiniu 

tapusį žmogų.
• Už interneto ribų gali pakviesti jį kartu pažaisti žaidimų aikštelėje ar kartu papietauti.

Jei nesijauti pakankamai tvirtas, kad padėtum viešai, nieko baisaus. Taip pat gali 
palaikyti užsipultą žmogų asmeniškai. Tu gali...
• Tekstine žinute ar tiesioginiame pranešime pasiteirauti, kaip jam sekasi.
•  Pasakyti ką nors gera ar pagirti užsipultą asmenį anoniminiame įraše, komentare ar 

tiesioginiame pranešime (jei naudojiesi tinklais, kurie leidžia likti anonimiškam).
• Pasakyti jam, kad esi pasirengęs su juo pasikalbėti po pamokų, jei jis to norėtų.
•  Ramiai aptarti padėtį asmeniškai ar telefonu ir pasakyti, jog smerki tokį piktavališką 

elgesį, bei pasiūlyti pasikalbėti apie tai, kas įvyko.

Be to, nesvarbu, kokiu gynėju pasirinktum būti, visada turi galimybes pranešti apie 
netinkamą elgesį – tiek viešai, tiek privačiai. Pavyzdžiui, gali pranešti apie patyčias per 
svetainės ar programos sąsają ar tiesiog papasakoti apie tai, kas vyksta, suaugusiajam, 
kuriuo pasitiki.

Šaunu	būti	geranoriškam.	2	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Gynėjo galimybės

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Šioje veikloje mes išbandysime, ką reiškia būti gynėju, todėl tarkime, kad visa mūsų 
klasė pasirinko padėti taikiniu tapusiam asmeniui.

1.	Susiskirstykite	į	grupes	po	penkis	mokinius.
Kiekviena grupė turėtų paskirti skaitytoją ir rašytoją.

2.	Grupės	kartu	perskaito	ir	aptaria	situacijas,	kai	kažkas	yra	skriaudžiamas.
Trys situacijos pateikiamos kitame puslapyje esančiame darbalapyje.

Kol grupės diskutuoja, mokytojas lentą ar molbertą padalija į dvi dideles skiltis su 
antraštėmis „Viešas palaikymas“ ir „Asmeninis palaikymas“.

3.	Grupės	kiekvienai	skilčiai	pasirenka	arba	sukuria	atitinkamus	dviejų	tipų	
pasiūlymus.
Moksleiviai gali pasitelkti skyriuje „Pakalbėkime“ pateiktomis reagavimo galimybėmis 
arba pasiūlyti savo pačių sugalvotas galimybes.

4.	Moksleiviai	prilipdo	lipnius	lapelius	su	savo	pasirinkimais	ant	lentos	ir	garsiai	
perskaito	juos	visai	klasei.
Tada mokytojas gali pradėti diskusiją klasėje, atsižvelgdamas į mokinių pasiūlytus 
pasirinkimus.

Labai dažnai, kai matai, kad kažkas yra skriaudžiamas ar ujamas, nori padėti, bet 
ne visada žinai, ką daryti. Dabar jau žinote daug būdų, kaip padėti taikiniu tapusiam 
asmeniui, ir kad turite galimybių juos palaikyti jums patogiais būdais. Taigi, turite galią 
padėti žmonėms jums patiems priimtinu būdu!

Ko	išmokstame

Veikla

Šiai	veiklai	reikės:
•  Lentos arba molberto su 

dideliu baltu lapu, ant kurio 
mokiniai galėtų klijuoti lipnius 
užrašų lapelius.

•  Dalomosios medžiagos: 
darbalapio „Gynėjo 
galimybės“

•  Lipnių lapelių kiekvienai 
mokinių grupei
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Dabar, kol dirbate grupėmis, kiekviena grupė tegul nusprendžia, kokiais būdais ji norėtų veikti kaip gynėjai. 
Paprašykite, kad vienas jūsų grupės savanoris būtų rašytojas (rašytų ant lipnių lapelių), o kitas – skaitytojas. 
Skaitytojas garsiai perskaito pirmąją situaciją, o tada kiekvienai situacijai grupės skiria penkias minutes, kad aptartų 
ir nuspręstų, kaip palaikytumėte taikiniu tapusį asmenį viešai, ir kaip privačiai. Rašytojas užrašo jūsų sprendimus ant 
dviejų lipnių lapelių ir priklijuoja vieną jų ant lentos esančioje skiltyje „Viešas palaikymas“, o kitą – skiltyje „Asmeninis 
palaikymas“. Priimdami sprendimus, naudokitės idėjomis, kurias ką tik kartu aptarėte klasėje, ARBA patys sugalvokite 
savo būdų, kaip padėti skriaudžiamajam. Pakartokite šį procesą 2 ir 3 situacijoms.

Pastaba: Nėra vieno paties teisingiausio būdo palaikyti taikiniu tapusį asmenį, nes kiekvienas asmuo (tiek taikinys, 
tiek stebėtojas) yra skirtingas ir kiekviena situacija yra skirtinga. Mes tiesiog bandome įsigilinti į skirtingas gynėjo 
reagavimo galimybes.

Užduotis:	2	veikla

Gynėjo galimybės

Mokinė paskelbia įrašą, kuriame perdainuoja žinomos pop atlikėjos dainą. Kiti 
moksleiviai pradeda skelbti žeminančius komentarus po vaizdo įrašu. Ką darysite, kad 
palaikytumėte vaizdo įrašą paskelbusį asmenį? Pasinaudokite kai kuriomis anksčiau 
aptartomis idėjomis arba raskite kitokį grupės sprendimą.

Mokinys išsiunčia kitam mokiniui tavo draugo rašyto komentaro momentinę ekrano 
nuotrauką ir nemaloniai iš jo pasišaipo. Ekrano nuotrauka toliau pradedama dalintis ir 
ji kaip virusas išplinta visoje mokykloje. Ką darysite, kad palaikytumėte mokinį, kurio 
komentaras buvo nukopijuotas ir išplatintas? Pasirinkite vieną iš mūsų ką tik klasėje 
aptartų idėjų arba pasiūlykite savo pačių reagavimo variantą.

Sužinote, kad mokyklos mokinys sukūrė netikrą socialinio tinklo profilį naudodamasis 
kito mokinio vardu ir jame skelbia nuotraukas ir memus, kuriais šaiposi iš kitų mokinių, 
mokytojų ir mokyklos. Ką nuspręsite daryti, kad palaikytum mokinį, kurio vardu 
prisidengiama? Apsvarstykite kai kurias anksčiau aptartas idėjas arba pateikite savo 
atsakymą.

1	situacija

2	situacija

3	situacija
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Šiai	veiklai	reikės:
•  Lentos arba projekcinio 

ekrano

•  Dalomosios medžiagos: 
darbalapio „... bet pasakyk tai 
gražiai!“

•  Lipnių lapelių ar įrenginių 
mokiniams

1.	Perskaitykite	komentarus
Mes visi dabar žiūrime į neigiamus komentarus.

2.	Parašykite	taisymus
Dabar susiskirstykime į komandas po tris ir sukurkime dviejų rūšių atsakymus į šiuos 
komentarus:
•  Kaip tu pats galėtum išreikšti tas pačias ar panašias mintis pozityviau ir 

konstruktyviau?
•  Jei tokius komentarus būtų parašęs vienas iš tavo klasės draugų, kaip galėtum 

atsakyti, kad pokalbis taptų pozityvesnis?

Pastaba mokytojams:
Žemesnių klasių moksleiviams gali prireikti padėti komentarus taisyti per pavyzdžius. 
Galima būtų vieną tokį pavyzdį išnagrinėti kartu klasėje, kad užtikrintumėte, jog mokiniai 
po to sėkmingai atliktų panašią užduotį savarankiškai.

3.	Pateikite	atsakymus
Dabar kiekviena komanda pateiks savo variantus abiejose situacijose.

Reaguojant į tai, kas negatyvu, pozityvumu galima prieiti prie žymiai smagesnio 
ir įdomesnio pokalbio – kas yra žymiai geriau nei stengtis iškuopti nemalonaus 
komentaro sukurtą žalą.

Veikla

Ko	išmokstame	

Negatyvių	dalykų	pavertimas	pozityviais
Jūsų amžiaus vaikams matomas įvairus internetinis turinys, taip pat ir neigiamos 
žinutės, kurios skatina blogą elgesį.
•  Ar tau (ar kam nors, ką pažįsti) yra tekę matyti, kaip žmonės negatyviai elgiasi 

internete? Kaip dėl to jauteisi?
•  Ar tau (ar kam nors iš pažįstamų) yra kada nors tekę patirti netikėtą gerumą iš kito 

žmogaus internete? Kaip dėl to jauteisi?
•  Kokių paprastų veiksmų galime imtis, kad neigiamą bendravimą paverstume 

teigiamu?

Į neigiamas emocijas galime reaguoti konstruktyviai, performuluodami nedraugiškus 
komentarus ir labiau įsisąmonindami savo pačių bendravimo internete toną.

Pakalbėkime

Tikslai	
moksleiviams

✓ Išreikšti	jausmus ir nuomones teigiamais, veiksmingais būdais. 
✓ Reaguoti	į negatyvumą konstruktyviai ir pilietiškai.

Šios veiklos metu mokiniai kartu bando performuluoti neigiamus komentarus, kad išmoktų neigiamą bendravimą 
paversti teigiamu.

Šaunu	būti	geranoriškam.	3	veikla

...bet pasakyk tai gražiai!
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Perskaitykite toliau pateiktus komentarus. Perskaitę kiekvieną komentarą, aptarkite:  
1.	Kaip	tu	pats	galėtum	išreikšti	tas	pačias	ar	panašias	mintis	pozityviau	ir	konstruktyviau? 
2.	Jei	tokius	komentarus	būtų	parašęs	vienas	iš	tavo	klasės	draugų,	kaip	galėtum	atsakyti,	kad	pokalbis	taptų	
pozityvesnis?

Savo mintis užrašyk į po kiekvienu komentaru paliktas tuščias vietas.

Užduotis:	3	veikla

…bet pasakyk tai gražiai!

LOL, Marius yra vienintelis klasėje, kuris 
neis į žygį šį savaitgalį.

Atleisk, bet manau, kad negali ateiti į mano 
vakarėlį. Per brangiai kainuos.

Man nuo šito eina šiurpai – kas jai 
pasakė, kad ji gali dainuoti??

Ar čia man vienai atrodo, kad Ūla yra 
biškį tokia panaši į Smurfę?

Rytoj visos apsirengiam violetine 
spalva, bet nesakom Upei.

Neįsižeisk, bet tavo rašysena atrodo klaikiai, tai gal 
geriau pereik į kitą grupę šitam projekte.

Prie mūsų grupės galėsi prisijungti tik jeigu atsiųsi 
prisijungimus į savo paskyrą.
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Šiai	veiklai	reikės:
•   Ant lentos parašytų arba per 

projektorių rodomų tekstinių 
žinučių pavyzdžių

1.	Perskaitykite	šias	žinutes
Pažvelkime į šiuos tekstinių žinučių pavyzdžius lentoje. Klasėje, turbūt, taip pat turite 
puikių pavyzdžių, todėl užrašykime lentoje keletą jų, kad galėtume aptarti.
• „Tai taip cool“
• „Ai, nesvarbu“
• „Aš įsiutęs ant tavęs“
• „PASKAMBINK MAN DABAR“
• „oki, gerai“

2.	Garsiai	perskaitykite	žinutes
Dabar paprašysime vieną klasės draugų garsiai perskaityti kiekvieną pranešimą tam 
tikru balso tonu (pavyzdžiui           ). 

Ką pastebite? Kaip kiti žmonės galėtų sureaguoti į tokias žinutes? Kaip kiekvienas 
„žinutės siuntėjas“ galėtų aiškiau komunikuoti, ką turi omenyje?

Gali būti sunku suprasti, kaip kitas žmogus jaučiasi vien skaitant jo parašytą žinutę. 
Nepamiršk kiekvienu atveju pasirinkti tinkamiausią komunikacijos būdą ir nereaguok 
pernelyg asmeniškai į tai, ką žmonės tau sako internete. Jei nesi tikras, ką kitas 
žmogus turėjo omenyje, paklausk jo pasikalbėdamas asmeniškai ar telefonu.

Veikla

Ko	išmokstame

Kartais	nesunku	neteisingai	suprasti
Jaunimas skirtingai bendrauja naudodamas skirtingas priemones, tačiau žinutės, 
išsiųstos telefonu ar pokalbių programėlėje, gali būti suprastos kitaip nei bendraujant 
asmeniškai arba telefonu.

Ar tau teko kada nors būti neteisingai suprastam bendraujant žinutėmis? Pavyzdžiui, 
gal kada nors teko siųsti žinutę juokais, o draugas pagalvojo, kad tu rašai rimtai ar net 
piktai?

Ar yra kada nors tekę neteisingai suprasti kitą žmogų susirašinėjant telefonu ar 
programėlėje? Ką darei, kad išsiaiškintum, ką norėta pasakyti? Ką galėtum daryti kitaip?

Pakalbėkime

Tikslai	
moksleiviams

✓  Priimti	teisingus	sprendimus, renkantis kaip ir ką rašyti, ir ar apskritai rašyti.
✓  Nustatyti situacijas, kada geriau palaukti galimybės pabendrauti su draugu akis į 

akį užuot iškart rašius žinutę.

Moksleiviai interpretuoja tekstinių žinučių emocijas, taikydami kritišką mąstymą bei vengdami neteisingo 
interpretavimo ir konfliktų bendraujant internete.

Šaunu	būti	geranoriškam.	4	veikla

Bendrauk mandagiai
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Tai, kaip tu ir tavo draugai elgiatės vieni su kitais internete, turės didelę įtaką jūsų kartos 
kuriamam skaitmeniniam pasauliui – jau nekalbant apie realųjį pasaulį.

Ko	išmokstame

Moksleiviai aptaria, kaip vaikai taip pat gali veikti suaugusiųjų elgesį. 

✓ Apsvarstyti	suaugusiųjų elgesį internete. 
✓ Pagalvoti, kaip suaugusiųjų elgesys gali daryti įtaką jaunesnių kartų elgesiui.

Šaunu	būti	geranoriškam.	5	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Ne tik žodžiais, bet ir veiksmais

Ko	suaugusieji	gali	išmokyti	vaikus,	ir	ko	vaikai	gali	išmokyti	suaugusius?
Svarbu mokyti vieni kitus gerumo. Bet lygiai taip pat svarbu būti pasiruošus tas gerumo 
pamokas iš anksto. Yra daugybė pavyzdžių, rodančių, kad patyčios ir priekabiavimas 
nėra tik vaikų problema. Tiesiog pažiūrėkime, kaip suaugusieji kartais elgiasi vieni su 
kitais internete, žiniasklaidoje ar eismo spūstyse.

Mes jau kalbėjome apie tai, kaip svarbu būti geranoriškiems savo klasės draugams 
bei draugams internete ir už jo ribų. Ar kada nors matei, kaip suaugusieji elgiasi 
nepagarbiai vieni kitų atžvilgiu? Ar teko matyti, kaip suaugę tyčiojasi vieni iš kitų? 
(Atmink, kad mums nereikia įvardyti žmonių – kalbėkime tik apie elgesį.)

Ar manai, kad tavo karta galėtų sukurti malonesnį ir pozityvesnį internetą nei aplinka, 
kurią kai kurie suaugusieji yra sau susikūrę? (Beje, daugelis suaugusiųjų taip pat mano, 
kad jūsų kartai tikriausiai tai geriau pavyks.)

Ar nemanai, kad kai kurie vaikai pradeda patyčias ar nemalonius komentarus, nes 
mato tai darant suaugusiuosius jų aplinkoje arba medijose? Sutinki su visu tuo? Pateik 
pavyzdžių. Kaip TU elgtumeis – kaip galėtum būti sektinas pavyzdys suaugusiesiems?

Pastaba mokytojams:
Apsvarstykite galimybę perkelti šią diskusiją į kitą lygį savo mokykloje sukurdami 
„gerumo kampaniją“! Pamokos pradžioje kiekvienas mokinys parašo raštelį su kokiu nors 
pozityviu teiginiu ir įteikia jį kitam mokiniui; tokiu būdu sukuriama pozityvi atmosfera 
visai pamokai, o mums primenama, kad galime tapti pozityvumo nešėjais tiek internete, 
tiek už jo ribų. Jūs netgi galėtumėte rengti tokią pamoką kiekvieną savaitę!

Pakalbėkime
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Pastaba mokytojams:
Ši pamoka padeda pagrindą pradinių klasių moksleiviams vertinti paprastas antraštes apie asmenis. Taikant amžiaus 
grupei pritaikytą būdą, šioje veikloje aptariami šios medijų raštingumo koncepcijos ir klausimai:
•  Žinojimas, kad visos medijos yra „kuriamos“ ar „konstruojamos“ – t. y. jas kuria žmonės, kurie renkasi, ką įtraukti ir 

kaip tai pristatyti.
• Būtinybė nuolat klausti savęs: „Kas tai sukūrė ir kodėl?“
• Būtinybė nuolat įsivertinti savo pačių kuriamas medijas, klausiant savęs: „Kaip tai gali paveikti kitus?“

✓ 	Sužinoti, kad mes suteikiame reikšmę, žiūrėdami į vaizdų ir žodžių derinį.
✓ 	Suprasti, kad užrašas gali pakeisti mūsų požiūrį į tai, ką mums sako nuotrauka.
✓ 	Įvertinti savo pačių žodžių galią, ypač, kai jie derinami su pasidalinamais vaizdais.
✓ 	Pamatyti, kaip būti atsakingu medijų kūrėju.
✓ 	Įprasti klausti savęs: „Kas tai paskelbė ir kodėl?“

Kaip	žodžiai	gali	pakeisti	nuotrauką?!
Nuotraukos su prierašais yra galingas komunikavimo būdas. Įsivaizduokite degančio 
namo nuotrauką žiniose. Prieraše parašyta: „Šeima prarado namus, tačiau visi liko 
sveiki, tarp jų ir šuo“. Tai būtų liūdinanti žinia, gal net kiek baisoka, ar ne? O jei būtų toks 
prierašas: „Ugniagesiai naujausią įrangą išbandė dirbtinai sukėlę gaisrą negyvenamame 
name“? Vis dar matai degantį namą, tačiau mintys apie tai, kas vyksta, jau visai kitos. 
Galėtum net pasijusti saugiau užuot išsigandęs.

Šaunu	būti	geranoriškam.	6	veikla

Tikslai	
moksleiviams

Pakalbėkime

Kaip žodžiai gali pakeisti vaizdą

Šiai	veiklai	reikės:
• žr. kitame puslapyje

Suskirstykite klasę nedidelėmis grupelėmis. Neatskleisdami, kad duodate mokiniams 
skirtingas tų pačių nuotraukų versijas, išdalinkite pusei grupių sporto vaizdų dalomąją 
medžiagą su pozityviais užrašais, o kitai pusei – su negatyviais užrašais.

1.	Nuotraukos	ir	žodžiai
Pažvelk į šį vaizdą. Su savo grupele apibūdinkite jame vaizduojamą asmenį. Koks, jūsų 
manymu, tai žmogus? Galbūt norėtum su juo bendrauti ar būti jo komandos draugu? 
Kodėl norėtum, ar kodėl ne?

Greitai paaiškės, kad grupės žiūrėjo į tuos pačius vaizdus su skirtingais prierašais. Tegul 
kiekviena grupė parodo savo nuotrauką, kad visi pamatytų skirtumus.

Galiausiai trumpai aptarkite: ką tai pasako apie žodžių galią formuoti mūsų mintis?

2.	Vis	dar	nesate	tikri?
Pažvelkite į keletą pavyzdžių dalomajame rinkinyje „Kaip	žodžiai	gali	pakeisti	
nuotrauką“ (84 psl.).

Veikla



Šaunu būti geranoriškam 81

Tęsinys kitame puslapyje ->

Pagalvokite, koks apimtų jausmas gavus ar pamačius pranešimą, kuriame būtų viena iš 
nuotraukų su neigiamu užrašu. Negatyvių pranešimų matymas ar girdėjimas kenkia ne 
tik nuotraukoje pavaizduotam asmeniui. Tai gali sukelti nemalonius jausmus ir tiems, 
kas mato tokią nuotrauką.

Kai gauni tokį pranešimą ar nuotrauką, ką darai? Visada gali rinktis.
Tu gali...
• Pasirinkti toliau nesidalinti tokia nuotrauka su niekuo kitu arba...
• Pasakyti siuntėjui, kad nenori gauti kitus įžeidžiančių žinučių arba...
•  Palaikyti nuotraukoje pavaizduotą asmenį, pranešdamas jam, kad žinai, jog tai netiesa, 

arba ...
• Padaryti visa tai, kas išvardyta aukščiau.

Taip pat galėtum nusiųsti kokią nors teigiamą žinutę. Ne atsakymą, o tiesiog kokią 
nors teigiamą žinutę nuo savęs. Pozityvių žinučių matymas ar girdėjimas palaiko 
nuotraukoje pavaizduotą asmenį, paskatina kitus jaustis gerai ir taip pat dalytis savo 
pozityviomis žinutėmis.

3.	Žmonės	mūsų	mokykloje
Parinkite vieną iš sumaišytų mokyklos darbuotojų nuotraukų ar mokinių pateiktų 
nuotraukų.

Pabandykite sukurti įvairių rūšių prierašus (užrašus prie nuotraukų). Pirmiausia 
sugalvokite keletą užrašų, kurie leistų nuotraukoje esančiam asmeniui pasijusti gerai ar 
kuo nors didžiuotis. Kiek skirtingų užrašų galite sugalvoti?

Dabar pakalbėkime apie juokingus užrašus. Ar yra skirtumas tarp to, kas atrodo 
juokinga tau, ir kas gali būti juokinga nuotraukoje esančiam asmeniui? Ar yra skirtumas 
tarp geranoriško visiems juokingo pokšto ir konkretų žmogų pašiepiančio pokšto, kuris 
„juokingas“ tik keletui?

Parašykite keletą užrašų, remdamiesi tuo, ką aptarėme, tada kiekvienai nuotraukai 
išrinksime po užrašą, kuris yra ir juokingas, ir geranoriškas, t. y. neįžeidžiantis 
nuotraukoje vaizduojamo asmens.

Atlikite užduotį dar kartą, naudodami kitų mūsų mokyklos žmonių nuotraukas. Ar kilo 
kokių nors minčių, ką gera būtų galima pasakyti, reaguojant į klasės draugų surašytus 
užrašus?

4.	Sukurkite	visų	klasės	draugų	nuotraukų	koliažą,	po	kiekviena	nuotrauka	užrašydami	
ką	nors	gera.			

Šiai	veiklai	reikės:
•  Dalomosios medžiagos: 

„Sporto vaizdai“

•  Dalomosios medžiagos: 
„Kaip žodžiai gali pakeisti 
nuotrauką“

•  Jūsų mokyklos mokytojų ir 
darbuotojų kasdienės veiklos 
nuotraukų. 2–3 savaites 
prieš užsiėmimą galėtumėte 
padaryti keletą skaitmeninių 
nuotraukų arba paskirti 
mokinius, kurie jas padarytų, 
neatskleidžiant jiems, kokiu 
tikslu šios nuotraukos bus 
naudojamos šioje veikloje 
(žinoma, visada gavus 
fotografuojamų asmenų 
sutikimą fotografuotis).

•  Jei nėra galimybės padaryti 
nuotraukų, raskite amžiaus 
grupei tinkamų nuotraukų iš 
žurnalų ar naujienų šaltinių

•  (Pasirinktinai) Surinkite 
po vieną kiekvieno klasės 
mokinio nuotrauką
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Užrašai gali pakeisti tai, ką mes pagalvojame ir pajaučiame pamatę nuotrauką, taip 
pat skleisti tam tikrą žinią. Prieš skelbdamas nuotraukas su prierašais, kaskart sustok 
ir pagalvok, kaip jas pamatę pasijus kiti. Taip pat, prieš patikėdamas kitų skelbiamais 
vaizdais ir prierašais, paklausk savęs: „Kas tai paskelbė ir kodėl?“

Atlikite šį eksperimentą. Išsidalinkite šiuos komiksų paveikslėlius, kuriuose dialogų 
žodžiai yra ištrinti. Tegul kiekvienas mokinys individualiai užpildo minčių / pokalbių 
burbulus, kad papasakotų matomą istoriją. Palyginkite rezultatus. Ar visi matė tą pačią 
istoriją ir parašė tuos pačius žodžius? Kodėl gi ne? Ar šis eksperimentas įtikino, kokie 
mums svarbūs žodžiai kaip kontekstas arba tam, kad suprastume, ką nuotrauka mums 
„sako“?

Ko	išmokstame

Pratęsimas
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Dalomoji	medžiaga:	6	veikla

Sporto vaizdai

Nori pasirodyti!Puikiai!

Nori pasirodyti!Puikiai!
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Dalomoji	medžiaga:	6	veikla

Kaip žodžiai gali pakeisti vaizdą

BLOGIAUSIA. ŠUKUOSENA. 
EVER!

Užsiaugintus plaukus 
padovanojau vėžiu sergančiai 
merginai   

Gavau iš mamos jos plytą. :/Pagaliau turiu nuosavą 
telefoną!  

Knysliauja. #lameJauniausia mokslininkė 
pasaulyje!    

Nejauku – ir nė iš tolo 
nepanašu!

Tobulai!

Mmmm. Pietūs!Atradau dar nežinomą 
vabzdžių rūšį!   

O pritapšnota.Originalus darbas laimi
pirmą vietą.
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Visos nuotaikos yra užkrečiamos – ir geros, ir blogos. Saulėčiausiame miesto kampelyje siautėja agresoriai, visur 
skleisdami negatyvą. Užblokuok agresorius ir pranešk apie juos, kad jie neperimtų miesto, ir būk malonus kitiems 
internautams, kad atkurtum taiką šiame žemės lopinėlyje.

Paleisk žiniatinklio naršyklę kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje (pvz., planšetiniame kompiuteryje) ir apsilankyk  
https://beinternetawesome.withgoogle.com/lt_lt/interland/gerumo-karalyste. 

Šaunu	būti	geranoriškam.	7	veikla

„Interland“: Gerumo karalystė

Paprašykite savo mokinių pažaisti Gerumo karalystę ir pasinaudokite žemiau pateiktais 
klausimais, kad paskatintumėte toliau padiskutuoti apie žaidime išmoktas pamokas. 
Ši patirtis naudingiausia, jei moksleiviai žaidžia vieni, tačiau galite leisti jiems žaisti ir 
poromis. Tai gali būti ypač naudinga žemesnių klasių mokiniams.
• Kuris Gerumo karalystės scenarijus tau pasirodė labiausiai suprantamas ir kodėl?
• Apibūdink atvejį, kai ėmeisi veiksmų, kad internete skleistum gerumą.
• Kokioje situacijoje būtų tikslinga blokuoti ką nors internete?
• Kokioje situacijoje būtų tikslinga pranešti apie kieno nors netinkamą elgesį?
•  Kodėl, tavo manymu, Gerumo karalystės personažas vadinamas agresoriumi? 

Apibūdink šio personažo būdą, kaip jo veiksmai veikia žaidimą.
•  Ar pažaidus Gerumo karalystę ateityje pasikeis tavo elgesys kitų atžvilgiu? Jei taip, tai 

kaip?

Temos	diskusijai
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✓  Suprasti, kokiose situacijose reikia kreiptis pagalbos ar aptarti padėtį su patikimu 
suaugusiuoju.

✓  Apsvarstyti, kokias jie turi galimybes elgtis drąsiai, ir kodėl svarbu į pokalbį įjungti ir 
suaugusiuosius.

Temos

Pamokos	apžvalga 1 veikla. Kada	kreiptis	pagalbos 
2 veikla. Pranešk	apie	tai	ir	internete 
3 veikla. Ką	reiškia	būti	drąsiam

Tikslai	
moksleiviams

Taikyti	standartai

Svarbu, kad vaikai suprastų, jog susidūrę su interneto turiniu, kuris jiems kelia 
rūpesčių – ypač jei atrodo, kad jie patys ar kiti gali nukentėti – jie nėra vieni. Jie turėtų 
drąsiai kreiptis pagalbos į tuos, kuriais pasitiki. Vaikams taip pat naudinga žinoti, kad 
yra įvairių būdų ir galimybių būti drąsiam ir imtis veiksmų, pradedant situacijos aptarimu 
ir baigiant pranešimu apie kenkėjišką elgesį naudojantis internetinėmis priemonėmis.

ISTE	standartai	pedagogams:	1c, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 6d, 7a
ISTE	standartai	moksleiviams	2016	m.:	1c, 2b, 3d, 4d, 6a, 7a, 7b, 7c
AASL	mokymosi	standartai:	I.a.1, I.b.1, I.b.2, I.c.1, I.c.2, I.c.3, I.d.3, I.d.4, II.a.1, II.a.2,  
II.b.1, II.b.2, II.b.3, II.c.1, II.c.2, II.d.1, II.d.2, II.d.3, III.a.1, III.a.2, III.a.3, III.b.1, III.c.1,  
III.c.2, III.d.1, III.d.2, IV.a.2, IV.b.3, V.a.2, V.a.3, V.c.1, V.c.3, V.d.1, V.d.2, V.d.3, VI.a.1,  
VI.a.2, VI.a.3, VI.d.1, VI.d.3

Kai kyla abejonių, 
pasikalbėk
Drąsaus	elgesio	internete	apibrėžimas	ir	skatinimas

5	pamoka.	Būk	drąsus	internete

Kai	kyla	abejonių,	pasikalbėk
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Drąsus: narsus; nebūtinai bebaimis, nes žmonės būna 
drąsūs ypač tada, kai bijo ar nerimauja, bet vis tiek 
imasi pozityvių veiksmų.

Paskyra,	į	kurią	įsilaužta: internetinė paskyra, kurią 
perėmė kažkas kitas arba kurios nebegali visiškai 
kontroliuoti. 

Moksleivių	aktyvumas: tai daugiau nei vien savo 
nuomonės išreiškimas; moksleivių aktyvumas yra 
jų gebėjimas veikti ir pasiekti pokyčių, pavyzdžiui, 
apginant save ar kitus; dažnai tai yra suvokiama kaip 
būtina pilietiškumo dalis.

Pasitikėjimas: stiprus tikėjimas, kad kažkas yra 
patikimas, teisingas ar turi tam tikrą gebėjimą.

Kai kyla abejonių, pasikalbėk 
Žodynas



Kai kyla abejonių, pasikalbėk 89

Vienas nuolat šiose pamokose kartojamas patarimas yra šis: jei moksleiviai susiduria su kažkuo, kas priverčia juos 
jaustis nepatogiai ar blogai, paraginkite juos apie tai pranešti – būti drąsiais ir pasikalbėti su žmogumi, kuriuo jie 
pasitiki ir kuris gali padėti, įskaitant jus, direktorių ar tėvus. Moksleiviai turėtų tai suprasti iš bet kurios iš šių pamokų, 
tačiau kad tai sutvirtintumėte, čia pateikiama medžiaga klasės diskusijai, kur pagrindinis dėmesys skiriamas taisyklei 
„Kai kyla abejonių, pasikalbėk“. Toliau rasite sąrašą situacijų, kuriose kalbėjimasis tikrai gali padėti. 

Pastaba mokytojams:
1. Užaugo ne viena karta žmonių, kurie vaikystėje buvo mokomi ir pratinami „nebūti skundikais“, kol tai tapo socialine 
norma. Patyčių prevencijos specialistai šiais laikais labai stengiasi padėti vaikams suprasti skirtumą tarp „skundimo“ ir 
pagalbos prašymo. Padėkite savo mokiniams suprasti, kad pagalbos ieškojimas, kai internete vyksta įžeidinėjimai, nėra 
„skundimas“; tai yra būdas gauti pagalbą sau ar kenčiantiems bendraamžiams.

2. Skatindami atvirą bendravimą savo klasėje ir primindami mokiniams, kad visada esate pasirengę jiems padėti, 
prisidedate prie jų pačių aktyvumo ir tinkamo reagavimo.

3. Toliau pateikiamos diskusijos metu, kai moksleiviai dalinsis patirtimis apie tai, kaip jie pasitelkė suaugusiųjų pagalbą, 
užtikrinkite, kad diskusijos tonas skatintų pasididžiavimo jausmą tuo, jog jie ėmėsi reikiamų veiksmų, nes jie kalbės 
girdint klasės draugams.

✓ Pripažinti, kad pagalbos ieškojimas sau ar kitiems yra stiprybės ženklas. 
✓  Garsiai	kartu	apsvarstyti	situacijas, kai pokalbis su suaugusiaisiais tikrai gali 

padėti.

Čia yra ištisas sąrašas situacijų, su kuriomis gali tekti susidurti internete. Mes galime 
ir nespėti visų jų aptarti, nes tikiuosi, kad kelsite rankas, vos tik kas nors iš šio sąrašo 
jums primins, kaip jūs buvote atsidūrę panašioje situacijoje ir ėmėtės veiksmų, taigi 
galėsime šias situacijas aptarti kartu. 

Kai	kyla	abejonių,	pasikalbėk.	1	veikla

Tikslai	
moksleiviams		

Pakalbėkime

Kada kreiptis pagalbos

Tęsinys kitame puslapyje ->
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1.	Tyliai	savarankiškai	perskaityk	sąrašą. Skaitydamas pagalvok, ar kuri nors iš šių 
situacijų yra tau pačiam nutikusi, ar tokiose situacijose norėjai prašyti suaugusiųjų 
pagalbos ir ar jos paprašei, ar nusprendei neprašyti.
•  Nujautei, kad galėjo būti įsilaužta į tavo paskyrą (Galimybė diskusijai: ką galima 

padaryti, kad paskyros saugumas būtų dar didesnis?).
• Tau prireikė pagalbos prisimenant slaptažodį.
•  Nebuvai tikras, ar kažkas nebandė tavęs apsukti, arba manei, kad jau pakliuvai į sukčių 

pinkles (Galimybė diskusijai: kokie yra sukčiavimo įspėjamieji ženklai?).
• Kažkas bandė su tavimi internete aptarti kažką, dėl ko tau buvo nejauku.
•  Gavai nemalonų pranešimą ar komentarą iš nepažįstamo žmogaus (Galimybė 

diskusijai: dėl ko tam tikros žinutės būna nemalonios?).
• Norėjai aptarti kažką labai gera ARBA labai pikta, ką kitas asmuo pasakė internete.
•  Nerimavai, kad galbūt internete pasidalinai kažkuo, kuo dalintis nederėjo. Papasakok 

mums, kas konkrečiai tai buvo, tik jei nori tuo dalintis, tačiau net jei nenori apie tai 
kalbėti, papasakok, kokių veiksmų ėmeisi.

• Internete matei, kaip bendraamžis įžeidinėja kitą mokinį.
• Matei, kaip kažkas grasino sumušti ar kitaip pakenkti kitam asmeniui.
• Kažkas sukūrė suklastotą profilį kito mokinio vardu.
•  Tave neramino tai, ką kitas mokinys paskelbė internete ar atsiuntė tau žinute 

(Galimybė diskusijai: kartais nesinori nuliūdinti draugo darant jam pastabas, bet ar ne 
svarbesnis yra jų pačių saugumas ir gerovė?).

2.	Pakelk	ranką, jei nori mums papasakoti, ką padarei (ar ko nepadarei) ir kodėl. Jei kas 
nors jau pasirinko tą pačią situaciją, paieškok kitos, kurią galėtume aptarti.

3.	Aptarkime	šias	situacijas.

Pastaba mokytojams:
Labai veiksmingas būdas skatinti mokinių aktyvumą šioje srityje yra sudaryti mokinių 
ar darbo grupę mokykloje. Jei jūsų mokykloje jau yra darbo grupė ar moksleivių 
mentorystės grupė, paskatinkite mentorius su jaunesniais moksleiviais aptarti aukščiau 
aprašytus scenarijus ir pasidalinti savo patirtimi, kaip jie yra elgęsi panašiose situacijose.  

Temos	diskusijai

Nors kartais gali atrodyti kitaip, tačiau gebėjimas paprašyti pagalbos, kai nesi tikras, ką 
daryti, reiškia, kad elgiesi drąsiai. Jei tai darai tam, kad padėtum sau ar kitam kovoti su 
įžeidinėjimais arba užkirsti kelią žalai, toks žingsnis yra ir protingas, ir drąsus. 

Ko	išmokstame



Kai kyla abejonių, pasikalbėk 91

Kai piktavališkas ar netinkamas turinys pasirodo internete, žmonės turi galimybę imtis 
veiksmų. Per pastarąjį užsiėmimą kalbėjome apie svarbiausią veiksmą – pasikalbėti 
su žmogumi, kuriuo pasitiki. Kita galimybė yra pranešti apie tai programai ar tinklui, 
kuriame radai tokį turinį, nes tai gali padėti jį panaikinti. Svarbu įprasti naudotis 
internetinėmis pranešimo apie žalingą turinį priemonėmis.

Prieš naudodamiesi blokavimo ir pranešimo įrankiais, moksleiviai turėtų įprasti 
pasidaryti kenkėjiškų ar įtartinų pokalbių bei įrašų ekrano vaizdo kopijas. Tai užtikrina, 
kad patikimi suaugusieji gali pamatyti, kas nutiko, ir padėti išspręsti šią situaciją.

Šiai	veiklai	reikės:
•   Dalomosios medžiagos: 

darbalapio „Pranešk apie tai 
ir internete!“

1.	Išsiaiškink,	kaip	pranešti	apie	problemą
Į klasę atsineškite kuo daugiau įrenginių. Jei yra keli įrenginiai, padalykite klasę į 
grupes. Kartu raskite įrankių bent trijose su mokykla susijusiose paskyrose, kad 
galėtumėte pranešti apie netinkamą turinį ar elgesį (jei klasėje tėra vienas įrenginys ar 
kompiuteris, paprašykite mokinių grupių dirbti prie ekrano).

2.	Peržvelkite	scenarijus.
Klasėje aptarkite visas septynias darbalapyje apibūdintas situacijas.

3.	Ar	praneštum	apie	tai?
Paprašykite mokinių pakelti rankas, jei jie praneštų apie turinį; tada paprašykite pakelti 
rankas, jei jie apie tai nepraneštų.

4.	Jei	taip,	kodėl?
Paprašykite, kad tie, kas praneštų, papasakotų klasei, kodėl; paprašykite, kad tą patį 
padarytų ir tie, kurie pasisakė nepranešiantys.

Pastaba: retai kada būna tik vienas teisingas variantas ar požiūris. Įsitikinkite, kad klasė 
tai supranta prieš prasidedant diskusijai.

Tikslai	
moksleiviams		

Pakalbėkime

Veikla

✓ Sužinoti	apie internetinius įrankius, skirtus pranešti apie piktavališką elgesį. 
✓ Apsvarstyti, kada juos naudoti. 
✓ Aptarti, kodėl ir kada reikia pranešti apie piktavališką elgesį.

Naudojant mokyklos įrenginį, aptariama, kur reikia eiti, kad būtų galima pranešti apie netinkamą turinį ir elgesį 
įvairiose programose; klasė apsvarsto įvairias turinio rūšis ir nusprendžia, ar verta pranešti apie jį, ir kodėl.

Kai	kyla	abejonių,	pasikalbėk.	2	veikla

Pranešk apie tai ir internete

Tęsinys kitame puslapyje ->
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Daugelyje programų ir tinklų yra įrankių, skirtų pranešti apie netinkamą turinį ir (arba) jį 
blokuoti; jei mes naudojame tuos įrankius, tai gali būti naudinga tinkle dalyvaujantiems 
žmonėms, jų bendruomenei ir pačioms platformoms. Prieš užblokuojant ar pranešant 
apie netinkamą turinį, visada protinga padaryti ekrano kopiją, kad turėtumėte įrašą, 
įrodantį situaciją.

Ko	išmokstame
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Perskaityk kiekvieną toliau pateiktą scenarijų ir pakelk ranką, jei apie tai praneštum programoje ar tinkle, kuriame tai 
pastebėjai. Pasiruošk paaiškinti, kodėl apie tai praneštum, ar kodėl nepraneštum. Tada aptarkite šiuos pasirinkimus 
klasėje. 

Pastaba: visi turėtų žinoti, kad retai kada būna tik vienas teisingas pasirinkimas, būtent todėl naudinga apie tai 
diskutuoti. Niekas neturėtų jaustis blogai dėl to, ką pasirinko. Net suaugusieji ne visada žino, kada ir kaip pranešti apie 
netinkamą turinį.

Užduotis:	2	veikla

Pranešk apie tai ir internete

Mokinys viešoje paskyroje patalpina grupės nuotrauką, ir tau labai nepatinka, kaip joje 
atrodai. Ar praneštum apie tokią nuotrauką ar nepraneštum? Kaip galėtum reaguoti?

Kažkas sukūrė paskyrą su tavo pažįstamo mokinio vardu ir nuotrauka. Iš nuotraukos 
pajuokai buvo padarytas memas, pripiešiant ūsus ir kitokių keistų veido iškraipymų. Ar 
praneštum apie tokią paskyrą ar nepraneštum? 

Mokinys sukūrė paskyrą, pavadintą mokyklos vardu, ir ten kelia mokinių nuotraukas 
bei komentarus, kurie yra matomi visiems. Kai kuriuose komentaruose apie mokinius 
pasisakoma piktai, kituose – teigiamai. Ar praneši tik apie piktus komentarus, apie visą 
paskyrą, ar apie abu dalykus?

Žiūri animacinį vaizdo klipą, ir staiga pasirodo kažkoks keistas turinys, kuris nėra 
tinkamas vaikams, ir tai priverčia tave pasijusti nejaukiai. Ar praneštum apie tai ar 
nepraneštum?

Kažkas skelbia daug bjaurių komentarų apie vieną tavo mokyklos mokinį. Tai daroma 
iš anoniminės paskyros, tačiau nujauti, kas taip galėtų elgtis. Ar praneštum apie tokius 
komentarus ar nepraneštum?

Vieną vakarą pastebi, kad mokinys paskelbė komentarą, kad kitą dieną valgykloje 
ketina muštis su kitu mokiniu. Ar praneštum ar nepraneštum apie šį komentarą 
internete? Ar kitą rytą praneštum apie tai vienam iš mokytojų ar mokyklos direktoriui? 
Galbūt padarytum ir viena, ir kita?

Žaidi internetinį žaidimą su draugais, ir staiga pokalbių lange tave pradeda kalbinti 
kažkas, ko nė vienas iš žaidžiančiųjų nepažįsta. Nieko pikto nerašo ir panašiai, bet tu to 
žmogaus nepažįsti. Ar ignoruotum jį, ar praneštum apie jį?

1	situacija

2	situacija

4	situacija

6	situacija

3	situacija

5	situacija

7	situacija
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Kai	kyla	abejonių,	pasikalbėk.	3	veikla

Ką reiškia būti drąsiam?

Šiai	veiklai	reikės:
•  Popieriaus lapo ir rašiklio 

kiekvienam mokiniui

•  Galimybės parašyti ir parodyti 
visiems matomą sąrašą

•  3 didelių iškabų su 
paryškintais užrašais, kurias 
mokiniai galėtų matyti 2–3 
metrų atstumu, trims herojų 
kategorijoms: „Veikėjas iš 
medijų“ (ne realus asmuo); 
„Žmogus, kurį asmeniškai 
pažįstu“; „Žmogus, apie kurį 
esu girdėjęs“ (iš istorijos ar iš 
žinių)

Veikla

Moksleiviai įvardija kokį nors asmenį, kuris, jų manymu, yra pasielgęs drąsiai. Svarstant apie savo pasirinkimus, jų 
paprašoma pagalvoti, iš kur kyla jų idėjos apie drąsą.

Pastaba mokytojams:
Visi žinome, kad žiniasklaida gali paveikti žmonių mąstymą. Taigi, norint padėti mokiniams geriau tai suvokti, gali būti 
tikrai naudinga „išsikalbėti“ – kartu garsiai pagalvoti, kaip tai vyksta. Štai keli svarbūs dalykai, kuriuos reiktų atsiminti:
• Mūsų mintis formuoja viskas, ką matome, girdime ir skaitome.
•  Mes interpretuojame tai, ką matome, per savo pačių patirtį, taigi mes visi galime labai skirtingai suprasti tas pačias 

žinutes iš tų pačių medijų.
• Iš vaizdų sužinome tiek pat (kartais net daugiau), kiek iš žodžių.
•  Medijų raštingumas padeda atsikratyti stereotipų, nes jis padeda mums suvokti sustabarėjusius mąstymo šablonus, 

ypač besikartojančius (ir mesti jiems iššūkį). Pavyzdžiui, jei visi herojai, kuriuos matome, yra vyrai, galime patikėti, kad 
vyrai yra labiau linkę būti herojais, net jei niekas iš tikrųjų mums nesako, kad moterys negali būti herojės (informacijos 
nebuvimas taip pat yra stebėtinas reiškinys).

Kai galvoji apie drąsų elgesį, ar galvoji apie kino superherojus? Galbūt apie 
ugniagesius? Tai puikūs pavyzdžiai, tačiau svarbu atsiminti, kad ir mes galime būti 
drąsūs.

Prieš pradėdami veiklą, iškabinkite po vieną iškabą trijuose klasės kampuose ar kitose 
viena nuo kitos atskirose vietose. 

1.	Šiandien	mes	kalbėsime	apie	drąsą
Pagalvokite keletą sekundžių ir ant popieriaus lapo užrašykite drąsaus žmogaus 
vardą (arba jo pareigas, jei nežinote vardo). Tai gali būti tikras žmogus ar išgalvotas 
personažas, gali gyventi dabar ar gali būti žinomas iš istorijos; tai turėtų būti žmogus, 
kuris padarė tai, kas, jūsų manymu, yra drąsu. Niekam nerodykite, ką parašėte... kol kas.

2.	Ar	buvo	lengva	ar	sunku	prisiminti	tokį	žmogų?
Atsistokite, jei buvo lengva. Jei buvo sunku, kodėl taip manote? Ar mes kalbame 
apie drąsą daug, ar nelabai dažnai? Kur dažniausiai matote ar girdite apie žmones, 
darančius drąsius dalykus?

3.	Tikrovės	atskleidimas
Dabar galite atskleisti, kokį asmenį ar simbolį pasirinkote – nueikite prie iškabos, kuri 
atspindi jūsų pasirinkto asmens tipą.

Tikslai	
moksleiviams		

Pakalbėkime

✓  Pagalvoti,	ką	reiškia	būti	drąsiam,	taip	pat	ką	reiškia	būti	drąsiam	internete.
✓  Nustatyti	savo idėjų apie tai, ką reiškia būti drąsiam, šaltinį (-ius).
✓ Įprasti	klausti: „Kas nėra parodoma?“
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Taigi pakalbėkime. Atkreipkite dėmesį, kad daugelis jūsų įvardijo personažą iš medijų 
ar net realų asmenį, apie kurį žinojote tik iš medijų (pavyzdžiui, iš knygų ar filmo). Ką tai 
jums sako apie tai, iš kur kyla jūsų idėjos apie drąsą?

Medijos turi uždirbti pinigus, o tam reikia pritraukti daugybės žmonių dėmesį. Todėl 
jos pateikia mums pačius dramatiškiausius, veiksmo kupinus drąsos pavyzdžius. Taigi 
medijose matome daugybę superherojų, pirmųjų reaguotojų įvykus nelaimėms ir karių. 
Tai gali būti puikūs pavyzdžiai, bet jie tikrai nepasako visos tiesos apie drąsą, ar ne? 
Visada protinga paklausti: „Kas nėra parodoma šiose istorijose?“

Kokių dar yra drąsos pavyzdžių? Kur dar gali sužinoti, ką reiškia būti drąsiam?

4.	Tolesnis	tikrovės	nagrinėjimas
Savo grupėse, kuriose dabar esate, pakalbėkite apie savo pasirinkimo priežastis: kas 
padaro jūsų pasirinktą asmenį drąsiu? Ar yra skirtumų tarp drąsių dalykų, kuriuos atliko 
tikri žmonės, ir drąsių medijų veikėjų veiksmų – jei taip, kokie tai skirtumai?

Po kelių minučių diskusijų grupėse, tegul visi eina į savo vietas, o jūs apibendrinkite 
išvadas ir užrašykite jas ant lentos ar molberto.

Pagalvokime apie tai:
•  Ar kas nors įvardijo asmenį, kuris išgelbėjo kitus nuo fizinio pavojaus? (Pakelkite 

ranką, jei jūsų atsakymas į klausimą buvo „taip“).
•  Ar kas nors įvardijo asmenį, kuris stojo ginti žmogų, tapusį patyčių taikiniu? Daugelis 

žmonių sutiktų, kad kito žmogaus išgelbėjimas nuo fizinio pavojaus, ypač jei gali 
nukentėti pats, yra drąsu.

•  O kaip dėl kito žmogaus išgelbėjimo nuo užgautų jausmų; arba kaip dėl gerumo 
parodymo žmogui, kurio jausmai jau buvo užgauti? Ar tai taip pat drąsu?

Pakelkite ranką, jei galėtumėte įvardyti man žmogų, kurio drąsa būtų buvusi būtent 
tokia; o galbūt patys galite sugalvoti dar kitų drąsaus elgesio būdų.

Pasirinktinas	papildomas	nagrinėjimas: dar kartą padalykite klasės patalpą į tris dalis, 
bet šį kartą grupuokite pagal šias temas:
a) Mano lape užrašytas asmuo yra moteris.
b) Mano lape užrašytas asmuo yra vyras.
c) Mano lape užrašytas asmuo nėra nei vyras, nei moteris.

Kai pagalvoji apie žodį „drąsus“, ar įsivaizduoji vyrą ar berniuką? Moterį ar mergaitę? 
Kaip atrodo moterų / mergaičių drąsa? Ar ji skiriasi nuo vyrų / berniukų drąsos? Kodėl 
taip manai?

Tęsinys kitame puslapyje ->
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5.	Aptarkite,	ko	reikia	norint	būti	drąsiu
Atidžiai pažiūrėkite į jūsų sukurtą sąrašą, ko reikia norint būti drąsiam. Aptarkite:
• Ar galite įsivaizduoti save darantį kurį nors iš sąraše nurodytų dalykų?
• Ar galite sugalvoti situaciją, kai būti geram yra drąsu?
•  O kaip dėl drąsos internete (ar bendraujant telefonu) – ar galite sugalvoti būdų, kaip 

galėtumėte būti drąsūs internete?

Drąsa yra rizikavimas, kai nori padėti kitiems – ir tai apima visus būdus. Medijos 
gali formuoti mąstymą apie tai, ką reiškia būti drąsiam, tačiau medijos ne visada 
pateikia visas galimybes. Taigi visada protinga paklausti: „Kas nėra parodoma?“ Kai 
bendraujame internete, taip pat turime galvoti apie rizikavimą, norint apsaugoti kitus 
nuo įskaudinimo. Mes visi galime pasirinkti būti drąsūs.

Ko	išmokstame
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