
Privatumas ir jūs
Dalyviai ištirs, kokio tipo informaciją galbūt būtų geriau laikyti privačia, kaip tinkinti
socialinių tinklų privatumo nustatymus ir kaip paaiškinti savo sprendimų dėl
nustatymų priėmimo procesą (pvz., kodėl tam tikras turinys skirtas tik draugams, o
kitas yra viešas).

Medžiaga
Žaidimo „Spėlionė“ padalomoji medžiaga



Žaidimas „Spėlionė“

1 dalis

Kurso veikla

Išdalinkite padalomąją žaidimo „Spėlionė“ medžiagą ir paprašykite, kad visi dalyviai
ją užpildytų. Paprašykite, kad dalyviai pasirinktų keturis atsakymus, kurie bus
bendrinami, ir pasakykite, kad bendrinsite jų parašytą informaciją su visa grupe.
Pasakykite, kad antrą lapą pasiliktų.

Skirkite dalyviams 10 minučių užduočiai atlikti. Po to surinkite padalomąją medžiagą.

Papasakokite mokiniams

Dabar skaitysiu dalį informacijos iš kiekvieno lapo. Dalyje „Spėjimai“ užrašykite savo
spėjimą apie tai, kuris iš dalyvių pateikė kiekvieną atsakymą.

Kurso veikla

Peržiūrėję visus lapus, įtraukite grupę į diskusiją.

Paklauskite mokinių

Ar buvo tokių atsakymų, kurių niekam nesakėte? Kurie? Kodėl?

Ar visi žmonės priėmė tuos pačius spendimus, spręsdami, ką bendrinti? Kodėl taip /
kodėl ne?

Atsižvelgdami į tai, su kuo bendrinate, kodėl galbūt bendrinate daugiau ar mažiau
tokios informacijos? Kada ją pateiktumėte?

Ar lengva buvo susieti kiekvieną atsakymą su jį parašiusiu / pasakiusiu žmogumi?

Ar buvo tokių pavyzdžių, kai žmogus, pateikdamas atsakymą, netyčia suteikė
daugiau informacijos, nei buvo klausiama (pvz., kas nors galėjo atskleisti savo
mėgstamiausią patiekalą, taip parodydamas su kokiomis kultūromis jis yra
susipažinęs)?

Kaip manote, kokias prielaidas apie jus galėtų daryti kiti žmonės, jeigu informaciją,
kurią užrašėte žaisdami žaidimą „Spėlionė“, bendrintumėte su daugiau žmonių?

2 dalis

Papasakokite mokiniams



Privatumas – galimybė valdyti tai, ką kiti žmonės žino apie jus. Tai galite daryti
sakydami apie save konkrečius dalykus (pvz., pasakyti kitiems žmonėms savo
adresą arba papasakoti, kuo mėgstate užsiimti) arba atlikdami konkrečius veiksmus
(pvz., apsilankyti parduotuvėje su draugais ir pasirinkti tai, ko norite labiausiai).
Privatumas labai svarbus, kai esate patalpoje su kitais žmonėmis ar kalbate su jais
internetu.

Privatumas pagrįstas jūsų asmeniniais sprendimais. Tai, ką privatumas reiškia jums
ir jūsų šeimai, gali labai skirtis nuo to, ką jis reiškia kitiems šios grupės žmonėms ir jų
šeimoms. Jei daugiau žinosime apie tai, ką vertiname kaip privatumą ir kaip elgesys
internete gali jį formuoti, galėsime geriau pasirinkti, kokio privatumo mums reikia.

Be to, privatumas skiriasi, atsižvelgiant į bendrinamos informacijos tipą ir žmones, su
kuriais ją bendrinate.

Paklauskite mokinių

Pavyzdžiui, ar pasakytumėte savo namų adresą šiems žmonėms:

1. Savo tėvams / globėjams ar kitiems svarbiems jūsų šeimos suaugusiesiems?

2. Savo draugams?

3. Savo mokytojui?

4. Nepažįstamam asmeniui / žmogui, kurį blogai pažįstate?

5. Draugo draugui?

6. Organizacijai ar įmonei?

Santrauka

Papasakokite mokiniams

Kai bendrinate informaciją internete, svarbu atsižvelgti į tai, kas galės matyti šią
informaciją, ir ar jūs arba žmogus, kurio informacija yra bendrinama, jaučiatės gerai,
bendrinami šią konkrečią informaciją su tam tikromis auditorijomis.

Bendrinant informaciją su netinkamais žmonėmis, ateityje galima sulaukti neigiamų
padarinių. Jeigu nepažįstamas ar blogai pažįstamas žmogus tiksliai žino, kur
gyvenate, jis gali ateiti į jūsų namus, o tai gali būti nesaugu. Nors, priklausomai nuo
pasaulio dalies, toks įvykis gali būti tikėtinas daugiau ar mažiau, pavojus (ir potenciali
žala) gali viršyti mažą tokio įvykio tikimybę. Tam, kad atpažintumėte privatumo
pasirinkimus, kurie jus apsaugos, turite suprasti, kokie yra informacijos bendrinimo
padariniai.





Nesusipratimai

Diskusija

Papasakokite mokiniams

Pakalbėkime apie tai, ką sakome tekstinėse žinutėse, kaip sakome ir kaip toks
bendravimas gali skirtis nuo asmeniško bendravimo.

Paklauskite mokinių

Kodėl pasakyti ką nors žinute nėra tas pats, kaip pasakyti tą patį asmeniškai?

1. Jeigu nematote žmogaus reakcijos, galite nežinoti, kaip jis pasijuto dėl jūsų
pasakymo. Galite įžeisti žmogų ir to nežinoti.

Papasakokite mokiniams

Kalbėdami su žmogumi akis į akį, galite stebėti jo reakcijas į jūsų žodžius, įskaitant
kūno kalbą ir balso toną. Bendraujant internetu, dalis šio konteksto prarandama.

Tačiau bendraudami internetu galite gauti kitokios kontekstinės informacijos, kuri gali
padėti (pvz., platformos gali turėti konkrečias normas, padedančias geriau suprasti,
kaip informacija yra interpretuojama).

Paklauskite mokinių

Kodėl trūkstant tam tikrų kontekstinių ženklų (pvz., kūno kalbos, balso tono), gavėjas
gali klaidingai suprasti jūsų žinutes ar kitus pranešimus, išsiųstus internetu (pvz.,
juokas gali būti neteisingai suprastas ir įžeisti žmogų)?

Jeigu, kalbant akis į akį, jus neteisingai suprastų, ką darytumėte, kad išaiškintumėte
nesusipratimą (pvz., galėtumėte atsiprašyti arba paaiškint, ką norėjote pasakyti)?
Kaip skirtųsi nesusipratimo išaiškinimas bendraujant tekstinėmis žinutėmis (pvz.,
būtų sunkiau ar lengviau)?



Kas yra jūsų auditorija?

1 dalis

Papasakokite mokiniams

Nors veikdami internete neišvengiamai paliksime savo duomenų pėdsakus, savo
privatumui ir reputacijai internete valdyti yra keli būdai. Kalbant apie socialinių tinklų
kontekstą, į platformas dažnai įtraukti nustatymai, kurie leidžia mums pasirinkti, kas
gali matyti mūsų įrašus. Nors taikant nustatymus neapribojama analizė, įskaitant
metaduomenų analizę, kurią gali atlikti trečiosios šalies grupės (pvz., reklamuotojai,
tyrėjai ar įmonės) ir pačios platformos, dažnai apribojama tai, ką gali matyti kiti
socialinių tinklų naudotojai, ar prie kokios informacijos įmonės ir reklamuotojai gali
turėti prieigą.

Tiems, kam įdomu, metaduomenys iš esmės yra duomenys apie duomenis.
Metaduomenys, be kita ko, apima tokius duomenis, kaip ir kokiu laiku prisijungėte
prie socialinio tinklo platformos, jūsų vietovė prisijungimo metu, informacija apie jūsų
interneto ryšius.

Kiekvienos socialinio tinklo platformos privatumo nustatymai gali atrodyti skirtingai,
bet jie padeda mums apibrėžti mūsų auditoriją. Pavyzdžiui, taikydami nustatymus
galime leisti, kad mūsų įrašai būtų visiškai vieši, matomi tik draugų draugams,
matomi tik draugams ir kartais matomi tik tam tikriems pasirinktiems draugams. Šie
nustatymai gali turėti įtakos tokioms kitų tipų funkcijoms, kaip vietovės duomenys ir
leidimai bendrinti. Atlikus tam tikrų kiekvienos platformos parinkčių / nustatymų
pakeitimų, daugelyje platformų galima išjungti slapukus, tikslinę reklamą ir atliktą
paiešką. Taip pat yra žiniatinklio naršyklių plėtinių ir kitų skaitmeninių paslaugų,
kurias naudojant galima sustiprinti jūsų privatumo apsaugą kai naršote interneto
svetaines (pvz., fondo „Electronic Frontier Foundation“ „Privacy Badger“ plėtinys „Do
Not Track“).

2 dalis

Kurso veikla

Suskirstykite dalyvius poromis.

Paklauskite mokinių

Minutę pagalvokite apie visas socialinių tinklų platformas, kuriose kiekvienas jūsų
turite paskyras.

Ar žinote, kad jūsų dabartiniai privatumo nustatymai yra kiekvienoje šių socialinių
tinklų platformų?



Grupės veikla

Papasakokite mokiniams

Ištirkime šių nustatymų teikiamas galimybes ir išsiaiškinkime, kurie iš jų yra
tinkamiausi, kokiomis aplinkybėmis ir kokiose platformose.

Kiekvienas atskirai eikite į socialinio tinklo platformą, kurią naudojate, ir patikrinkite
savo privatumo nustatymus. Paprastai privatumo nustatymus galima rasti po
paskyros nustatymais, o kai kurios platformos net įtraukia specialias funkcijas,
skirtas jūsų privatumui patikrinti.

Patikrinę savo privatumo nustatymus, pakalbėkite su savo partneriu apie šiuos
nustatymus. Kodėl kiekvienas jūsų turite būtent tokius privatumo nustatymus? Ar
privatumo nustatymai kartais priklauso nuo situacijos (pvz., tam tikri nustatymai tinka
vienu atveju, bet nėra būtini kitu)? Ar kada nors keitėte savo nustatymus? Kaip
dažnai keičiate juos ir kodėl?

Įsitikrinkite, kad tikrinate tiek privatumo nustatymus, susijusius su informacijos
bendrinimu su įvairiais žmonėmis šioje platformoje, tiek tuos, kuriais nurodoma, kiek
duomenų pati platforma ir bet kokios susijusios trečiosios šalis (pvz., reklamuotojai)
gali gauti. Visi jūsų skaitmeninio privatumo valdymo aspektai – bendrinant su
nepažįstamais ar blogai pažįstamais žmonėmis, draugais, šeimos nariais ir
įmonėmis – yra svarbūs.

Kurso veikla

Skirkite dalyviams 5 minutes, kad jie padiskutuotų tomis pačiomis poromis, tada,
naudodami toliau pateiktus klausimus, įtraukite į diskusiją visą grupę.

Diskusija

Paklauskite mokinių

Jūsų visa paskyra yra vieša, privati ar kitas variantas? Kaip nusprendėte atlikti tokius
nustatymus?

Ar jūsų dabartiniai privatumo nustatymai yra tokie, kokių norite?

Kokiais atvejais yra prasmės bendrinti viešai, o kokiais atvejais pageidautini privatūs
nustatymai?

Ar gerai jaučiatės dalindamiesi savo informacija per naudojamų socialinių tinklų
profilius arba su kompanijomis, kurios reklamuojasi šiuose socialiniuose tinkluose?
Kodėl jaučiatės gerai arba kodėl nesijaučiate gerai?



Ar šis pokalbis pakeis jūsų nuomonę apie privatumo nustatymus? Kodėl pakeis arba
kodėl nepakeis?



Užduotis

Užduotis

Užduotis

Dabar, kai pakalbėjome apie privatumą, ką žmonės gali atskirti pagal turimą
informaciją, kaip skirtingi žmonės gali suvokti skirtingus pranešimus ir kodėl
nustatymai gali būti naudingi kaip priemonė, leidžianti nuspręsti, kuo labiausiai
norėtumėte pasidalinti su konkrečia auditorija, pritaikykime praktiškai tai, ką
išmokote.

Per kitas 30 minučių kiekvienas atskirai apmąstykite tris pateiktus scenarijus ir
kiekvienam parašykite trumpos pastraipos atsakymą.

1. Šineidai trylika metų ir ji ką tik pradėjo mokytis dainuoti. Ji supranta, kad dar
nėra puiki dainininkė, bet norėtų pasidalyti nauju pomėgiu su savo draugais ir
sužinoti jų nuomonę. Ji ketina socialinio tinklo platformoje įkelti vaizdo įrašų,
kuriuose ji dainuoja kai kurias savo mėgstamiausias dainas. Kokio tipo platformą
rekomenduotumėte? Kaip manote, kokie būtų tinkamiausi privatumo nustatymai
šiai platformai? Paaiškinkite, kodėl.

2. Rezui šešiolika metų ir jis mėgsta gaminti maistą bei kurti naujus receptus. Jis
pagamino keletą vištienos patiekalų, kurie jam labai patinka, ir norėtų pasidalyti
receptais su draugais ir kitais žmonėmis, kurie domisi maisto gaminimu. Kokio
tipo platformą rekomenduotumėte? Kaip manote, kokie būtų tinkamiausi
privatumo nustatymai šiai platformai? Paaiškinkite, kodėl.

3. Ulvazei aštuoniolika metų ir kitą mėnesį ji nori pradėti ieškoti darbo. Ji žino, kad
darbdaviai norės matyti jos gyvenimo aprašymą, be ji nėra tikra, kaip parašyti
tinkamą. Ją domina darbas IT srityje, bet ji nežino, į kokį darbą ją galėtų priimti ir
ar jos kvalifikacijos pakaktų šioms pareigoms užimti. Ji norėtų gauti patarimų ar
rekomendacijų iš kitų žmonių, turinčių panašių interesų, bet niekas iš jos
dabartiniame tinkle esančių žmonių nedirba IT srityje. Kokio tipo platformą
rekomenduotumėte Ulvazei? Kaip manote, kokie būtų tinkamiausi privatumo
nustatymai šiai platformai? Paaiškinkite, kodėl.

Kai kitą kartą vėl dirbsite grupe, jeigu įmanoma, suskirstykite dalyvius tomis pačiomis
poromis ir leiskite kiekvienai porai pasidalyti savo mintimis apie užduotį.
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