
Socialiniai tinklai ir bendrinimas
Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir
bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės
paaiškinti privatumo kompromisus, vyraujančius socialinių tinklų kontekste, ir mokės
efektyviai pasinaudoti privatumo internete nustatymais.



Naudojimasis socialiniais tinklais

Pirma dalis

Kurso veikla

Prieš pradėdami šią veiklą, priešingose patalpos pusėse priklijuokite ženklus
SUTINKU ir NESUTINKU. Informuokite dalyvius, kad jums perskaičius teiginį jie turi
atsistoti vienoje arba kitoje patalpos pusėje, priklausomai nuo to, kaip jie vertina
teiginį; dalyviai taip pat gali atsistoti per vidurį tarp dviejų ženklų, jei nėra tikri arba
negali apsispręsti.

Perskaitę teiginius kartais paprašykite dalyvių paaiškinti savo poziciją ir įtraukite
dalyvius į trumpą diskusiją.

Papasakokite mokiniams

Perskaitysiu teiginį. Jei su juo visiškai sutinkate, atsistokite prie ženklo SUTINKU. Jei
su teiginiu griežtai nesutinkate, atsistokite prie ženklo NESUTINKU. Jei nesate tikri
arba nei visiškai sutinkate, nei griežtai nesutinkate, paeikite link vidurio užimdami
poziciją, geriausiai atspindinčią jūsų nuomonę.

Esu susikūręs (-usi) paskyrą socialinių tinklų platformoje, pavyzdžiui, „Facebook“,
„Twitter“, „Snapchat“ arba „Instagram“.

Socialiniais tinklais naudojuosi kiekvieną dieną.

Socialinio tinklo platformoje, kuria naudojuosi dažniausiai, mano socialinio tinklo
profilis yra viešas.

Įvairiose socialinių tinklų platformose, kuriomis naudojuosi, turiu skirtingų draugų /
stebėtojų / ryšių (kitaip tariant, auditorija yra skirtinga).

Mano kartos atstovai kitaip supranta informacijos bendrinimą socialinių tinklų
platformose palyginus su suaugusiaisiais.

Konkrečių rūšių turiniui skelbti naudoju skirtingas socialinių tinklų platformas.



Draugų kvietimų spektras

Pirma dalis

Papasakokite mokiniams

Socialinis tinklas – tai internetinė platforma, kurią galite naudoti siekiant susisiekti ir
bendrauti su žmonėmis.

Paklauskite mokinių

Kokias socialinių tinklų platformas esate girdėję?

Antra dalis

Kurso veikla

Prieš pradėdami toliau aprašytą veiklą, priešingose patalpos pusėse priklijuokite
ženklus SUTINKU ir NESUTINKU. Informuokite dalyvius, kad jums perskaičius
teiginį jie turi atsistoti vienoje arba kitoje patalpos pusėje, priklausomai nuo to, kaip
jie vertina teiginį; dalyviai taip pat gali atsistoti per vidurį tarp dviejų ženklų, jei nėra
tikri arba negali apsispręsti.

Perskaitę teiginius, kartais paraginkite dalyvius trumpai padiskutuoti, pasitelkdami po
kiekvienu teiginiu pateiktais klausimais.

Papasakokite mokiniams

Perskaitysiu teiginį. Jei su juo visiškai sutinkate, atsistokite prie ženklo SUTINKU. Jei
su teiginiu griežtai nesutinkate, atsistokite prie ženklo NESUTINKU. Jei nesate tikri
arba nei visiškai sutinkate, nei griežtai nesutinkate, paeikite link vidurio užimdami
poziciją, geriausiai atspindinčią jūsų nuomonę.

Šios užduoties metu galvokite apie socialinio tinklo paskyrą, kuria naudojatės
dažniausiai.

Paklauskite mokinių

Mano socialinio tinklo profilis pilnai matomas viešai.

1. Ar dėl to kinta jūsų įrašų skelbimo internete įpročiai? Kaip? Jei nekinta, kodėl?

Mano socialinio tinklo profilis skirtas tik draugams / žmonėms, kuriuos aš labai gerai
pažįstu.



1. Kodėl taip nusprendėte?

2. Ar skelbtumėte skirtingą informaciją, jei visi galėtų ją matyti? Kokia tai būtų
informacija?

Socialiniame tinkle turiu draugą / stebėtoją / esu užmezgęs ryšį su žmogumi, kurio
tikrame gyvenime niekada nesu matęs.

1. Kodėl su tuo žmogumi tapote draugais / pradėjote tą žmogų stebėti / užmezgėte
su juo ryšį? Ar su tuo žmogumi buvote kada nors susidūrę internete, ar niekada
nebuvote pažįstami?

2. Kaip apibūdintumėte savo santykius?

3. Kadangi iš esmės bendraujate tik internete, ar tai turi įtakos jūsų bendravimo
ypatumams? Kokie tokio bendravimo privalumai? Kokie galimi iššūkiai?

Paklauskite mokinių

Priimu bet kokio draugo / stebėtojo / ryšio atsiųstą kvietimą.

1. Koks tokio elgesio privalumas? Kokie galimi iššūkiai?

2. Ar gavę draugo / stebėtojo / ryšio kvietimą susimąstote apie savo privatumą? Jei
taip, ką darote? Jei ne, kodėl?

Kai tik pamatau naują žmogų, išsiunčiu kvietimą draugauti / tapti mano stebėtoju /
užmegzti su manimi ryšį.

1. Kodėl tai yra gerai / blogai?

Esu pašalinęs žmogų iš draugų / stebėtojų / ryšių rato.

1. Kodėl taip nusprendėte?

Paklauskite mokinių

Internete esu savo tėvų / globėjų arba mokytojų draugas / stebėtojas / priklausau jų
ryšiams.

1. Ar dėl to kinta jūsų įrašų skelbimo įpročiai?



2. Ar suaugusieji kada nors kalba su jumis apie tai, ką skelbiate internete?

3. Kokie galimi privalumai ir (arba) iššūkiai, būnant savo tėvų / globėjų arba
mokytojų draugu / stebėtoju / priklausant jų ryšiams?

Tam tikrą mano profilio informaciją gali matyti draugų draugai / žmonės, su kuriais
socialiniame tinkle nepalaikau tiesioginio ryšio.

1. Kokią informaciją?

Peržvelgiau ir (arba) pakeičiau savo privatumo nustatymus.

1. Kodėl taip pasielgėte arba nepasielgėte?

2. Ar šie privatumo nustatymai buvo aiškus, ar painūs? Kaip šiuos nustatymus būtų
galima lengviau peržiūrėti / keisti?



Kokio dydžio jūsų tinklas?

Pirma dalis

Papasakokite mokiniams

Dabar pakalbėkime apie potencialų internetinės auditorijos socialiniuose tinkluose
dydį.

Pagrindiniai turinio (pvz., nuotraukų, vaizdo įrašų, teksto įrašų) bendrinimo su
auditorija būdai yra du. Pirma, turinį galima bendrinti su numatyta auditorija, kurią
gali sudaryti vien jūsų draugai / stebėtojai / asmenys, kurių ryšiams priklausote, tai
taip pat gali būti draugų draugai. Antra, jūsų pradinė auditorija gali bendrinti šį turinį
su savo draugais / stebėtojais / asmenimis, kurių ryšiams jie priklauso.

Tikriausiai galite pasirinkti savo tiesioginę auditoriją, tačiau kur kas sunkiau
kontroliuoti, su kuo jūsų auditorija pakartotinai bendrina turinį / įrašus / „Twitter“
įrašus.

Paklauskite mokinių

Tarkime, kad bendrinate turinį ne tik su savo draugais / stebėtojais / asmenimis,
kurių ryšiams priklausote. Tarkime, kad tas pats turinys bendrinamas ir su jų
draugais / stebėtojais / asmenimis, kurių ryšiams jie priklauso. Taigi kaip manote, su
kiek žmonių bendrinate turinį?

Antra dalis

Kurso veikla

Ant lentos pateikite toliau nurodytas lygtis / rezultatus.

Papasakokite mokiniams

Paskaičiuokite. Pavyzdžiui, jei socialinio tinklo platformoje turite du draugus /
stebėtojus / asmenis, kurių ryšiams priklausote ir kiekvienas jų turi po tris draugus /
stebėtojus / asmenis, kurių ryšiams priklauso, tai koks yra didžiausias žmonių (kai
kurie draugai / stebėtojai / ryšiai gali sutapti), galinčių matyti platformoje jūsų
bendrinamą turinį, skaičius?

1. Atsakymas: 2 + 2 x 3 = 8

Jei socialinės tinklo platformoje turite dešimt draugų / stebėtojų / asmenų, kurių
ryšiams priklausote, ir kiekvienas iš jų turi po dešimt draugų / stebėtojų / asmenų,
kurių ryšiams priklauso, tai koks yra didžiausias žmonių, galinčių matyti platformoje



jūsų bendrinamą turinį, skaičius?

1. Atsakymas: 10 + 10 x 10 = 110

Jei turite tris šimtus draugų / stebėtojų / asmenų, kurių ryšiams priklausote, ir
kiekvienas iš jų turi po tris šimtus draugų / stebėtojų / asmenų, kurių ryšiams
priklauso, tai koks yra didžiausias žmonių, galinčių matyti platformoje jūsų
bendrinamą turinį, skaičius?

1. Atsakymas: 300 + 300 x 300 = 90 300

Papasakokite mokiniams

Šie skaičiavimai buvo pagrįsti prielaida, kad jūsų tiesioginė auditorija bendrina turinį
su savo tiesiogine auditorija, tačiau tolesnis bendrinimas paskui nevykdomas. Tačiau
daugeliu atvejų turinys gali būti bendrinamas gerokai plačiau nei šios dvi tiesioginės
auditorijos.

3 dalis

Paklauskite mokinių

Kaip jaučiatės žinodami, kad tiek daug žmonių, kurių galimai nepažįstate (gali būti,
kad kai kuriuos draugų draugus pažįstate), gali lengvai sužinoti, ką veikiate
internete? Kokius neigiamus ir (arba) teigiamus aspektus įvardintumėte? 

Kodėl tai svarbu?

Ar dėl to kinta jūsų bendrinimo internete įpročiai? Kodėl juos pakeisite arba
nepakeisite?



Bendrinimas internete

Pirma diskusija

Papasakokite mokiniams

Internete informaciją galite bendrinti su norima auditorija, tačiau kai kuriate viešą
turinį, jis gali pritraukti nelauktą dėmesį.

Internete bendrinama medija tarsi virusas gali greitai išplisti po visus socialinius
tinklus, kiti ją gali nukopijuoti ir kartais perdaryti.

Paklauskite mokinių

Ar galite pateikti tokios „virusinės“ medijos pavyzdį?

1. Jei apie tai žinančių neatsiranda, paprašykite dalyvių pagalvoti apie memus,
perdarinius arba populiarius vaizdo įrašus, kuriuos jie matė ir (arba) bendrino su
draugais.

Bendravimas

Kurso veikla

Pademonstruokite naujausią pavyzdį, susijusį su jūsų / dalyvių vietos / regiono
kontekstu, kad dar labiau pagrįstumėte idėją.

Antra diskusija

Papasakokite mokiniams

„Virusinė“ medija gali padėti tais atvejais, kai norima išpopuliarinti savo kūrinį. Tačiau
nepageidautinas dėmesys gali pritraukti priekabiautojų ir iš kitų internete
besityčiojančių naudotojų. Privatus vaizdo įrašas, atsiradęs internete arba bendrintas
be jūsų leidimo, gali pakenkti karjerai.

Paklauskite mokinių

Kokiais būdais turinys apie jus internete gali būti bendrintas už norimos auditorijos
ribų, ir kokią įtaką tai gali padaryti jums ir (arba) jūsų reputacijai? 



Socialinių tinklų platformų privatumo parinktys

Pirma dalis

Papasakokite mokiniams

Jau aptarėme keletą priežasčių, kodėl galite nenorėti, kad viskas, ką darote
internete, būtų matoma viešai, todėl dabar aptarkime, kaip galima kontroliuoti
privatumą internete.

Antra dalis

Kurso veikla

Pasitelkdami po kiekvienu klausimu pateiktais teiginiais, kartais pateikdami
klausimus užveskite diskusiją.

Papasakokite mokiniams

Ar būtina skirtingai informacijai taikyti skirtingus privatumo nustatymus?

1. Omenyje turėkite įvairią informaciją, kuriai taikomi skirtingi privatumo lygiai. Savo
veido nuotrauką, „Twitter“ žinutę apie politinius ir religinius įsitikinimus arba
istoriją apie linksmą vaizdo įrašą galite panorėti bendrinti su skirtinga auditorija.

Ar galima skirtingiems žmonėms taikyti skirtingus privatumo nustatymus?
Pavyzdžiui, ar jūsų tėvai / globėjai ir draugai mato tą pačią informaciją socialinio
tinklo paskyroje (-se)?

1. Dalyviai gali būti nesuteikę šeimos nariams galimybės komentuoti įrašų, bet
suteikę galimybę į juos reaguoti.

Ar grįžtumėte ir peržvelgtumėte visą turinį, kuriame esate pažymėti? Kodėl taip
pasielgtumėte arba nepasielgtumėte?

1. Galite panorėti pašalinti jums nepatinkantį turinį (pvz., nuotrauką, kurioje esate
užfiksuoti negražiai susišukavę, įrašą apie jus, kurio nenorite bendrinti).

Tam tikrose socialinių tinklų platformose, pvz., „Facebook“, nustatymus galite
pakeisti taip, kad prieš informacijai atsirandant jūsų profilyje, ją reikėtų patvirtinti. Ar
manote, kad tai geras sprendimas? Kodėl su šiuo teiginiu sutinkate arba
nesutinkate?



1. Tai padeda apsaugoti, kad nepatinkančio turinio nepridėtumėte prie socialinio
tinklo paskyros. Tačiau tai netrukdo kitam žmogui skelbti savo paskyroje draugų
/ stebėtojų / žmonių, su kuriais jis užmezgęs ryšius, bendrinamo turinio.

Kodėl kitas naudotojas turėtų riboti, kas gali peržiūrėti jo profilį? Ar galite pateikti
pavyzdį?

1. Galite nenorėti, kad nepažįstamieji / žmonės, kurių gerai nepažįstate, taptų jūsų
draugais / pradėtų jus stebėti / įtrauktų į savo ryšius socialiniuose tinkluose arba
siųstų neprašytus pranešimus.

Ar internete esate savo tėvų / globėjų draugas / stebėtojas / priklausote jų ryšiams?
O kaip su mokytojais? Kitais suaugusiaisiais?

1. Ar dėl to keičiate internete bendrinamo turinio pobūdį arba naudotojų, su kuriais
bendrinate turinį, tipą?

Ar tam, kad jūsų profilį būtų galima peržiūrėti, tėvai / globėjai arba mokytojai turi tapti
jūsų draugais / stebėtojais / priklausyti jūsų ryšiams?

1. Dalyviai turi apsvarstyti, ar jų privatumo nustatymai leidžia plačiajai visuomenei
peržiūrėti jų socialinių tinklų profilius. Padėkite jiems sugalvoti kitų būdų, kuriais
tėvai / globėjai arba mokytojai gali peržiūrėti dalyvių profilius.

Ar galima skirtingose platformose taikyti skirtingus privatumo nustatymus? Ar
„Twitter“ platformoje jūsų „Twitter“ žinutės yra viešos, ar privačios? Kiek žmonių gali
peržiūrėti jūsų „Snap“ istorijas? Kiek žmonių gali pasiekti jūsų „Instagram“ naujienų
sklaidos kanalą? Ar kiti gali peržiūrėti jūsų vaizdo įrašus „YouTube“ platformoje? Ar
žmonės „Facebook“ platformoje be jūsų profilio nuotraukos gali matyti ir kitas
nuotraukas?

1. Jei dalyviai nežino, informuokite juos, kad yra pateikiama tokių privatumo
nustatymų.

Ar „Twitter“ žinutes rašote naudodami tikrą vardą, ar pseudonimą? Kodėl?

1. Dalyviai gali nenorėti plačiajai visuomenei atskleisti savo tikrųjų vardų. Tokiu
atveju, jie gali norėti naudoti pseudonimą.

Trečia dalis.



Kurso veikla

Suskirstykite dalyvius poromis.

Papasakokite mokiniams

Jau žinome, kad privatumo nustatymai gali būti gana painūs.

Skirkite poroms keletą minučių, kad jos sugalvotų klausimą arba pateiktų komentarą,
susijusį su privatumo nustatymais.

Kurso veikla

Skirkite poroms 5 minutes, kad jos sugalvotų klausimą arba pateiktų komentarą,
susijusį su privatumo nustatymais. Paprašykite, kad poros pasidalintų klausimais su
visa grupe ir atsakytų į kiekvieną pateiktą klausimą. Prieš pateikdami savo atsakymą
paprašykite, kad atsakymus pateiktų kiti dalyviai.

Jei pasiekiami kompiuteriai ar mobilieji įrenginiai su interneto prieiga, parodykite,
kaip kontroliuoti privatumo nustatymus internete.



Užduotis

Vadovas

Papasakokite mokiniams

Jau aptarėme privatumą socialiniuose tinkluose, todėl praplėskime turimas žinias
sukurdami vadovą, kurį bus galima naudoti siekiant kitus išmokyti to, ką patys tik ką
sužinojote.

Per artimiausią pusvalandį kiekvienas atskirai sukurkite trumpą vadovą, kad
padėtumėte kitiems:

1. susimąstyti apie jų socialinių tinklų įrašų auditoriją;

2. apgalvoti, kokią informaciją bendrinti viešai, o kokią geriau saugoti privačiai ir
kodėl;

3. apsvarstyti, kodėl jie turėtų peržiūrėti ir (arba) redaguoti socialinių tinklų
privatumo nustatymus;

4. suprasti, kaip jie gali nustatyti skirtingus privatumo nustatymus skirtingam turiniui
ir kodėl turėtų tai daryti.

Vadovas gali būti tokio formato, kokio tik norite. Galite sukurti išsamų tekstinį
vadovą, apipavidalinti kaip naudotojo instrukciją, įtraukti paveikslėlių ar struktūrinių
schemų arba pasitelkti bet kokį kitą būdą, kuris, jūsų manymu, padėtų kitiems
įsisavinti šią informaciją; būkite kūrybingi! Taip pat kurdami vadovą nepamirškite tam
tikrų aspektų.

1. Parodykite skaitytojams, kaip peržiūrėti arba pakeisti privatumo nustatymus
socialinio tinklo platformoje.

2. Remdamiesi anksčiau vykusia diskusija, pateikite atsakymą į klausimą apie
privatumo nustatymus, kurie, jūsų manymu, yra svarbūs.

Užduotis

Paskatinkite dalyvius rinktis skirtingas platformas, kad bendrai daugiau jų
aptartumėte. Užduočiai atlikti dalyviams skirkite 30 min.
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