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Ypač dėkojame:
• Tinklų „Insafe“ ir INHOPE nariams už indėlį ir puikų darbą mokant vaikus ir
jaunimą, kad jie taptų atsakingais interneto technologijų naudotojais.
• Europos Komisijai už nuolatinį indėlį į tinklus „Insafe“ bei INHOPE ir geresnio
interneto iniciatyvas, taip pat už perspektyvų požiūrį, kaip padaryti internetą geresne vieta vaikams.
• Kompanijoms „Google“ ir „Liberty Global“ už paramą rengiant šį leidinį.
• Daugybei jaunų žmonių už indėlį ir kiekvienos leidinyje aprašytos veiklos išbandymą, taip pat Europos mokyklų tinkle dalyvaujantiems švietimo ministrams ir
Europos mokyklų tinklo komandai už bendradarbiavimą ir atsidavimą keičiant
mokymąsi per interneto technologijų integravimą į ugdymą.

• LR švietimo ir mokslo ministerijai ir Saugesnio interneto informavimo centrui
už leidinio parengimą lietuvių kalba.

Pratarmė
Internetas – puiki vieta! Čia galime susitikti su draugais, dalytis mėgstama muzika, vaizdais ir netgi
keisti pasaulį, jei, kaip Malala ir Martha, turime puikių idėjų, gerų rašymo įgūdžių ir išdrįstame imtis
iniciatyvos (žr. 2.2).
Šis leidinys padės jums pasitikrinti įgūdžius, daugiau sužinoti apie savo teises internete ir parengti
patarimus bei priemones, kuriais galėsite dalytis su jaunimu iš viso pasaulio. Taip pat sužinosite, ką
jūsų bendraamžiai mano apie tam tikrą veiklą internete ir ko jie tikisi iš interneto. Todėl šis leidinys ir
pavadintas WWW – „Internetas, kokio norime“ (angl. Web We Want).
Ką manote apie internetą? Kam jis turėtų būti naudojamas? Pasidalykite savo mintimis interneto svetainėje www.webwewant.eu.

YORICKAS, 22 metų studentas iš Olandijos
„Internetas... Tai pagrindinis šaltinis, padedantis susisiekti su žmonėmis, ypač verslo srityje, kurti partnerystes ir keistis idėjomis su kitų šalių mokyklomis.“

CHARLOTTE, 17 metų moksleivė iš Prancūzijos
„Tik vienas klausimas: ar galime šiais laikais gyventi be
interneto? Sąžiningai atsakau – nemanau, kad galime,
nes mums jo reikia net norint sužinoti, koks lauke oras.
Internetas tapo mūsų gyvenimo dalimi; jis turi pliusų ir
minusų; internete gali patikrinti, ką tik nori ir kada tik
nori, ir tai nuostabu.“

TEREZA, 20 metų medicinos studentė iš Čekijos
„Tai saugi, įkvepianti ir neribojama vieta, kurioje kiekvienas gali išreikšti savo nuomonę ar mintis, nebijodamas
priekabiavimo ar ypač kritiškų kitų asmenų komentarų
(priklausomai nuo jūsų šalies įstatymų).“

FLORANAS, 20 metų studentas iš Olandijos
„Internetas – savaime geras dalykas, tačiau jis skirtas
mintims ir įsitikinimams laisvai reikšti, taigi jei turinys jau
paskelbtas internete, turėtų būti galimybė jį parsisiųsti.“

ISABELLE, 12 metų gimnazijos moksleivė iš Olandijos“
„...ieškau informacijos, žaidžiu žaidimus ir naudojuosi
elektroniniu paštu.“

LIVI, 22 metų studentė iš Jungtinės Karalystės
„Internetas – puiki priemonė, padedanti man bendrauti. Internete darau viską. Mokausi, kaip ką daryti, žiūrėdama vaizdo įrašus svetainėje „YouTube“. Studijoms reikiamą medžiagą
irgi skaitau internete, nes ten visa informacija yra naujausia.“

ĽUBOŠAS, 14 metų moksleivis iš Slovakijos
„Internetas – norime visiems atviros ir saugios erdvės.“

JOSHAS, 18 metų inžinerijos praktikantas iš
Jungtinės Karalystės
„Internetas – tai būdas bendrauti su draugais ir gyventi
socialinį gyvenimą, ypač socialiniame tinkle „Facebook“,
taip pat tai būdas greitai gauti informacijos.“

IOANNA, 17 metų gimnazistė iš Graikijos
„Internetas turėtų būti panašus į dėlionę. Žmonės
iš viso pasaulio dalijasi savo žiniomis internete ir
taip kuria informacijos, kuri nuolat atnaujinama ir
pildoma, kol yra aktuali, pasaulį.“
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1.1. Nustatyk savo teiseʼases
)

1.1.

„Nėra teisių be pareigų“ (Samuelis

Teisės

Tayloras Coleridg

Teisė saugo asmenis ar jų grupes nuo neteisybės; ji leidžia
asmenims visiškai atsiskleisti kaip teigiamiems ir aktyviems
visuomenės nariams; tai kiekvieno asmens ar grupės pareiga kitiems; taip pat tai yra pagarba sau ir kitiems. Teisė sukuria moralinį ir teisinį įsipareigojimą, kurį tautos ir žmonės
turi vykdyti.1

Žodžio laisvė
Švietimas

Teisė atsakyti

Privatumas

Asmens saugumas

Pagarba
Tiksli
informacija

rystė
Nuosavybė ir auto

Galimybė
naudotis
informacija

Dalyvavimas

Saugi aplinka

Nustatykite, kurios prieš tai nurodytos sąvokos, jūsų manymu, yra jūsų teisės internete,
o kurios – jūsų pareigos internete. Ar jos gali sutapti? Taip pat galite užrašyti kitus žodžius,
kurie, jūsų manymu, yra susiję su teisėmis ir pareigomis internete.
Visas savo teises ir pareigas galite rasti JT vaiko teisių konvencijoje (https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848).

TEISĖS
Žodžio laisvė

PAREIGOS
Pagarba kitiems

Australian Broadcasting Corporation (2000), „Human Rights: What and When“, prieiga internete: http://www.abc.net.au/civics/rights/what.htm,
žiūrėta 2013-01-04.
1
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„Man 18 metų.
Ar mano teisės ir
pareigos skiriasi
nuo tavųjų?“

Joanna

„Man 14 metų.
Kokios mano teisės ir pareigos
internete?“

Joshas

Ar, jūsų manymu, Joannos ir Josho teisės skiriasi?
Ar skiriasi jų pareigos?

18 metų amžiaus

14 metų amžiaus

Kai kurios teisės ir pareigos dera, o kai kurios prieštarauja viena kitai.
Nustatykite savo teisių ir pareigų internete ryšius bei prieštaravimus ir juos paaiškinkite.

TEISĖS

PAREIGOS

=

≠
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Nuostatos
ir sąlygos

Bendrieji ir specialieji susitarimai, nuostatos, reikalavimai,
taisyklės, specifikacijos ir standartai, kurie yra neatsiejama
sutarties dalis.2

Neabejojame, jog esate pažymėję langelį interneto svetainėje, patvirtindami, kad sutinkate su
svetainės nuostatomis ir sąlygomis.
Tačiau ar iš tiesų žinote, su kuo sutinkate?

Nors nuostatos ir sąlygos jums gali pasirodyti
tarsi begalinis tekstas, parašytas nuobodžia teisės kalba, pažymėdami langelį varnele sutinkate su tam tikromis teisėmis ir pareigomis, todėl
svarbu pasistengti suprasti, apie ką jos.

Kodėl gi dabar nepriėmus iššūkio?
Kalbant apie turinį, kuris apsaugotas intelektinės nuosavybės teisėmis, pvz., nuotraukos ir vaizdo įrašai
(IN turinys), jūs konkrečiai suteikiate mums leidimą, priklausomai nuo jūsų privatumo ir programų nuostatų:
neišimtinę, perleidžiamą, sublicencijuojamą, nemokamą, visame pasaulyje galiojančią licenciją naudoti bet
kokį IN turinį, kurį skelbiate tinkle „Facebook“ ar kuris yra su šiuo tinklu susijęs (IN licencija). Ši IN licencija
nustoja galioti, kai ištrinate savo IN turinį arba paskyrą, išskyrus atvejus, kai jūsų turinys buvo bendrintas su
kitais asmenimis ir jie jo neištrynė.
Nuoroda: ...............................................................

1 kl. Iš kur paimtas šis tekstas? (įrašykite nuorodą)
TAIP
NE
2 kl. Ar sutikote su šiomis nuostatomis ir sąlygomis?
3 kl. Ar galite toliau esančiame laukelyje perrašyti šią pastraipą suprantamesne kalba?

BusinessDictionary (2012), „Terms and Conditions“, prieiga internete: http://businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
žiūrėta 2012-08-20.
2
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AR
ON
I
Ž
E?
JOT
Clément

„Vidutinis asmuo užtruktų 76 aštuonių
darbo valandų trukmės dienas, jei norėtų
iš tikrųjų perskaityti kiekvienos tais
metais lankomos interneto svetainės
privatumo politiką. Nenuostabu, kad
žmonės tiesiog paslenka slinkties
juostą žemyn ir paspaudžia „Sutinku su
visomis nuostatomis ir sąlygomis.“3

Dabar, kai pradedate perprasti teisės kalbą, galite paruošti keletą „vertimų“ ateičiai.
Atsispausdinkite interneto svetainės, kurioje reguliariai lankotės, nuostatas ir sąlygas
ir apibendrinkite svarbiausius punktus.

AR
OŽIN E?
JOT

Išversti sudėtingas nuostatas ir sąlygas jums gali padėti tam tikros priemonės, pavyzdžiui, „EULAlyzer“.

„Vaizdas gali atspindėti daugiau nei 1000 žodžių.“
Todėl šiais laikais bendraudami dažnai naudojame simbolius. Nustatykite šių
simbolių reikšmes:

O dabar pabandykite nupiešti keletą piktogramų, kurios reikštų svarbiausius
nuostatų ir sąlygų punktus:

Privatumas

The Atlantic (2012), „Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days“, prieiga internete: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, žiūrėta 2012-0820.
3
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1.3.

s...

Kai tavo teisės negerbiamo

Pažeidimas

Veiksmo, kuris neleidžiamas pagal įstatymus ar taisykles,
atlikimas. Pažeidimas (angl. violation) automatiškai netampa
nusikaltimu.4
Teisinėje kalboje dažnai vartojamas dar vienas terminas
„pažeidimas“5 (angl. infringement), pavyzdžiui, autorių teisių
pažeidimas.

Jūsų teisės internete gali būti pažeidžiamos įvairiai. Kartais pažeidimai yra susiję su tinklo etiketu
(angl. netiquette), kartais gali būti pažeidžiamas įstatymas ir grėsti baudžiamoji atsakomybė.

Nustatykite keletą būdų, kaip gali būti pažeidžiamos jūsų teisės internete.
1

Jūsų socialinio tinklo paskyroje įrašomas netinkamas komentaras, kuriame yra necenzūrinių žodžių.

2
3
4
5

„Kartą nusipirkau programėlę internete ir iš mano sąskaitos vis būdavo
nuskaičiuojami pinigai. Mama labai supyko, tačiau jai pavyko sugrąžinti
visus mano pinigus.“

Jamesas

Kokios, jūsų manymu, Jameso teisės
buvo pažeistos šiuo atveju? Ar manote, kad jis įvykdė visas savo pareigas? Kaip, jūsų manymu, jo mama išsprendė
šį klausimą? Ar praneštumėte apie tokią situaciją ir, jei taip, kam?

Kam galime
pranešti apie
savo teisių
pažeidimą?

Koks būtų geriausias kiekvieno jūsų prieš tai nurodyto pažeidimo sprendimas?
Aptarkite visus galimus sprendimus ir užrašykite tuos, kurie, jūsų manymu, geriausi.
1

Pasikalbėti su asmeniu, kuris įrašė tą komentarą, jei reikia, užblokuoti vartotoją...

2
3
4
5

4
5

10

Merriam-Webster (2012), „Violation“, prieiga internete: http://www.learnersdictionary.com/search/violation, žiūrėta 2013-01-18.
Ten pat, „Infringement“, prieiga internete: http://www.learnersdictionary.com/search/infringement, žiūrėta 2013-01-18.
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Ar, jūsų manymu, toliau nurodyti veiksmai jūsų šalyje laikomi pažeidimu?
Kokios galėtų būti kiekvieno pažeidimo pasekmės?
Melagingas žmonių žymėjimas
nuotraukose.
TAIP

NE

TAIP

Autorių teisėmis apsaugoto ženklo (logotipo, simbolio, veido ir pan.), kurį atpažįsta visi, įkėlimas,
nurodant savininką arba jo nenurodant.
TAIP

NE

NE

TAIP

NE

Jūsų gimtajame mieste vyksta riaušės. Jūs nedalyvaujate, tačiau savo paskyroje paskelbiate: „Nuostabu – mano mieste riaušės! Man tai patinka!“
TAIP

Mokytojas (-a) įkelia savo klasės nuotrauką į socialinio tinklo svetainę be visų tėvų sutikimo.

NE

Vienas asmuo buvo suimtas už įsilaužimą į
telefoną, tačiau nenuteistas. Nepaisant to, jūs
savo paskyroje paskelbiate:
„X yra nusikaltėlis!!!“
TAIP

„Facebook“ paskyros sukūrimas, nenurodant
savo tikrojo vardo.
TAIP

Asmeniškai darytos koncerto nuotraukos įkėlimas, nors biliete buvo nurodyta, kad filmuoti ar
fotografuoti draudžiama.

NE

15 metų paauglė nusifotografuoja nuoga ir
nusiunčia nuotrauką savo vaikinui.

NE

TAIP

Mano teisės ir pareigos internete

NE

11

2.1.

Laikas mąstyti kritiškai
Duomenys, kurie 1) buvo patikrinti ir nustatyti esantys tikslūs
ir naujausi, 2) yra konkretūs ir sutvarkyti tam tikram tikslui,
3) pateikiami kontekste, suteikiančiame jiems prasmę ir aktualumą, ir 4) gali padėti geriau suprasti ir sumažina neapibrėžtumą.6

Informacija

Informacija:

pasinaudok arba
pamiršk!

Kokią informaciją randame
internete?
Kokią informaciją skelbiame
internete?

Joshas

„Jis tikrai praverčia
apsiperkant – apžiūriu
drabužius parduotuvėse, o tada įsigyju juos
internete pigiau!

6

12

„Internetas yra dvipusio eismo gatvė: reikėtų pamokų,
kuriose mokiniai būtų mokomi
naudotis ir klasifikuoti visą
informaciją, randamą internete. Naudojuosi internetu
ruošdama namų darbus; randu
daugybę informacijos, kartais
net per daug. Kartą naudojausi viena interneto svetaine, o
vėliau supratau, kad informacija nebuvo teisinga, – tai buvo
visiškas laiko švaistymas.“

Charlotte

„Groju grupėje ir naudojamės internetu
informacijai apie savo koncertus skelbti,
taip pat įkeliame savo naujų kūrinių vaizdo įrašus. Nesu tikras, ar daug žmonių
juos peržiūri, tačiau tie, kurie žino, tikrai žiūri, todėl tai puikus būdas lengvai
pasiekti daugybę žmonių.“

Jei nori ką nors daryti internete,
turi pateikti labai daug informacijos.
Man visada šiek tiek neramu nurodyti savo adresą ir telefono numerį.
Manau, kad nurodyti elektroninio
pašto adresą greičiausiai yra normalu, tačiau esu susikūrusi kelias pašto
dėžutes, jei kartais pradėtų siųsti
daug brukalų.“

Livi

BusinessDictionary (2012), „Information“, prieiga internete: http://www.businessdictionary.com/definition/information.html, žiūrėta 2012-08-20.

„Informacija nėra žinios“ (Albertas Einšteinas)

Kokią informaciją imate
iš interneto?

Kokią informaciją paliekate
internete?

TIESA AR MELAS? Visi manome, kad neįkliūsime sukčiams. Tačiau iš tiesų sukčiai darosi vis apsukresni, o mes nebūtinai tampame išmintingesni. Kiek kartų esame matę iškylantįjį langą su pranešimu,
kad laimėjome didįjį prizą ar mus specialiai už kažką pasirinko?

Ne visada lengva atpažinti apgaulę. O jūs ar sugebate?

Pažvelkite į šias interneto svetaines. Ar galite atskirti, kurios iš jų netikros?

Netikrą svetainę galima greitai atpažinti.7

7

Symantec (2012), „Staying Safe Online“, prieiga internete: https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/, žiūrėta 2012-09-10.
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Iš kur žinome, ar viskas, ką randame internete, yra patikima?
AR
OŽIN E?
JOT

Jungtinėje Karalystėje 33 % 12–15 metų paauglių teigia, kad jei jie ko nors ieško, visi paieškos
rezultatai privalo būti teisingi.8

Ar galite surašyti 5 taisykles, kaip veiksmingai ieškoti informacijos internete?
1
2
3
4
5

Saugus naršymas internete
Nepatikima informacija nėra vienintelis internete gresiantis pavojus. Į langelius įrašykite kitus pavojus, apie kuriuos turėtumėte žinoti. Pirmas langelis jau užpildytas.

Virusai

Dar kartą pažvelkite į savo surašytus pavojus ir įvertinkite juos pagal skalę nuo 1 iki 6, kur
1 reiškia jums didžiausią susirūpinimą keliantį pavojų. Pasidalykite savo mintimis su kitais
ir pažiūrėkite, ar jie sutinka su jūsų pasirinktais ir įvertintais pavojais.

Ofcom (2012), „Children and Parents: Media Use and Attitudes Report“, prieiga internete: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/ct2012/
main.pdf, p. 104, žiūrėta 2012-09-10.
8
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2.2.

onių

to priem
Patikimo interneto žurnalis
rinkinys
Žurnalistika

Profesija ar veikla, kurios atstovas rengia reportažus, fotografuoja ar redaguoja naujienų pranešimus kuriai nors iš
žiniasklaidos priemonių.9

Tinklaraščiai tapo populiariu būdu piliečiams tikruoju laiku pranešti apie įvykius ir netgi gali būti vaikų ir jaunuolių priemonė viešajai nuomonei suformuoti. Pateikiame du pavyzdžius.

1

„Antradienį Pakistano Svato slėnyje ginkluotas talibų teroristas pašovė ir sužeidė 14-metę Malalą Yousafzai,
kuri agitavo už švietimą, ir pavadino jos veiklą nepadoria.“

„The Washington Post“, 2012-09-10 10

Perskaitykite Malalos Yousafzai istoriją internete.
Aprašykite, ką padarė Malala, ir nurodykite, kokios buvo jos veiksmų pasekmės.
Ką padarė Malala?

Jos veiksmų pasekmės:

Kitas pavyzdys apie 9-metę tinklaraštininkę.

2

„Anksčiau šiais metais devynmetė mokinė Martha Payne iš Lochgilphead Škotijoje pateko į pirmuosius laikraščių puslapius visame pasaulyje, kai vietos taryba uždraudė jos mokyklos maisto tinklaraštį.“
Sarah Rainey, „The Telegraph“, 2012-12-02 11

Aprašykite, ką ir kaip padarė Martha? Kokios buvo pasekmės?
Ką padarė Martha?

Jos veiksmų pasekmės:

Kurie jūsų rasti informacijos šaltiniai apie Malalą ir Marthą buvo patikimiausi ir, jūsų manymu, kodėl?

The Free Dictionary (2012), „Journalism“, prieiga internete: http://www.thefreedictionary.com/journalism, žiūrėta 2012-12-21.
Khazan, O. (2012), „Interview with 14-year-old Malala Yousafzai who was shot by Taliban“, prieiga internete: https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/
post/interview-with-education-activist-shot-by-taliban-video/2012/10/09/9bb912aa-1211-11e2-a16b-2c110031514a_blog.html, žiūrėta 2012-09-10.
11
Payne, M. (2012), „Martha Payne: diary of a girl who fed the starving“, prieiga internete: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/
malawi/9584222/Martha-Payne-diary-of-a-girl-who-fed-the-starving.html, žiūrėta 2012-09-10.
9
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Į toliau pateiktą lentelę įrašykite 5 priemones, kurias, jūsų manymu, naudojo Malala ir Martha, kad jų tinklaraščiai būti patikimi ir veiksmingi.
Ar sutinkate su pirma nurodyta priemone?
1

Apie asmeninę patirtį jos kalba objektyviai, bet ne sensacingai.

2
3
4
5

Dabar pasvarstykite, ką gali daryti interneto žurnalistas ir ko negali tradicinis žurnalistas? Ir
priešingai – ar yra dalykų, kuriuos gali daryti tradicinis žurnalistas, tačiau kurie neįmanomi internete
(pvz., autorių teisės, kokybės kontrolė, sklaida ir kt.)?

Interneto žurnalistas
gali

Tradicinis žurnalistas
gali

Ir Malala, ir Martha prakalbo joms rūpimais klausimais. Pabandykite parašyti trumpą informatyvų
mažiausiai 10 eilučių tinklaraščio įrašą apie pavojų, kurį įvertinote kaip didžiausią, atlikdami
užduotį „Saugus naršymas internete“ (žr. 2.1). Kodėl visi turėtume sunerimti dėl šio pavojaus
internete ir ką galime padaryti?
Pirmiausia patikrinkite faktus. Tada duokite paskaityti draugams ir paklauskite, ar tai, ką
parašėte, jiems atrodo aišku ir patikima.
Savo tinklaraščio įrašą įkelkite į www.webwewant.eu. Taip pat galėsite vertinti kitus čia
paskelbtus tinklaraščių įrašus.
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2.3.

Pagalvok prieš skelbdamas
Teisė laisvai reikšti mintis ir nuomonę žodžiu, raštu ir kitomis
komunikacijos formomis, tačiau sąmoningai nedarant žalos kitų
asmenų įvaizdžiui ir (arba) reputacijai neteisingais ir klaidinančiais
teiginiais.12

Žodžio laisvė

Socialiniame tinkle paskelbiate keletą nuotraukų iš praėjusio savaitgalio vakarėlio. Kurias nuotraukas įkelsite ir kuriuos draugus jose pažymėsite?

Pagrindinė informacija: Amy yra viena
iš geriausių tavo draugių. Ji rečiau nei tu
naudojasi internetu. Amy lanko mokyklos
dramos būrelį ir ruošiasi televizijos šou
perklausai.
Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas:
@amy_singsdances
Siekiai: išnaudoti savo talentą muzikiniuose ar televizijos šou.

Pagrindinė informacija: Aidanas
yra geriausias tavo draugas. Pažįstate vienas kitą nuo kūdikystės! Aidanui patinka muzika, todėl jis daug laiko praleidžia kurdamas garso takelius ir
laukdamas žmonių reakcijų socialiniame tinkle „SoundCloud“.
Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas: musicandaidan
Siekiai: būti muzikos mokytoju.

Asmenybė: linksma, rūpestinga, jautri; greičiausiai
tave išklausys prireikus pasikalbėti.

Asmenybė: Aidanui sunku reikšti mintis nevartojant
keiksmažodžių! Jis greitai susierzina, tačiau kurdamas
muziką visada atsipalaiduoja.

Pomėgiai: dainavimas, šokiai, viščiukas su datulinėmis paprikomis, buvimas su draugais.

Pomėgiai: kurti, klausytis, pirkti muziką, lankytis naujuose muzikos festivaliuose.

  Pagrindinė informacija: Sam yra slaptas genijus; ją perkėlė į aukštesnę klasę dėl įspūdingų matematinių gebėjimų.
Jūsų draugų grupelėje ją galima pavadinti pašėlusia mergina. Ji nori visur dalyvauti, mėgsta diskusijas.
  Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas:
@sexy_sam _can
  Siekiai: patekti ten, kur nori būti, ir mėgautis procesu.
  Asmenybė: nauja draugė. Sam viską daro greitai ir
dažnai nesusimąsto apie pasekmes. Ji greičiausiai
gali tave prajuokinti, nes turi puikų humoro jausmą.
  Pomėgiai: mėgsta beveik viską!

Kas galėjo nutikti savaitgalį?
Kuris iš draugų galėtų blogai sureaguoti į
be jų leidimo įkeltas nuotraukas, kuriose
jie nufotografuoti?

  Pagrindinė informacija: Nateʼas yra
užkietėjęs knygų graužikas. Jo šeima
labai konservatyvi ir griežtai kontroliuoja
jo mokymąsi. Nateʼas retai išeina į lauką ir yra susitelkęs į egzaminus. Kai vis
dėlto kur nors išeina, visiškai nesivaržo!
Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas: šiuo
tinklu nesinaudoja.
  Siekiai: būti teisininku. Nateʼui patinka brangūs drabužiai, todėl jam reikia gerai apmokamo darbo, kad galėtų
sau tai leisti!
  Asmenybė: Nateʼas ganėtinai drovus.
  Pomėgiai: merginos ir didesnis nei protingas kiekis alkoholio (tik tuomet, kai nesimoko!).

Ar kurie nors iš šių draugų labiau
pažeidžiami nei kiti?
Kuris iš draugų, jūsų manymu, mažiausiai nusimintų dėl nuotraukos
paviešinimo internete?

BusinessDictionary.com (2013), „Freedom of expression“, prieiga internete: http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html, žiūrėta 2012-12-21.
12
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Atidžiai perskaitykite kiekvieno asmens aprašymą. Jei pažymėtumėte juos nederamoje nuotraukoje, kuriems iš šių draugų tai turėtų neigiamos įtakos?

  Pagrindinė informacija: Sash į draugų grupę pateko neseniai, kai pakeitė
mokyklą. Ji patyrė patyčių internete,
todėl labai atsargiai palieka savo skaitmeninius pėdsakus.

  Pagrindinė informacija: Sabine
mėgsta madą. Ji sukūrė gatvės stiliaus tinklaraštį. Tinklaraštis sulaukė
sėkmės ir Sabine uždirba iš jame skelbiamos reklamos.

  Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas:
Sash panaikino savo „Twitter“ paskyrą.

  Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas:
@sabinelovesstyle

  Siekiai: dirbti valstybinėje įstaigoje ir remti labdaros organizacijas, siekiančias sustabdyti patyčias.
  Asmenybė: Sash nėra drovi, tačiau jai sunku pasitikėti
naujais žmonėmis. Ji nori tapti vietos mokyklos bendraamžių mentorystės programos savanore.
  Pomėgiai: savanorystė ir kelionės.

  Pagrindinė informacija: draugų grupėje Maxas yra technologijų specialistas. Jis jau daug metų programuoja.
  Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas:
@javaMAXpython
  Siekiai: sukurti dar vieną itin populiarų internetinį žaidimą.
  Asmenybė: puikus draugas, visada puikiai pataria. Socialiniuose tinkluose jis visada užstoja asmenis, kurie, jo manymu, patiria patyčias.
  Pomėgiai: didžiąją dalį laiko Maxas praleidžia internete,
tačiau tikrovėje jam patinka futbolas ir jis visai neblogai gamina maistą!

Charlotte

„Manau, kad jūs esate vienintelis žmogus, kuris turėtų nuspręsti, ar viešinti nuotraukas
socialiniame tinkle ar ne.“

  Siekiai: dirbti mados žurnaliste.
  Asmenybė: Sabine turi didžiulį draugų tinklą, daugiausia
sudarytą iš žmonių, su kuriais ji susipažino per tinklaraštį.
Ji retai kur nors išeina su savo tikraisiais draugais.
  Pomėgiai: nauji draugai, laiko leidimas su vaikinu.

  Pagrindinė informacija: Marcusas yra
grupės juokdarys. Jis žaidžia regbį ir
mėgsta krėsti pokštus draugams.
  Tinklo „Twitter“ vartotojo vardas:
@mrmarcuszzz
  Siekiai: Marcusas negalvoja apie ateitį.
  Asmenybė: Marcusas yra juokų karalius, tačiau kartais
persistengia, ypač internete. Jam nelabai sekasi pažvelgti
kito žmogaus akimis.
  Pomėgiai: visos sporto rūšys ir buvimas su draugais.

„Tai priklauso nuo nuotraukos,
bet nenorėčiau, kad nepažįstami asmenys galėtų žymėti
mano nuotraukas.“
Isabelle

Žodžio laisvė yra labai svarbi žmogaus teisė. Dar kartą pažvelkite į Tarptautinę žmogaus teisių konvenciją
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415350.
Kurias žmogaus teises, jūsų manymu, turėtume itin atidžiai saugoti naudodamiesi internetu?
Naudodamiesi prieš tai pateiktais pavyzdžiais, aprašykite save taip, kaip jus galėtų apibūdinti draugai, remdamiesi jūsų skaitmeniniais pėdsakais. ARBA
Sukurkite vieno iš savo draugų aprašą, remdamiesi jo (jos) skaitmeniniais pėdsakais.
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Dalyvavimas

Įsitraukimas ir dalijimasis grupės veikloje.13

Kaip JŪS dalyvaujate grupės veikloje?

Ar žmonės vienodai bendrauja visuose šiuose skirtingų medijų
kanaluose?

„Rašau SMS, jei noriu nusiųsti trumpas
žinutes žmonėms iš savo kontaktų
sąrašo. Tokia žinutė juos pradžiugina,
taip pat ji praverčia, kai nori pranešti,
kad, pavyzdžiui, vėluosi.“

Joanna

Floranas

13

„Naudojuosi „Twitter“, nes atnaujinant
būsenos įrašus „Facebook“ laiko skalė (angl.
timeline) persipildo. Tinklas „Twitter“
yra ne toks asmeniškas kaip tikralaikis
pokalbis, todėl juo naudojuosi, kai nenoriu
nurodyti savo telefono numerio.“

WordNet Search (2012), „Participation“, prieiga internete, http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=participation, žiūrėta 2012-09-10.
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Pažvelkite į toliau nurodytas veiklos rūšis. Nupieškite vieną ar daugiau piktogramų
iš ankstesnio puslapio, norėdami pavaizduoti paslaugą (-as), kuria (-iomis) pasinaudotumėte šiose situacijose.
1. Susisiekti su įmone, kurioje norite
atlikti praktiką.
2. Pranešti draugams,
kad jau grįžote namo.

3. Bandyti susitaikyti su žmogumi,
su kuriuo susipykote.
4. Dalytis nuotraukomis iš savo
vasaros kelionės.

5. Asmeniškai diskutuoti su artimais draugais.
6. Dalyvauti internetinėse diskusijose
jums svarbia tema.

7. Pateikti skundą parduotuvei apie
įsigytą netinkamos kokybės prekę.
8. Aptarti konfidencialų reikalą su
internetine konsultacijų tarnyba.

9. Palaikyti ryšį su toli gyvenančiais
šeimos nariais.

Dabar grįžkite prie kiekvienos situacijos. Prie tų situacijų, kuriose, jūsų manymu,
geriau būtų bendrauti tiesiogiai, parašykite „f2f“ (angl. face-to-face).
Kodėl bendrauti tiesiogiai būtų geriau?

20
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Užrašykite 5 būdus, kaip skiriasi tiesioginis bendravimas ir bendravimas internete.
Pirmas pavyzdys jau pateiktas.
1

Kai tiesiogiai bendraujate su daug žmonių, vienu metu visi kalbėti negali, tačiau visi
tuo pačiu metu gali parašyti komentarą bendraudami internete, pavyzdžiui, tinklaraštyje ar forume.

2

3

4

5

Net jei atidžiai pasirinkote komunikacijos kanalą, žinutės gali būti suprastos
klaidingai!
„Turėtum būti labai atsargus ką nors
skelbdamas „Facebook“ paskyroje, nes
kiti tave stebi; iš tiesų negali sakyti
visko, ko nori, ir viskas, ką pasakai, gali
būti suprasta neteisingai...“

Charlotte

Kadangi neįmanoma matyti asmens, su kuriuo bendraujama internete, veido išraiškos ar kūno
kalbos (nebent naudojama internetinė vaizdo kamera), buvo išrasta šypsenėlė (angl. smiley). Visi
žinome tokius simbolius kaip
(„laimingas“) ir
(„liūdnas“), tačiau jie naudojami ne visame pasaulyje.
Ar galite iššifruoti šių japoniškų jaustukų reikšmes?

Dabar apsilankykite www.webwewant.eu, kur rasite daugiau jaustukų. Kito puslapio apačioje rasite šių
japoniškų jaustukų reikšmių atsakymus.

Dalyvavimas internete
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Šypsenėlės ir jaustukai gali padėti aiškiau išreikšti savo žinutes internete. Dabar atidžiai pamąstykite, kokias išraiškos priemones naudojate bendraudami ne internete. Kokias priemones (pvz., kūno
kalbą, intonaciją ir pan.) galite naudoti, kai realiajame pasaulyje norite išreikšti šias emocijas?
Draugiškumas, malonumas

Humoras

Draugiškas erzinimas

Susierzinimas

Ar esate kada atsidūrę situacijoje (internete ar ne), kai jūsų žinutė buvo suprasta klaidingai?
Apibūdinkite situaciją ir nurodykite, kaip ją sprendėte.

Ar galite pasiūlyti 5 patarimus, padėsiančius išvengti nesusipratimų bendraujant internete?
Paskelbkite patarimus www.webwewant.eu.
1
2
3
4
5

Atsakymai: laimė, liūdesys (ašaros), nuostaba, mirktelėjimas, atsiprašymas (nusilenkimas), drovumas, valio! (rankos iškeltos aukštyn), susirūpinimas, garsus dainavimas ar juokas, muzikos klausymas (esu su ausinėmis).
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3.2.

Būti savimi internete

Vertybės

Elgesio principai ar standartai; asmens vertinimas pagal tai,
kas yra svarbu gyvenime.14

Kokios yra jūsų vertybės internete?
Ar internete ir ne internete elgiatės skirtingai?
„Aš iš tiesų tinkle „Facebook“
sakau dalykus, kurių nepasakyčiau
asmeniui tiesiogiai, – internete daug
lengviau būti atviram, tačiau manau,
kad kartais tai gali nuliūdinti kitus.“

Lisa

AR
OŽIN E?
JOT

„Remiantis „Childnet
International“ atliktu tyrimu,
45 % jaunuolių teigia, kad
internete jie nesielgia kitaip.15
Manon

Kokių vertybių laikotės internete ir tikrovėje? Iš toliau pateiktų žodžių išsirinkite žodžius, kurie apibūdina jūsų asmenybę ir vertybes. Kuris esate „tikrasis jūs“ internete ir tikrovėje? Įrašykite geriausiai
jus apibūdinančius būdvardžius į apskritimus „internete“ ir „ne internete“ arba į jų persidengimo zoną,
jei tas žodis tinka abiem atvejais. Jei norite, galite pridėti būdvardžių savo nuožiūra.
Internete

Ne internete

Prisitaikantis Kategoriškas Doras Drąsus
Kūrybingas Žiaurus Ciniškas Gynybiškas
Nesąžiningas Lengvai pasiduodantis kitų
vadovavimui Ekstravertiškas Sąžiningas
Impulsyvus Intravertiškas Irzlus Lojalus
Nepastovios nuotaikos Narciziškas
Negatyvus Nervingas Auklėjantis
Paklusnus Plačių pažiūrų Optimistiškas
Paranojiškas Perfekcionistiškas
Pesimistiškas Pozityvus Maištingas
Rizikuojantis Sarkastiškas Save
kontroliuojantis Savanaudis Jautrus
Rimtas Nuoširdus Bendraujantis Bailus
Tolerantiškas
14
15

Oxford Dictionaries (2012), „Value“, prieiga internete: http://oxforddictionaries.com/definition/english/value, žiūrėta 2012-11-08.
Daugiau informacijos rasite čia: http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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Kokioje aplinkoje – internete ar ne internete, jūsų manymu, lengviau „būti savimi“?
Internete		

Ne internete		

Abiejose		

Nė vienoje

Internete laikytis vertybių, kurių laikomasi tikrovėje, gali būti nelengva. Pažvelkime į keletą
pavyzdžių, kai internete dažnai pamirštamas sveikas protas ir aiškūs principai. Ar galite parašyti kiekvienos iš pateiktų sąvokų apibrėžtį? Jeigu pateiksite ją iš kokio nors šaltinio, nepamirškite jo nurodyti.

Trolinimas (angl. trolling) –
Patyčios (angl. bullying) –
Erzinimas (angl. teasing) –
Sekstingas (angl. sexting) –
Informacijos pasisavinimas ar keitimas (angl. fraping) –

Tamsiosios interneto pusės. Perskaitykite toliau aprašytas situacijas. Ar galite nustatyti problemos ištakas? Apibūdinkite problemos sprendimą.
Problema:
„Tai, ką sakau internete,
turėtų būti privatu, bet šioje
mokykloje taip nėra. Viskas,
ką paskelbi internete, viskas,
ką tu peržiūri, yra žinoma.“

Sprendimas:

Jaris

Problema:

Sprendimas:

Juditha
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„Išsiunčiau žinutę tenorėdamas
pajuokauti, tačiau man nepasisekė – ji verkdama nubėgo pas
tėvus, jie pasiskundė mokyklai
ir turėjau nemažai problemų.
Negaliu patikėti, kad ji nesuprato, jog tiesiog kvailioju.“

„Tai neteisinga. Nusiunčiau jam
nuotrauką, kuri turėjo būti privati,
niekas neturėjo jos pamatyti. Aš juo
pasitikėjau, o dabar jaučiuosi taip
kvailai. Visi dabar man sako, kad nieko
negaliu pakeisti ir kad niekada jos
neatgausiu. Visi iš manęs juokiasi.
Nesuprantu, kaip galėjau būti tokia
kvaila.“

Problema:

Sprendimas:

Dalyvavimas internete

Nathanas

Blogiausias dalykas, man nutikęs internete!
„Buvau prisijungusi prie tinklo
„Facebook“ ir draugės paskyroje
parašiau trumpą žinutę. Dėl kažkokios
klaidos žinutė buvo išsiųsta keletą
kartų. Kai kitą dieną atsidariau savo
paskyrą, supratau, kad ta žinutė vis
dar siunčiama mano draugei! Ji buvo
išsiųsta daugybę kartų ir užėmė
daugiau nei puslapį!“

Joanna

1 žingsnis. Kairiajame stulpelyje aprašykite blogiausią jums nutikusį dalyką ir nurodykite, kokia
buvo to nutikimo pasekmė. Visą nutikimą papasakokite 5 aiškiais sakiniais.
Aš...
1

Tada...
2

3

4

5

2 žingsnis. Įvykių eigos pakeitimas. Kuriuo momentu galėjote pakeisti įvykių eigą, kad pasekmės
būtų teigiamos? Dešiniajame stulpelyje aprašykite, kaip kitaip galėjo susiklostyti įvykiai.

Dalyvavimas internete
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3.3.

imas!

av
Veiksnus ir atsakingas dalyv

Veiksnus

Kuriantis ir valdantis situaciją, o ne tik reaguojantis į
situaciją jai įvykus.16

Svarbu internete išlaikyti kontrolę.
Ar valdote turinį, kurį kuriate ir naudojate, taip pat ryšius, kuriuos palaikote? Dalyvaudami internete, galite užmegzti draugystę su žmonėmis, kuriuos pažįstate tik internete.

Ką manote toliau pateiktais klausimais?
1 kl. Kada internetinis pažįstamas tampa draugu?

2 kl. Ar visi vien tik internetiniai ryšiai yra rizikingi?

3 kl. Ar visiems jaunesniems nei 18 metų asmenims turėtų būti leidžiama susitikti su internetiniu draugu?

4 kl. Kokie galimybės kalbėtis apie asmeninius dalykus su internetiniais draugais privalumai? Kokie trūkumai?

Nepamirškite, kad niekada neturėtumėte fiziškai susitikti su internetiniu draugu apie tai iš
anksto nepranešę patikimam suaugusiajam (pvz., tėvams, globėjams ir pan.).
Būti veiksniam!
Pažvelkite į lentelę. Pažymėkite veiksmus, kurie, jūsų manymu, turėtų padaryti tiesioginį susitikimą su
draugu, kurį anksčiau pažinojote tik iš interneto, saugesnį.
Susitariate susitikti judrioje viešoje vietoje ir ten likti per visą susitikimą, t. y. jokių ekspromtu sugalvotų pasivaikščiojimų parke ar lankymųsi vienas kito namuose.
Jau ilgą laiką palaikei ryšius su internetiniu (-e) draugu (-e) ir daug apie jį (-ą) žinai.
Jūs apsikeitėte telefonų numeriais ir pokalbių programos duomenimis.
Apie susitikimą kalbėjai su savo tėvais ar globėjais ir prašei jų patarti, kaip susitikti saugiai.

16

26

Oxford Dictionaries (2012), „Proactive“, prieiga internete: http://oxforddictionaries.com/definition/english/proactive, žiūrėta 2012-11-08.

Participating
on the web > Being
yourself online
Dalyvavimas
internete

Internetinis draugas taip pat palaiko ryšius su tavo realiais draugais.
Turėtum įkrauti savo mobilųjį telefoną ir įsitikinti, kad sąskaita nėra tuščia.
Internete ieškojai kitų savo internetinio draugo paskyrų; žinai, kaip ir su kuo jis (ji) bendrauja.
Apie susitikimą kalbėjai su savo draugais ir jūs kartu planuojate susitikti su internetiniu draugu.
Matei savo internetinį (-ę) draugą (-ę) per internetinę vaizdo kamerą ir jauti, kad gali juo (ja) pasitikėti.
Žinai, kad neleisi sau su internetiniu draugu kalbėti apie dalykus, dėl kurių jautiesi nepatogiai.
Susitarei, jog susitikimui įpusėjus tau paskambins kuris nors iš tėvų, globėjų ar draugų, kad žinotų, kaip tau
sekasi, ir (arba) suteiktų tau dingstį baigti susitikimą, jeigu jautiesi nepatogiai.

„Blogiausias dalykas, man
nutikęs internete? Bendravau su
žmogumi, kol galiausiai supratau,
kad jis nebuvo tas, kuriuo dėjosi
esantis.“
Ioanna

Pagalvokite: jeigu apie jus internete nebūtų jokios informacijos, kaip manote, kokį įspūdį apie jus
susidarytų žmonės?
Išlaikykite kontrolę! Yra daugybė priemonių, kurias galite naudoti savo internetiniams ryšiams valdyti.
Tačiau ką galėtumėte pasakyti apie savo ar draugų internete kuriamo turinio valdymą?

Ar galite įsivaizduoti scenarijų, pagal kurį kas nors, ką padarėte internete, kai buvote jaunesni, galėtų
apriboti jūsų galimybes ateityje?

Dalyvavimas internete
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AR
OŽIN E?
JOT

2006 m. Vankuveryje dirbantis psichoterapeutas Andrew
Feldmaras kirto Kanados ir JAV sieną, kad paimtų draugą iš
Sietlo oro uosto, – tai jis darė jau ne pirmą kartą. Tačiau šįkart sienos apsaugos pareigūnas patikrino internete ir sužinojo, kad 2001 m. A. Feldmaras moksliniame žurnale rašė, jog
7-ajame dešimtmetyje vartojo LSD. Taigi, Feldmarui nebuvo
leista įvažiuoti į JAV. „Šis atvejis rodo, kad skaitmeninės
technologijos iš visuomenės atėmė gebėjimą pamiršti ir jį pakeitė tobula atmintis.“ 17

Įsivaizduokite, kad esate sėkmingas 24 metų amžiaus interneto svetainių kūrėjas. Jums svarbu
turėti teigiamą internetinę reputaciją ir parodyti, kad esate aktyvus internete. Išanalizuokite toliau pateiktus skaitmeninės informacijos pavyzdžius. Jei būtumėte galėjęs nustatyti skaitmeninės informacijos pabaigos datą, t. y. laiką, kada informacija būtų ištrinta, ar būtumėte ją nustatęs? Jei taip, kuriais
metais norėtumėte ištrinti informaciją?
Šiais metais jūsų draugų
įkeltos nuotraukos,
kuriose esate jūs

Tinklaraščio įrašas,
kurį paskelbėte, kai
jums buvo 10 metų

Jūsų komentarai draugų
socialinių tinklų paskyrose

Atsakymai, kuriuos
pateikėte anoniminės
apklausos svetainėje

Į „Twitter“ jūsų keliamos
nuotraukos, kuriose esate
jūs, jūsų šeima ir draugai

Interneto svetainė,
kurią sukūrėte, kai
jums buvo 15 metų

Tinklaraštis, kuriame
skelbiate įrašus kas
antrą dieną

Jūsų laiko juostoje
skelbiama informacija iš jūsų
naudojamų programėlių

Informacija socialiniuose
tinkluose, kuriais
nebesinaudojate

Jeffries, S. (2011), „Why we must remember to delete – and forget – in the digital age“, prieiga internete: http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jun/30/remember-delete-forget-digital-age, žiūrėta 2012-11-08.
17
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4.1.

Prisistatyk pasauliui
Tapatybė

Unikalių identifikacinių savybių, kurių neturi joks kitas asmuo
ar daiktas, turėjimas. Individualios savybės, pagal kurias galima atpažinti asmenį ar daiktą.18

Visi turi savo tapatybę, kurią apibrėžia ilgas savybių sąrašas. Išvardykite kiek įmanoma
daugiau aspektų, kurie formuoja jūsų tapatybę realiame gyvenime.

VARDAS, PAVARDĖ:
SKIRIAMIEJI
BRUOŽAI:
SIEKIAI:

POMĖGIAI:

KITA INFORMACIJA:

Kaip ir realiame gyvenime, internetinę tapatybę kuriate
būdami aktyvūs internete.

1

Jūsų keliamos nuotraukos, kuriose esate.

2
3

Jūsų tapatybę internete
formuoja įvairūs aspektai. Ar galite juos išvardyti?

4
5
6
7
8

18

Collins (2012), „Identity“, prieiga internete: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity, žiūrėta 2012-11-08.
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Jūsų internetinė reputacija dažnai grindžiama informacija, kurią apie jus randa
kiti žmonės, pagal jūsų pačių paskelbtus duomenis ir nuotraukas su jumis,
esančias žiniatinklyje.

Danielis Solove‘as
Reputacijos ateitis
„Paskalos gali neteisingai sugadinti
asmens reputaciją;
dažnai jos yra pusiau
tiesos ir neužbaigtų
pasakojimų kratinys.“19

„Mano socialinio tinklo
paskyra? Tai – mano
internetinė tapatybė.“
Ľubošas

Informacija, kurią kiti asmenys randa internete, jus gali pristatyti neteisingai. Be abejo,
dauguma šių faktų gali būti išimti iš konteksto. Tačiau tai nėra svarbu, nes kai tik kas nors
pamato su jumis susijusią nuotrauką ar turinį, jie iš karto susidaro apie jus nuomonę.

Kokį įspūdį kuria šios nuotraukos?

Žinau, kad universitetai mane patikrins
internete, todėl nusprendžiau susikurti
tikrai gerą paskyrą. Jeigu jie planuoja
ieškoti, tai galiu pasinaudoti šia situacija
ir parodyti jiems tai, ką noriu, kad jie
matytų!

Ar yra kitų situacijų, kuriose jūsų internetinė paskyra gali būti panaudota teigiamai?

Internetas yra geras dalykas. Nė vienas iš mano
draugų nemėgsta muzikos, kurios klausausi, kai
kuriems atrodo keistas mano drabužių stilius.
Bet internete jaučiuosi priimtas, ten galiu rasti
bendraminčių, kurie mane supranta, ir man
nereikia apsimetinėti kažkuo kitu.

19
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Solove, D. J. (2007), „The Future of Reputation“, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Aš ir tikrasis aš

Socialinis
vaidmuo

Tam tikras asmens įvaizdis, kuris dažnai skiriasi nuo tikrosios
asmenybės, jos vidinės pusės.20

Jūsų tapatybė nėra nekintama. Ji ne tik keičiasi laikui bėgant – vienas asmuo gali turėti net kelias
tapatybes, priklausomai nuo situacijos. Ar galite apibūdinti įvairias tapatybes, kurias prisiimate šiose
situacijose?

Namai

Mokykla

JŪS

(pvz., su tėvais, seneliais,
broliais ir seserimis)

Darbo rinka

Vietos
bendruomenė

Atsakingas jaunas žmogus
Jaunimo forumo darbuotojas

Socialinių tinklų
bendruomenės

Vietinės kepyklos darbuotojas
sekmadieniais

Cambridge Dictionaries online (2013), „Persona“, prieiga internete, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona,
žiūrėta 2012-12-19.
20

Susikurk tapatybę

31

Pasirinkite keturias iš jūsų prisiimtų skirtingų tapatybių iš ankstesnės užduoties
ir įrašykite reikiamą informaciją į tapatybės žemėlapį.
Situacija:

Situacija:

Savybės:

Savybės:

JŪS

Kaip bendrauju:

Kaip bendrauju:

Veikla:

Veikla:

Situacija:

Situacija:

Savybės:

Savybės:

Kaip bendrauju:

Kaip bendrauju:

Veikla:

Veikla:

Daugelis socialinių tinklų suteikia vartotojams galimybę suskirstyti savo internetinius draugus į
skirtingas grupes ir pasirinkti, kokį turinį dalytis su kiekviena grupe. Kokias grupes, jūsų manymu, būtų
naudinga sukurti, ir kokį prieigos prie turinio lygį suteiktumėte draugams iš kiekvienos grupės?

Grupė
1

Prieigos lygis

Artimi mokyklos draugai

2
3
4
5
6
7
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4.3.

Tiesa ir tik tiesa?

Apgaulė

Tai toks veikimas, kai kitas asmuo priverčiamas patikėti kuo
nors, kuo jūs patys netikite.21

Kuriant savo internetinę tapatybę, dažnai kyla klausimas, ar visada turime pateikti tikslius savo
duomenis. Kur nubrėšime ribą tarp sąmoningo tapatybės formavimo ir „apgaulingos tapatybės“?
Ką manote apie toliau pateiktus scenarijus? Ar pritariate šių asmenų veiksmams? Ar taip elgtis
priimtina? Ar būtų geriau elgtis kitaip? Kaip?

Sarah yra 12 metų, tačiau ji labai trokšta turėti paskyrą tinkle „Facebook“. Svetainės sąlygose
nustatyta, kad paskyrą galima susikurti tik nuo 13 metų amžiaus, todėl Sarah apsimeta, kad
jai 18 metų, ir susikuria paskyrą.

Ar tai priimtina? Kodėl?
Būtų geriau...

Nors Tomas yra tikras vakarėlių mėgėjas, jis susikūrė paskyrą tinkle „LinkedIn“ ir nurodė tik
išsilavinimą ir keletą pomėgių, galinčių įtikinti darbdavius jį samdyti. Jis nemini, jog mėgsta
šokti ir linksmintis, nes mano, kad tai gali sudaryti blogą įspūdį.

Ar tai priimtina? Kodėl?
Būtų geriau...

Laura nori užsiregistruoti į socialinį tinklą, kuriame reikalaujama pateikti savo tikrą vardą ir
pavardę, tačiau ji pasivadina kitu vardu.

Ar tai priimtina? Kodėl?
Būtų geriau...

Truth about Deception (2012), „What is the Definition of Deception?“, prieiga internete: http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/ways-people-lie/what-is-deception.html, žiūrėta 2012-11-08.
21
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Bartas turi problemą, apie kurią nenori kalbėti nei su tėvais, nei su draugais. Jis slepia
savo tapatybę virtualiajame pagalbos tinkle, todėl ten gali būti atviresnis.
Ar tai priimtina? Kodėl?
Būtų geriau...

Mokykloje Davidas visada yra drovus, tačiau kai žaidžia savo mėgstamiausią internetinį
žaidimą, jam be galo patinka pirmauti ir varžytis su kitais žaidėjais.
Ar tai priimtina? Kodėl?
Būtų geriau...

Julie ką tik atidarė restoraną. Siekdama paskatinti potencialius klientus atvykti papietauti,
ji sukuria paskyrą kito asmens vardu ir parašo labai teigiamą savo restorano apžvalgą.
Be to, ji ragina šeimos narius ir draugus pasielgti taip pat.
Ar tai priimtina? Kodėl?
Būtų geriau...

Anne ir Sophie yra didelės filmo „Žiedų valdovas“ gerbėjos. Bendraudamos su kitais
gerbėjais internete, jos apsimeta, kad yra elfų palikuonės, ir prisistato kaip Amarië ir
Aredhel.
Ar tai priimtina? Kodėl?

Būtų geriau...

34
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5.1.

lyje

Slaptumas interneto pasau

Anonimiškumas

From Wikipedia, the free encyclopedia

Būti nežinomam ar nepripažintam.22

Sužinokite šio rašytojo, kurio statula yra priešais Vajdahunyad pilį Budapešto miesto parke,
Vengrijoje, istoriją. Kaip ji susijusi su anonimiškumu?

Ar, jūsų manymu, vis dar įmanoma šiuolaikiniame pasaulyje išlikti anonimiškam?
„Tavo vardas visada sklando
kažkur internete, pavyzdžiui,
mokyklos interneto svetainėje.
Be to, draugai gali įkelti
nuotrauką ir nurodyti tavo
vardą be tavo žinios.“
Tereza

Sekimas jūsų skaitmeniniais pėdsakais
Net jei neskelbiate asmeninės informacijos internete, vis tiek įmanoma, kad kiti sužinos jūsų asmens duomenis ir ką jūs mėgstate. Perskaitykite toliau pateiktą pavyzdį. Ar galite sugalvoti dar 4 būdus, kaip žmonės gali sužinoti jūsų asmeninę informaciją?
1

Analizuojami mano įrašai paieškos svetainėse, siekiant nustatyti, kuo domiuosi ir ką mėgstu. Ši informacija naudojama reklamos tikslais.

2
3
4
5

22

The Free Dictionary, „Anonymity“, prieiga internete: http://www.thefreedictionary.com/anonymity, žiūrėta 2012-12-07.
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Privatumas

Asmens teisė į asmeninių reikalų ir santykių slaptumą.23

„Man kelia nerimą mintis, ką
valstybinės įstaigos žino apie tai, kur
esu ir ką veikiu. Jos nėra mano draugų
sąraše, tačiau aš nežinau, kiek daug
apie mane jos gali žinoti. Esu nustatęs,
kad informacija nebūtų viešai matoma,
tačiau nesu tikras, ar tai veikia.“
Yorickas

„Jei nenorite, kad jūsų asmeninė informacija patektų į
internetą, tiesiog neskelbkite jos!“
Tiesa, bet net jei nė vienas iš
mano draugų ir aš neskelbtume
informacijos internete, vis tiek
dalis asmeninės informacijos
būtų kaupiama ir naudojama.
Tiesa, tačiau kaip yra su jūsų
informacija, kurią skelbia draugai?
Kokių dalykų norėtumėte, kad
draugai apie jus neskelbtų?
Slapstymasis internete?
Kodėl? Jei žmonės vienaip ar
kitaip nedalyvauja internete,
jie tampa įtartini!

Ar pritariate šioms nuomonėms? Kodėl?

Cambridge Dictionaries online (2013), „Privacy“, prieiga internete: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy, žiūrėta
2012-12-19.
23
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5.2.

tmeninio
Teisė būti pamirštam – skai
pėdsako trynimas

Kas būtų, jei galėtumėte nustatyti skaitmeninės informacijos
pabaigos datą, kad informacija būtų automatiškai ištrinta tuo metu,
kurį pasirinkote prieš daug metų?

GALIOJA

IKI

Kokį turinį norėtumėte išsaugoti amžinai?

Kokią informaciją, jūsų manymu, turėtumėte ištrinti prieš pradėdami ieškotis darbo?

Įrašykite informaciją apie save, kurią galima rasti internete, ir nurodykite jos pabaigos datą.

GALIOJA IKI

GALIOJA IKI

GALIOJA IKI

GALIOJA IKI

GALIOJA IKI

GALIOJA IKI

Dalytis ar ne – štai koks klausimas!
Kai kurie žmonės mieliau renkasi privačias paskyras, o kai kurie nori dalytis smulkiausiomis gyvenimo
detalėmis su visu pasauliu. Kai kuriems patinka skaityti apie kitų žmonių gyvenimą su visomis
smulkmenomis, o kai kuriuos visas šis nenaudingos informacijos potvynis suerzina.
Kuo, jūsų manymu, žmonės turėtų dalytis, o kuo ne?
Turėtų dalytis:
Neturėtų dalytis:

Privatumas – brangiausias mano turtas
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Perskaitykite toliau pateiktas istorijas ir parašykite savo
komentarus ir mintis.
Gimnazijoje dėstau informacines technologijas ir kai kurie mokiniai pakvietė mane draugauti tinkle „Facebook“. Vakar pastebėjau, kad vienas iš mano mokinių prisijungė prie grupės „Legalizuoti marihuaną“. Nors
neturiu tiesioginių įrodymų, negaliu nustoti galvojęs, ar jis ją vartoja. Ar turėčiau pasikalbėti su jo tėvais,
o gal tai nieko nereiškia ir nereikia niekam pasakoti?

Baigęs mokyklą noriu būti žurnalistu, o šiais laikais būtinai turi būti aktyvus internete. Tačiau įsitikinu,
kad dalijuosi tik ta informacija, kurią noriu, kad žmonės žinotų, ir kuri jiems atskleistų visus teigiamus
mano sumanymo aspektus. Kuo daugiau žmonių seks mano informaciją, tuo geresnę reputaciją įgysiu ir
žmonės pradės manęs klausytis. Tai ir yra interneto žavesys – kai informacija pradeda greitai plisti,
niekas negali to sustabdyti.

Be abejo, tai rizikinga. Noriu pasakyti, kad visi turime internetinę reputaciją, tačiau žmonės iš tiesų kai
ko nesupranta – mes gi galime ją valdyti. Aš nusprendžiu, su kuo noriu draugauti internete, – taip, turiu
apie 460 draugų, tačiau ne visi jie gali matyti visą mano informaciją. Dauguma socialinių tinklų leidžia tai
nustatyti, tačiau žmonės nesinaudoja šia galimybe. Galiausiai privatumas yra kiekvieno mūsų atsakomybė.

Įmonėje esu atsakingas už naujų darbuotojų paiešką, todėl beveik kasdien ieškau naujų žmonių, galinčių
pas mus dirbti. Be abejo, mūsų atranka iš esmės grindžiama motyvaciniu laišku, gyvenimo aprašymu, išsilavinimu ir turimais gebėjimais. Tačiau prieš pakviesdami asmenį į darbo pokalbį, į „Google“ paieškos laukelį
įrašome jo vardą ir pavardę, taip pat atliekame paiešką socialiniuose tinkluose. Įvaizdis, kurį susidarome iš
asmens nuotraukų, veiklos internete, skelbiamo turinio ir kitos apie jį pateiktos informacijos, daro didelę
įtaką mūsų sprendimui.

38

Privatumas – brangiausias mano turtas

Peržiūrinėjau savo paštą ir staiga pamačiau mokesčių inspekcijos laišką, kuriame buvo parašyta, kad grąžinta tik dalis sumos. Laiške buvo prašoma atsiųsti savo banko sąskaitos duomenis. Aišku, tai buvo apgaulė
ir turėjau suvokti, kad oficiali įstaiga tokios slaptos informacijos neprašytų atsiųsti paštu. Vagys iš mano
sąskaitos pavogė nemažą sumą pinigų.

Gyvenime esu padaręs keletą negerų dalykų, buvau nuteistas ir sėdėjau kalėjime. Tačiau kai kuriose svetainėse vis dar tebesu laikomas nusikaltėliu. Pareikalavau tų svetainių ištrinti šią informaciją. Turiu teisę
į dar vieną galimybę, todėl niekam kitam nereikia žinoti apie mano praeitį.

Ar žinote, kaip ilgai mokykloje saugomi įrašai apie jus?
Kas, jūsų manymu, turi teisę juos matyti?
Kas atsitinka šiems įrašams, kai baigiate mokyklą?

Joanna

Tinkle „Facebook“ mano nuotraukas
gali matyti ir tai, ką rašau,
skaityti tik žmonės, kuriuos
pasirenku. Sąmoningai riboju kitų
asmenų prieigą prie asmeninės
informacijos.“

Kuriai kategorijai pagal šią dalijimosi internete skalę priskirtumėte save?
Anonimas
Nemėgstu dalytis informacija apie save su
kitais. Socialinėmis medijomis naudojuosi tik
tada, kai to reikia.

Besisaugantis
Nesiruošiu internete atskleisti apie save visko.
Visada reikia būti atsargiam, tačiau man patinka
dalytis mintimis ir patirtimi su draugais.

Privatumas – brangiausias mano turtas

Besidalijantis su
pasauliu!
Nepadariau nieko blogo, tad kodėl nepasidalijus tuo su visu pasauliu?
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5.3.

g!

Parodyk save, bet ne per dau

Žodis sudarytas sujungus du žodžius: „seksas“ ir
„žinučių siuntimas“. Tai seksualinio turinio žinučių ar
vaizdų siuntimas mobiliaisiais telefonais.24

Sekstingas

Internetas yra puiki priemonė flirtuoti ir eksperimentuoti, ypač jei tikrovėje esate gana drovus. Kliūtys
su kuo nors susipažinti yra mažesnės ir pamažu jūsų pasitikėjimas su kuo nors susipažinti tikrovėje
gali išaugti. Tačiau kaip toli galite eiti?

Ištirkite savo ribas!
Kaip toli galėtumėte eiti internete? Prie kiekvieno teiginio nurodykite, kaip patogiai jaustumėtės
šioje situacijoje. Atsakymus aptarkite su šalia sėdinčiu draugu (-e).
1. Internetinis draugas, su kuriuo jau kurį laiką bendravote, prašo atsiųsti seksualią savo nuotrauką.

Jokiu būdu!

2. Internete ieškojau informacijos apie dalykus, apie kuriuos bijočiau ar gėdyčiausi kalbėti su tėvais.

Jokiu būdu!

3. Draugas atsiuntė vienos merginos iš mūsų mokyklos nuotrauką, kurioje ji maudosi duše; persiunčiu
ją draugams! Tai labai smagu!

Jokiu būdu!

Askyourquestions.com

Ką daryti:						

24
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„Tikrovėje, kai tenka susipažinti su naujais
žmonėmis, esu labai drovus, jau nekalbant apie
flirtą. Internete jaučiuosi saugiau, nes nereikia
kalbėti akis į akį. Ar galėtumėte duoti patarimų,
kaip saugiai ir smagiai internete bendrauti su
bendraamžiais?“
(Anonimas, 15 metų)

Ko nedaryti:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Merriam-Webster (2012), „Sexting“, prieiga internete: http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting, žiūrėta 2012-10-20.

Privatumas – brangiausias mano turtas

Dalijimasis nuogo savęs ar kito asmens nuotrauka vieną akimirką gali atrodyti įdomus ir smagus, tačiau tiesa tai, jog neturite jokių garantijų, kad nuotrauka nepateks į blogas rankas.
Vienintelis būdas to išvengti yra nesiųsti nuotraukos. Tačiau
net jei nuotrauka dalijamasi tik su vienu asmeniu, šis veiksmas gali turėti teisinių pasekmių.

Sužinokite, ar šie veiksmai yra neteisėti. Jei taip, ar galite apibūdinti, kodėl?

Benas (14 metų amžiaus)
nusifotografavo nuogas ir
išsiuntė nuotrauką savo merginai (taip pat 14-metei).

Mano mergina (15 metų amžiaus) atsiuntė man nuotrauką, kurioje ji be liemenėlės.
Aš niekam nerodžiau; negalėčiau su ja taip pasielgti. Tik
saugiai pasidėsiu nuotrauką
savo kompiuteryje.

Savo vaikinui išsiunčiau laišką
su seksualinio pobūdžio tekstu. Jis buvo šiek tiek nusiminęs, todėl pamaniau, kad
galėčiau jį pralinksminti.

Vienas draugas internete įkėlė
vaizdo įrašą, kuriame nufilmuota
viena iš jo klasės draugių (18 metų
amžiaus), besimaudanti duše.
Socialinis tinklas iškart pašalino
šį įrašą, tačiau žala jau buvo
padaryta, nes visi tai matė.

Privatumas – brangiausias mano turtas
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Mano ir tavo privatumas

5.4.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
kiekvienas yra atsakingas už
savo privatumo apsaugą.

Clément

„Stengiuosi save apsaugoti
naudodama paskyros nuostatas, kad
mano dabartinis asmeninis gyvenimas
ar netinkamai nusiteikę kompiuterių
įsilaužėliai neturėtų įtakos mano
profesiniam gyvenimui ateityje.“

Privatumo apsauga priklauso ne tik nuo jūsų, bet ir nuo kitų asmenų. Privatumas – tai ne tik teisė, bet ir atsakomybė. Svarbu nepamiršti, kad bet koks jūsų atliekamas veiksmas internete gali turėti pasekmių kitiems asmenims. Net jei apsaugote
savo paskyrą, asmeninė informacija vis tiek gali sklisti internete per žymėjimo (angl. tagging) sistemą. Pamąstykite apie
komentarus, mygtuko „patinka“ paspaudimus, nuotraukas ir kitas turinio formas, esančias jūsų socialinio tinklo paskyroje.

Kuriais atvejais nenorėtumėte susieti savo vardo su nurodyta informacija?
Sporto klubo narystė;		
nuotraukos iš vakarėlio, kuriame lankėtės praėjusią savaitę;
nuotraukos iš paskutinės kelionės su savo mergina ar vaikinu;
jūsų komentaras po laikraščio straipsniu apie įdarbinimą jūsų šalyje;
internetiniai žaidimai, kuriuos pastaruoju metu žaidžiate;
interneto svetainės, kuriose lankotės.
AR
OŽIN E?
T
JO

Kai kurios socialinių tinklų svetainės jau reikalauja jūsų patvirtinimo prieš atsirandant
žymai, kai jūsų vardas pažymimas ties atitinkama informacija. Jeigu nesutinkate, galite
nepatvirtinti žymėjimo.

Ar esate kieno nors klausę (ar galbūt turėjote kieno nors paklausti), ar galėtumėte skelbti asmeninę
informaciją apie juos ar susieti jų vardą su tam tikru turiniu? Kada?

Prisijunkite pagarbiai! Kas nutinka, kai pažeidžiamas jūsų privatumas? Kaip galite reaguoti? Užrašykite keletą pavyzdžių, kai buvo pažeistas asmens privatumas, ir nurodykite, kaip tas asmuo galėjo
reaguoti.
Situacija						

Mane pažymėjo nuotraukoje, bet noriu, kad žymą pašalintų. Tačiau pažymėjęs asmuo nepašalina žymos.
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Sprendimas

Pranešu apie šią problemą socialinio tinklo svetainei ir
paprašau pašalinti žymą.

Privatumas – brangiausias mano turtas

Kas yra autorių teisės?

6.1.

Kūrybiškumas
Autorių teisės

Gebėjimas sukurti ką nors naujo, naudojantis
vaizduote. Tai gali būti problemos sprendimo
būdas, naujas metodas ar prietaisas, naujas meno
objektas ar forma.25
...apsaugo paskelbtą ar nepaskelbtą originalų
darbą (per visą jo autoriaus gyvenimą ir dar
50 metų) nuo neteisėto kopijavimo, tinkamai
nenurodant šaltinio ir be atlygio. Autorių teisės
apima ne tik knygas, bet ir reklamas, straipsnius,
grafikos dizainą, etiketes, laiškus (įskaitant
elektroninius), dainų žodžius, žemėlapius,
muzikos kompozicijas, gaminių dizainą ir t. t.26

Ar galite apibrėžti autorių teisių pažeidimą (žr. 1.3).

Autorių teisių pažeidimas. Ne visada lengva suprasti, kada koks nors kūrinys yra apsaugotas
autorių teisėmis ir kaip galima teisėtai naudotis autorių teisėmis apsaugotais kūriniais. Pasitikrinkite
žinias – ar toliau išvardytos situacijos yra autorių teisių pažeidimai? 27
TAIP

NE

1. Dainų siuntimasis iš internetinių paslaugų teikėjų, kurie sudarę sutartis su autorių teisių turėtojais
(pvz., „Spotify“).

TAIP

NE

2. Portretinės nuotraukos įkėlimas, laikantis autorių teisių (nurodant savininką arba ne).

TAIP

NE

3. Siuntimasis iš platformos „iTunes“.

TAIP

NE

4. Koncerto vaizdo įrašo įkėlimas, nors biliete buvo nurodyta, kad filmuoti draudžiama.

TAIP

NE

5. Kito asmens tinklaraščio įrašo dalies citavimas savo tinklaraštyje su nuoroda į originalų šaltinį,
bet nepaprašius teksto autoriaus sutikimo.

TAIP

NE

6. Kito asmens filmuoto koncerto žiūrėjimas, nors buvo nurodyta, kad filmuoti draudžiama.

TAIP

NE

7. Asmeniškai darytos koncerto nuotraukos įkėlimas, nors biliete buvo nurodyta, kad filmuoti draudžiama.

TAIP

NE

8. Šiuo metu populiarios dainos žodžių ar gitaros akordų įkėlimas į asmeninę interneto svetainę ar
socialinį tinklą.

TAIP

NE

9. Įžymybių nuotraukų, kurias patys padarėte viešose vietose, įkėlimas.

TAIP

NE

10. Viso straipsnio perkopijavimas, nurodant autorių ir pateikiant nuorodą į originalų šaltinį (be leidimo).

Atsakymus rasite www.webwewant.eu.
http://www.britannica.com/search?query=creativity, žiūrėta 2013-01-04.
Business Dictionary (2012), „Copyright“, prieiga internete: http://www.businessdictionary.com/definition/copyright.html#ixzz2ElwNtw73, žiūrėta
2012-11-08.
27
Nominet (2012), „Are you an accidental outlaw?“, prieiga internete: http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1.
25
26
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„Creative
Commons“

Autorių teisių licencijos pavyzdys, skatinantis dalytis
ištekliumi ir jį atkurti. Tai paprastas, standartizuotas būdas
suteikti viešą leidimą dalytis tavo kūriniu ir jį naudoti.28

(Daugiau informacijos apie „Creative Commons“ licencijas rasite svetainėje http://creativecommons.org/licenses/.)

Kuris iš toliau pateiktų pavyzdžių, jūsų manymu, pažeidžia autorių teises?
1) Radote nuotrauką svetainėje „Flickr“, kurios naudotojas nurodė tokią „Creative Commons“ licenciją:

Norite panaudoti nuotrauką muzikiniam pasirodymui, į kurį parduodate bilietus, reklamuoti. Ar galite
teisėtai naudoti šią nuotrauką?

2) Turite sukaupę daugybės tūkstančių dainų muzikinę biblioteką. Atsisiuntėte lygiarangių (angl. peer-topeer) programinę įrangą ir siunčiatės tik tą turinį, kuris neapsaugotas autorių teisėmis. Ar pažeidžiate autorių teises?

3) Kuriate audiovizualinį projektą, kuris bus rodomas scenoje. Bandote surasti naudingų vaizdų. Nuotrauka, kurią norite panaudoti, licencijuota pagal „Creative Commons“:

Ar galite naudoti šią nuotrauką nepažeisdami autorių teisių?

Atsakymus rasite www.webwewant.eu.

AR
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28
29
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47 % vartotojų nėra tikri, ar internetinis turinys, kurį jie atsisiunčia, siunčia srautiniu
būdu ar dalijasi, yra teisėtas ar ne. Todėl pabrėžtina, kad svarbu labiau šviesti vartotojus.29

Daugiau informacijos rasite http://creativecommons.org/.
Ofcom (2012), „Half of internet users unsure if content is legal“.
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6.2.

Ar esi piratas?

„Internetas skirtas laisvai
išraiškai, todėl jei turinys
jau internete, turėtų būti
galima jį atsisiųsti.“
Floranas

Per 10 metų įvyks absoliuti visko, ką esame galvoję apie muziką, transformacija ir niekas negalės jos
sustabdyti... Nematau jokios prasmės apsimesti, jog tai neįvyks. Esu visiškai įsitikinęs, kad, pavyzdžiui, autorių teisės po 10 metų nebeegzistuos, o autorystė ir intelektinė nuosavybė taip pat sulauks
tokio smūgio.
Davidas Bowie, 200230

Ar esi piratas?
Ar paisote autorių teisių? Atsakykite į šiuos klausimus:
1. Atsisiunčiau autorių teisėmis apsaugotos muzikos, bet už ją nesumokėjau.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

2. Įrašiau mėgstamiausios grupės koncertus, o nuotraukas paskelbiau savo socialinio tinklo
paskyroje.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

3. Ne visada atsiklausiu savo draugų ar šeimos leidimo, kai viešinu jų nuotraukas internete.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

4. Savo draugams padariau parduotuvėje nusipirkto DVD kopijas.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

5. Mokyklos projekte panaudojau tekstą iš vienos interneto svetainės, jį tiesiog nukopijavau ir
įkėliau nenurodydamas teksto autoriaus.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

6. Naudodamas vaizdus iš interneto, ne visada patikrinu, ar jie apsaugoti autorių teisėmis.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

7. Man visiškai nesvarbu, kad kiti žmonės cituoja tekstą iš mano tinklaraščio ar interneto svetainės
nenurodydami, jog teksto autorius esu aš.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

8. Savo paskyroje ar interneto svetainėje paskelbiau teksto dalis iš kito asmens interneto
svetainės, tinkamai nenurodydamas šaltinio.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

9. Neteisėtas siuntimasis iš tiesų nėra įstatymo pažeidimas, nes žmonės beveik niekada už tai
nebaudžiami.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

10. Internete skelbiamas turinys turėtų būti visada laisvai prieinamas visiems.
Sutinku / TAIP

Nesutinku / NE

Pareles, J. (2002), „David Bowie, 21st-Century Entrepreneur“, The New York Times, prieiga internete: http://www.nytimes.com/2002/06/09/
arts/david-bowie-21st-century-entrepreneur.html?src=pm.
30
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Pradėkite nuo kairiosios rodyklės pusės. Sulig kiekvienu atsakymu „Sutinku / TAIP“ pasistūmėkite per
vieną langelį į dešinę. Kuriame langelyje esate? Aptarkite savo rezultatą su kitais grupės nariais.
Pradėkite čia!

1

2

3

4

Labai paisote autorių teisių. Jūs
esate nieko prieš sumokėti už kitų
kūrybą ir visada nurodote originalaus kūrinio autorių.

5

6

7

Žinote apie autorių teises, bet ne
visada jų paisote. Kodėl turėtumėte mokėti, jeigu galite atsisiųsti nemokamai?

8

9

10

Galbūt žinote apie autorių teises, tačiau jums tai atrodo nesąmonė. Jei
žmonės nenori, kad kiti naudotųsi jų
kūriniais, jie neturėtų jų skelbti internete!

Nesunku pamiršti, jog už kiekvienos dainos yra atsidavusių specialistų komanda, kuri sunkiai
dirba, kad sukurtų gerą muziką. Kampanija „Muzika svarbi“ parodo visus šiuos žmones ir siekia priminti
visiems, kas mėgsta muziką, juos paremti, klausantis muzikos licencijuotose svetainėse. 31
Apsilankykite http://www.whymusicmatters.org/ ir sužinokite daugiau apie šią kampaniją.
Ką manote apie kampaniją „Muzika svarbi“? Ar ją paremtumėte?

Jūsų kūrinio apsaugojimas autorių teisėmis. Ar esate kada apsaugoję savo kūrinį autorių teisėmis? Kaip tai darote? Kur galite rasti išsamesnės informacijos?

Dvi medalio pusės. Taip, internetu galite naudotis laisvai, tačiau interneto svetainių kūrėjai taip
pat turi savo teises ir gali įsikišti, kai pažeidžiate įstatymus. Ar galite pateikti savo teisių ir interneto
svetainių kūrėjų teisių pavyzdžių?
Mano teisės

Interneto svetainės kūrėjų teisės

Turiu teisę dalytis turiniu internete.

Jie turi teisę pašalinti bet kokią autorių teisėmis
apsaugotą informaciją, kurią įkeliu tinkamai nenurodydamas šaltinio.

AR
OŽIN E?
JOT

(Autorių teisių) pažeidėjai teigia, kad jie nustotų pažeidinėti teises, jei teisėtos paslaugos būtų pigesnės (39 %), jei viską, ko jiems reikia, būtų galima paimti iš teisėto šaltinio (32 %) arba jei būtų aiškiau, kuris turinys yra teisėtas (26 %). 32

http://www.whymusicmatters.org/pages/our-campaign, žiūrėta 2013-01-04.
Ofcom (2012), „Half of internet users unsure if content is legal“, prieiga internete: http://media.ofcom.org.uk/2012/11/20/half-of-internet-usersunsure-if-content-is-legal/.
31
32
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Atlikite testą ir pasitikrinkite žinias!
Kai kurie klausimai gali turėti daugiau nei vieną teisingą atsakymą!
1. Internete randate rasistinio ir įžeidžiamo turinio vaizdo įrašą. Ką turėtumėte daryti?
a) Nieko. Įrašas yra internete, taigi nieko negalima padaryti.
b) Pažymite vaizdo įrašą vėliavėle, vadovaudamiesi interneto svetainės pranešimo apie tokį turinį
tvarka.
c) Skambinate į policiją ir pateikiate oficialų pareiškimą ar skundą.
d) Atsisiunčiate vaizdo įrašą ir dalijatės juo su draugais, kad jie žinotų, koks jis blogas.
2. Tiesa ar melas?
a) Žodžio laisvė reiškia, kad internete galite įžeidinėti kitus žmones.
b) Viešoje vietoje nufotografavę kitus asmenis turite autorių teises į tas nuotraukas.
c) Neįmanoma pašalinti turinio iš socialinio tinklo, nebent juo pažeidžiamos tinklo nuostatos ir sąlygos.
d) Joks asmuo, socialiniame tinkle turintis daugiau nei 500 draugų, negalės apsaugoti savo internetinės reputacijos.
3. Kuris iš šių ženklų rodo, kad svetainė yra apsaugota ir ja galima naudotis saugiai?
a) https;
b) spynos simbolis tinklalapio apačioje;
c) žalias adresų juostos fonas;
d) .com arba .org interneto adreso pabaigoje.
4. Kuri informacija, saugoma jūsų mobiliajame įrenginyje, galėtų kelti pavojų tapti sukčių
auka? 33
a) Namų adresas;
b) gimimo data;
c) internetinės bankininkystės prisijungimo duomenys;
d) interneto svetainės prisijungimo duomenys;
e) banko kortelės duomenys;
f) socialinių tinklų slaptažodžiai;
g) neskelbtinos nuotraukos ar vaizdo įrašai.
5. Ar gerai susikurti socialinio tinklo paskyrą nenurodant savo tikrojo vardo, nors to reikalaujama nuostatose ir sąlygose?
6. Trolinimas – tai:
a) Įsilaužimas į kito asmens paskyrą ir jos perėmimas.
b) Neigiamų, melagingų ar įžeidžiančių komentarų rašymas internetiniuose bendravimo kanaluose,
siekiant išprovokuoti konkretaus (-ių) asmens (-ų) emocinę reakciją.
c) Įžeidžiančių ir (arba) neigiamų žinučių rašymas mirusio žmogaus socialinės medijos puslapyje.
d) Brukalų siuntimas į atsitiktines socialinio tinklo paskyras.

33

Paimta iš http://inthedark.knowthenet.org.uk/question1.
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7. Asmuo, dirbantis įmonėje, kurioje kitą savaitę dalyvausite darbo pokalbyje, socialiniame
tinkle pakvietė draugauti. Ką turėtumėte daryti?
a) Patvirtinti prašymą draugauti, nes jie turės jus priimti tokį, koks esate.
b) Atmesti prašymą, nes, jei jie pamatys jūsų paskyros turinį, nenorės įdarbinti.
c) Peržiūrėti savo paskyrą ir ištrinti visą turinį, kurį kiti galėtų palaikyti įžeidžiančiu. Tai užims visą
savaitgalį, tačiau verta padirbėti.
d) Sukonfigūruoti savo privatumo nuostatas taip, kad naujasis draugas matytų tik jūsų pageidaujamą rodyti turinį.
8. Kuris iš šių veiksmų galėtų padėti apsaugoti jūsų internetinę reputaciją?
a) Draugauti tik su tais asmenimis, kuriuos pažįstate ir kuriais pasitikite.
b) Reguliariai peržiūrėti socialinio tinklo paskyros privatumą, norint įsitikinti, kad kontroliuojate turinį, kuriuo dalijatės.
c) Ištrinti visas socialinių tinklų paskyras.
d) Naudoti tik profesinius socialinius tinklus, pavyzdžiui, „LinkedIn“.
9. Kitą savaitę esate susitarę dėl darbo pokalbio, todėl nusprendžiate būti tikri, kad sudarote
tinkamą įspūdį internete. Ką turėtumėte daryti?
a) Sukurti netikrą gyvenimo aprašymą ir įkelti jį į kelias skirtingas interneto svetaines.
b) Prisijungti prie „LinkedIn“ ir nurodyti, kad esate dirbę keliose pasaulinėse aukšto lygio įmonėse, – juk niekas nepatikrins.
c) Iš viešai prieinamų paskyrų internete pašalinti visą netinkamą turinį.
d) Nieko nedaryti, nes niekam išties neįdomu, kas yra internete. Jūs gausite darbą atsižvelgiant į
tai, kaip tą dieną pasirodysite.
10. Saugus slaptažodis gali padėti jums apsaugoti savo internetinę reputaciją. Kuris iš šių teiginių apibūdina geriausią slaptažodį?
a) Trumpas ir lengvai įsimenamas.
b) Ilgas slaptažodis, sudarytas iš raidžių, skaitmenų ir simbolių (gali tekti užsirašyti, nes jis sudėtingas).
c) Jūsų vardas, užrašytas iš kito galo, ir gale – jūsų gimimo data.
d) Tokio žodžio žodyne nėra; jį sudaro mažiausiai 8 ženklai – skaitmenys, raidės ir simboliai, tačiau
jį įmanoma įsiminti.
11. Kažkas į viešai prieinamą paskyrą įdėjo jūsų nuotrauką iš praėjusį savaitgalį vykusio vakarėlio. Jūs gulite ant grindų, šalia – tuščias degtinės butelis. Daugiau nei 50 žmonių pakomentavo nuotrauką. Ką turėtumėte daryti?
a) Nieko. Jūs negėrėte, o nuotrauka – draugų montažas.
b) Susisiekti su asmeniu, kuris įkėlė nuotrauką, ir paprašyti jo (jos) nuotrauką pašalinti.
c) Susisiekti su svetainės administratoriumi ir pareikalauti pašalinti nuotrauką – bet kokiu atveju ja
pažeidžiamos nuostatos ir sąlygos.
d) Turite keletą „įdomių“ nuotraukų, kuriose užfiksuotas jūsų draugas, įkėlęs tą nuotrauką. Jas paskelbiate ir užtikrinate, kad visi apie tai sužinotų.
12. Kurie iš šių būdų gali būti papildomos jūsų duomenų apsaugos priemonės?
a) Trumpo laukimo laiko ekrano užraktas ir slaptažodžio reikalavimas;
b) SIM kortelės PIN kodas;
c) nuotolinio duomenų ištrynimo funkcija;
d) reguliarus įrenginio turinio atsarginių kopijų darymas;
e) reguliarus programinės įrangos atnaujinimas;
f) antivirusinė programa.
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13. Jus pakvietė į vakarėlį su grupe draugų, tačiau nerimaujate dėl to, kas pasirodys internete
po savaitgalio! Ką turėtumėte daryti?
a) Visą savaitgalį elgtis pavyzdingai.
b) Neiti, nes tai per daug rizikinga.
c) Prieš savaitgalį pasikalbėti su draugais, pasidalyti savo nerimu ir padėti jiems suprasti, kodėl
reikia rūpintis savo internetine reputacija.
d) Palaukti, kol praeis savaitgalis, ir pažiūrėti, kas bus.
14. Kurie iš šių veiksmų yra neteisėti?
a) Dainų siuntimasis iš interneto paslaugų teikėjų, kurie sudarę sutartis su autorių teisių turėtojais.
b) Siuntimasis iš „iTunes“.
c) Kito asmens filmuoto koncerto žiūrėjimas, nors buvo nurodyta, kad filmuoti draudžiama.
d) Dainų siuntimasis iš paslaugų teikėjų, kurie nėra sudarę sutarčių su autorių teisių turėtojais.
15. Ar teisėta cituoti visą straipsnį, jei be leidimo nurodote autorių ir pateikiate nuorodą į šaltinį?

Prisiminkite:
•

Reguliariai tikrinkite savo socialinių tinklų privatumo nuostatas ir, jei reikia, jas
atnaujinkite.

•

Kur įmanoma, naudokitės saugiomis svetainėmis, pavyzdžiui, https, nes į šias
svetaines siunčiama informacija užšifruojama.

•

Jeigu neturite laiko perskaityti visų nuostatų ir sąlygų registruodamiesi į naują
svetainę, pasvarstykite, ar nevertėtų pasinaudoti tokia priemone kaip „EULAlyzer“.

•

Visi turime pareigą pranešti apie netinkamą turinį, kurį randame internete. Kuo
dažniau tai darysime, tuo labiau padėsime internetui tapti geresne vieta visiems.

•

Kartkartėmis verta į paieškos langą įvesti savo vardą ir pavardę (arba nustatyti
„Google“ įspėjimą tai daryti), kad suprastumėte, ką kiti sužino, ieškodami jūsų
internete.

•

Nors ne visada lengva, pasistenkite pagalvoti prieš skelbdami!

Ko išmokote?
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Ieškote informacijos ar patarimų?
Susisiekite su savo šalies Saugesnio interneto informavimo centru.
Airija

www.webwise.ie

Lietuva

www.draugiskasinternetas.lt

Austrija

www.saferinternet.at

Liuksemburgas

www.bee-secure.lu

Belgija

www.clicksafe.be

Malta

www.besmartonline.org.mt

Bulgarija

www.safenet.bg

Nyderlandai

www.digibewust.nl

Čekija

www.saferinternet.cz

Norvegija

www.medietilsynet.no

Danija

www.medieraadet.dk

Portugalija

www.internetsegura.pt

Estija

www.targaltinternetis.ee

Prancūzija

www.internetsanscrainte.fr

Graikija

www.saferinternet.gr

Rumunija

www.sigur.info

Islandija

www.saft.is

Rusija

www.nedopusti.ru

Ispanija

www.protegeles.com

Slovakija

www.zodpovedne.sk

Italija

www.saferinternet.it

Slovėnija

www.safe.si

Jungtinė Karalystė

www.saferinternet.org.uk

Suomija

www.meku.fi/fisic

Kipras

www.cyberethics.info

Švedija

www.medieradet.se

Latvija

www.drossinternets.lv

Vengrija

www.saferinternet.hu

Lenkija

www.saferinternet.pl

Vokietija

www.klicksafe.de
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