Kuo norite būti?
Dalyviai išnagrinės, kaip jų internetinė tapatybė ir turinys, kurį jie kuria ir dalijasi, yra
susiję su jų tikslais (pvz., susijusiais su karjera, akademiniais, pomėgiais, kurių jie
norėtų siekti). Jie išnagrinės, kaip valdyti internetinę asmenybę, apsvarstys temą,
profilį, vardą, vaizdinį atspindį ir privatumo nustatymus.

Medžiaga
Mano internetinės tapatybės padalomoji medžiaga

Mano internetinė tapatybė
Diskusija
Papasakokite mokiniams
Skirkime minutę ir apsvarstykime, kaip mes bendraujame su skirtingais žmonėmis
priklausomai nuo to, kas jie yra. Jūs galite vienaip elgtis būdami su savo draugais,
kitaip - būdami su šeimios nariais ar savo mokytojais mokykloje. Jūs taip pat galite
elgtis skirtingai priklausomai nuo savijautos ar tam tikros situacijos – vienaip su
draugais mokykloje, ir visai kitaip su tais pačiais draugais leisdami laiką kartu ne
mokykloje.
Papasakokite mokiniams
Visi esame šiek tiek skirtingi žmonės, priklausomai nuo to, kur esame ir su kuo
būname. Jūs turite panašias galimybes valdyti, kaip jūs ir jūsų turinys viešai atrodys
internete, ir gali būti naudinga pradėti galvoti apie tai, kaip norėtumėte, kad kiti
žmonės matytų jus internete.
Visuomenės veikėjai (pvz., dirbantys muzikos ir (arba) filmavimo [filmai / televizija]
pramonėje, politiniai veikėjai, verslo lyderiai) daro tai visą laiką. Kruopščiai
planuodami kiekvieną savo prekės ženklo ir buvimo visuomenėje aspektą, nuo
socialinio tinklo turinio (pvz., nuotraukų, vaizdo įrašų, teksto įrašų) iki interviu, jie
bando pritraukti kuo daugiau gerbėjų ar klientų.
Jums nebūtina būti visuomenės veikėju, turinčiu milijardų dolerių vertės rinkodaros
strategiją. Tačiau naudinga apsvarstyti, kas gali matyti jus internete, ir planuoti, kaip
atrodysite viešojoje erdvėje ateityje.

Bendravimas
Kurso veikla
Suskirstykite dalyvius poromis.
Paklauskite mokinių
Kokį turinį šiuo metu kuriate ir (ar) bendrinate internete (pvz., vaizdo įrašus, muziką,
remiksus, tinklaraščius, dizainus, animacijas)?
Kas įkvepia jus kurti ar bendrinti šį turinį? Kodėl tai darote?
Su kuriuo turiniu naudojate savo tikrąjį vardą ir nuotrauką?
Ar yra kokio nors turinio, kurio nenorėtumėte viešai susieti su savimi? Kodėl ne?

Kurso veikla
Skirkite dalyviams 7 minutes tai aptarti. Paprašykite dalyvių pasidalinti savo mintimis.
Paklauskite mokinių
Prieš tai galime aptarti tai, kaip pristatysite save viešojoje erdvėje ateityje,
apsvarstykime jūsų ateities tikslus. Aptarkite su savo partneriu, kur ir kuo norėtumėte
būti per kelerius metus nuo to dabar, kai paaugsite, ir kaip jums pirmiausia atėjo į
galvą ši idėja? Gerai, jei turite daugiau nei vieną idėją ar vieną karjeros sritį, kuri šiuo
metu jus domina.
Kokie kiti jūsų asmeniniai tikslai nėra susiję su jūsų karjeros tikslu (-ais)?
Ką galite padaryti internete, kad tai padėtų siekti jūsų būsimų tikslų, karjeros tikslų ar
asmeninių tikslų?

Padalomoji medžiaga
Kurso veikla
Padalykite „Mano internetinės tapatybės“ padalomąją medžiagą dalyviams.
Papasakokite mokiniams
Tai, ką darote internete, gali padėti atrasti jūsų dabartinius pomėgius ir atrasti ateities
aistras.
Skirkite keletą minučių ir užpildykite šią padalomąją medžiagą, kad tai atspindėtų
jūsų siekius, susijusius su tuo, kaip pateikiate save internete. Atminkite, kad
kiekvieno internetinė asmens tapatybė gali būti skirtinga, o jūsų tapatybė,
greičiausiai, vystysis atsižvelgiant į tai, kaip keisis jūsų tikslai ir interesai ateityje.

Užduotis
Užduotis
Papasakokite mokiniams
Dabar, kai mes apibrėžėme, kaip vertiname save ir savo pomėgius, apsvarstykime,
kaip norėtumėte pristatyti kitiems savo tapatybės aspektus.
Įsivaizduokite, kad kuriate naują socialinio tinklo profilį, kuriame daugiausia dėmesio
skiriama tam tikram jūsų tapatybės aspektui. Jūs pradėsite nuo pradžių ir turėsite
absoliučią laisvę bet kokiu būdu pritaikyti visus privatumo nustatymus ir gudrybes bet
kokiu norimu būdu.
Rašytinėje dalyje aptarkite, kaip galite struktūrizuoti šį naują socialinio tinklo profilį ir
pateikti pasirinktą nuotrauką savo draugams ir sekėjams. Visų pirma aptarkite šias
koncepcijas:
1. Paskyros tipas ir platforma (pvz., socialinis tinklas, tinklaraštis ir t. t.).
2. Turinio tipas (pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai, tekstiniai įrašai)
3. Kokią informaciją įtraukėte į skyrių „Apie mane“?
4. Kokias nuotraukas naudosite?
5. Kaip nustatysite savo privatumo nustatymus? Ar kurie nors iš šių nustatymų
priklauso nuo turinio, kurį bendrinate, tipo?
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