
„Pagarba ir ribos“
Dalyviai geriau supras kitų žmonių požiūrį ir jausmus žmonių dalijimosi asmenine
informacija virtualioje aplinkoje kontekste.

Medžiaga
Padalomoji medžiaga „Supratimas apie kitų žmonių jausmus ir dalijimasis šia
informacija“



Suprasti savo jausmus ir pasidalyti jais su kitais

Padalomoji medžiaga

Kurso veikla

Paprašykite dalyvių susirasti porą ir padalykite kiekvienam dalyviui po scenarijaus
kopiją: Dalyviui skirtą medžiagą“.

Skirkite dalyviams 15 minučių perskaityti ir aptarti scenarijus.

Vaikščiokite po auditoriją ir padėkite dalyviams naudodami mokytojo suflerius,
esančius padalomoje medžiagoje.

Diskusija

Paklauskite mokinių

Ką šie scenarijai turi bendro?

Apie kurį buvo sunkiausia kalbėti? Lengviausia? Kodėl?

Kaip elgtumėtės kiekvieno scenarijaus atveju, jeigu tai nutiktų jums?

Kaip galite apsisaugoti nuo kitų privatumo pažeidimo tipų?

Kurso veikla

Informuokite dalyvius, kad kai kurie šnipinėjimo tipai yra nelegalūs, ir kad beveik
visais atvejais šnipinėjimas veikiausiai nėra etiškas. Žmonės, kuriuos sieja skirtingi
ryšiai, nori dalintis įvairia informacija apie save. Šis skirtumas yra pagrįstas ir
normalus.



Užduotis

Pirma dalis

Papasakokite mokiniams

Dabar praplėsime scenarijus, apie kuriuos ką tik kalbėjome.

Savo popieriaus lape nupieškite du komiksus (jei dalyviams nelabai patinka idėja
piešti komiksus, pasiūlykite vietoje to parašyti trumpą istoriją), kurie iliustruotų:

1. Scenarijų, kuriame atsispindėtų, kada, anot jūsų, buvo nepaisoma jūsų ar kieno
nors kito ribų, ir kokios reakcijos iš kitų būtumėte norėję sulaukti.

2. Kitą scenarijų, kuriame atsispindėtų, kada, anot jūsų, buvo paisoma jūsų ar
kieno nors kito ribų, ir kaip kiti parodė pagarbą ir geranoriškumą.

Užduotis

Skirkite dalyviams 30 minučių savo komiksams pabaigti.
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