
Supratimas apie kitų žmonių jausmus ir dalijimasis
šia informacija

1 scenarijus

Gabija pietavo su draugais. Išeidama į tualetą ji ant stalo paliko savo telefoną. Kol
Gabija buvo išėjusi, jos draugė Kristina paėmė telefoną ir pradėjo skaitinėti Gabijos
žinutes. Pirma Kristinos pamatyta žinutė buvo gauta iš Gabijos mamos ir parašyta
piktu tonu, nes Gabija neišlaikė matematikos egzamino.

• Kaip dėl to jaustųsi Gabija?

• Kodėl Gabija gali nenorėti draugams pasakyti apie savo prastus rezultatus?

• Ar Kristinos veiksmai priimtini?

• Ką kiti prie stalo sėdintys draugai manytų apie Kristinos veiksmus?

• Ką jūs manote apie Kristiną? Ar ji elgėsi etiškai? Ar norėtumėte, kad ji būtų
jūsų draugė?

- Kaip jaustumėtės, jei kas nors taip pasielgtų su jumis?

- Ar šnipinėjimas kada nors pateisinamas? Kas, jeigu esate susirūpinę dėl
savo draugo?

2 scenarijus

Besikalbėdamas su Katrina Robertas paslydo ir parkrito į purvą. Katrinai tai atrodo
labai juokinga ir ji Robertą nufotografuoja, tačiau pats Robertas nesijuokia ir atrodo
susigėdęs.

• Kodėl Katrina gali paskelbti nuotrauką internete?

• Kodėl Robertas nusiminęs?

• Kaip manote, ką Robertas turėtų sakyti Katrinai?

• Kaip jaustumėtės, jei kas nors padarytų jūsų nuotrauką, keliančią gėdą? Ar
norėtumėte, kad ji atsidurtų internete?

• Ar šią situaciją galima laikyti tyčiojimusi?

3 scenarijus



Viktorija yra penkiolikmetė moksleivė, turinti du brolius, mamą ir daugybę draugų bei
klasiokų. Viktorija ir Marius yra klasiokai, kartu vykdantys užduotį gamtos mokslų
klasėje. Vakar jie atliko gamtos mokslų testą, o kai visi gavo savo rezultatus, Marius
pastebėjo, kad Viktorija labai nusiminusi. Kitą savaitę Viktorijos keletą dienų nėra
mokykloje, todėl Marius turi vienas vykdyti gamtos mokslų užduotį. Grįžusi Viktorija
Mariui praneša, kad turėjo lankytis pas gydytoją, tačiau daugiau nieko nepaaiškina.

• Kas turi žinoti apie jos rezultatus mokykloje? Informaciją apie jos sveikatą?
Kodėl?

• Su kuo Viktorija gali norėti pasikalbėti šiais klausimais?

• Pateikite informacijos, kurią norėtumėte atskleisti savo tėvams / globėjams, bet
ne draugams, arba atvirkščiai, pavyzdžių iš savo gyvenimo.



Supratimas apie kitų žmonių jausmus ir dalijimasis
šia informacija: Medžiaga instruktoriui

1 scenarijus

Gabija pietavo su draugais. Išeidama į tualetą ji ant stalo paliko savo telefoną. Kol
Gabija buvo išėjusi, jos draugė Kristina paėmė telefoną ir pradėjo skaitinėti Gabijos
žinutes. Pirma Kristinos pamatyta žinutė buvo gauta iš Gabijos mamos ir parašyta
piktu tonu, nes Gabija neišlaikė matematikos egzamino.

• Kaip dėl to jaustųsi Gabija?

- Gabija gali galvoti, kad buvo pažeistas jos privatumas, ir prarasti
pasitikėjimą savo drauge.

• Kodėl Gabija gali nenorėti draugams pasakyti apie savo prastus rezultatus?

- Gabija gali manyti, kad jos pažymiai yra privati informacija.

• Ar Kristinos veiksmai priimtini?

- Dalyviai turėtų apsvarstyti savo pačių elgesio standartus dėl privatumo,
susijusius ir su pažymiais, ir su telefonais, taip pat pagalvoti, ko tikisi iš savo
draugų.

• Ką kiti prie stalo sėdintys draugai manytų apie Kristinos veiksmus?

- Dalyviai turėtų apsvarstyti, kaip jie elgtųsi pamatę galimai netinkamą
elgesį.

• Ką jūs manote apie Kristiną? Ar ji elgėsi etiškai? Ar norėtumėte, kad ji būtų
jūsų draugė?

- Kaip jaustumėtės, jei kas nors taip pasielgtų su jumis?

- Ar šnipinėjimas kada nors pateisinamas? Kas, jeigu esate susirūpinę dėl
savo draugo?

- Dalyviai turėtų pagalvoti apie savo elgesio standartus, susijusius su
privatumu ir asmeniniais santykiais.

2 scenarijus

Besikalbėdamas su Katrina Robertas paslydo ir parkrito į purvą. Katrinai tai atrodo
labai juokinga ir ji Robertą nufotografuoja, tačiau pats Robertas nesijuokia ir atrodo



susigėdęs.

• Kodėl Katrina gali paskelbti nuotrauką internete?

- Dalyviai turėtų atpažinti, kas motyvuoja Katriną: tai, kad įrašus žmonės
pažymi kaip juokingus arba patinkančius, dažniausiai yra tinkama paskata
skelbti informaciją internete, jei dėl to nenukenčia kitas asmuo.

• Kodėl Robertas nusiminęs?

- Dalyviai turėtų apsvarstyti, kaip atsižvelgti į kitų žmonių jausmus
naudojantis socialiniais tinklais.

• Kaip manote, ką Robertas turėtų sakyti Katrinai?

- Dalyviai turėtų sugalvoti strategiją, kokių veiksmų imtis dėl tokio elgesio.

• Kaip jaustumėtės, jei kas nors padarytų jūsų nuotrauką, keliančią gėdą? Ar
norėtumėte, kad ji atsidurtų internete?

- Dalyviai turėtų apsvarstyti savo elgesio standartus dėl to, kokios
informacijos apie save bendrinimui internete neprieštarauja.

• Ar šią situaciją galima laikyti tyčiojimusi?

- Dalyviai turėtų apsvarstyti, kas laikoma tyčiojimusi, ir aptarti šios
konkrečios situacijos detales.

3 scenarijus

Viktorija yra penkiolikmetė moksleivė, turinti du brolius, mamą ir daugybę draugų bei
klasiokų. Viktorija ir Marius yra klasiokai, kartu vykdantys užduotį gamtos mokslų
klasėje. Vakar jie atliko gamtos mokslų testą, o kai visi gavo savo rezultatus, Marius
pastebėjo, kad Viktorija labai nusiminusi. Kitą savaitę Viktorijos keletą dienų nėra
mokykloje, todėl Marius turi vienas vykdyti gamtos mokslų užduotį. Grįžusi Viktorija
Mariui praneša, kad turėjo lankytis pas gydytoją, tačiau daugiau nieko nepaaiškina.

• Kas turi žinoti apie jos rezultatus mokykloje? Informaciją apie jos sveikatą?
Kodėl?

- Dalyviai turėtų pagalvoti, kaip skirtingai informacijai taikomi skirtingi
privatumo lygiai. Viktorijos rezultatai mokykloje yra konfidenciali informacija,
ir Viktorija nenori, kad šią informaciją sužinotų jos draugai, klasiokai ar
plačioji visuomenė. Tačiau šie rezultatai nėra privati informacija Viktorijos
tėvų / globėjų atžvilgiu. Tas pats taikoma informacijai apie jos sveikatos
būklę, nors ši informacija dar konfidencialesnė.



• Su kuo Viktorija gali norėti pasikalbėti šiais klausimais?

- Viktorija gali norėti, kad jos informacija liktų privati. Šį sprendimą reikėtų
gerbti. Viktorija gali nuspręsti pasidalyti kai kuria, bet ne visa, privačia
informacija. Pavyzdžiui, apie sunkumus dėl pažymių mokykloje ji gali
pasakyti savo tėvams / globėjams, bet ne draugams.

• Pateikite informacijos, kurią norėtumėte atskleisti savo tėvams / globėjams, bet
ne draugams, arba atvirkščiai, pavyzdžių iš savo gyvenimo.

- Dalyviai turėtų apsvarstyti savo pačių pasirinkimus dėl privatumo.
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