1.
bus stebimi, vertinami ir patvirtinami jaunimo skaitmeninio p

n
turi naudoti jaunimo organizacijos ar kitos institucijos. Tuo tarpu Elgesio kodekse remiamas

2.

santrauka

skaitmeninis bendravimas (30 %). Jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys demonstruoja

Vokietija:
skai

svarbi
darbo su
jaunimu aspektai.
Lietuva:
a

skaitmeniniame pasaulyje (Digital Rights and Responsibilities).
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Kipras:
jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys

skaitmeninis bendravima
Ispanija:

Graikija:
Graikijoje buvo parengtos kelios strategijos, kuriomi

su jaunimu dirbantiems asmenims, kuriuose

Airija:

susidur
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3.

sistema

RESPECT

EDUCATE

PROTECT

Skaitmeninis
Temos:

Temos:
etiketas

Netiketas

Temos:

filtravimas
Gautos informacijos vertinimas

Priimtino naudojimo politika (AUP)

nuorodoms

prieiga
Temos:

komunikacija
Temos:

Temos:

atskirtis
prieiga
prieinamumas

Skaitmeninis saugumas ir sauga

naudojimas
naudojimas
Bendravimo

apsauga

pasirinkimas
saugumas

prekyba
Temos:

Atvirojo kodo platforma

Temos:
Saugus apsipirkimas internetu
Technologijos ir kredito klausimas

Temos:
Technologijos ir gera sveikata
ergonomika

5

(TEMOS), ku

kiekvienos

sujungti 9 kartu naudojamas kategorijas su apklausoje naudojamomis kategorijomis, kurios
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4.

sistema

1 komponentas: modulio pavadinimas - kompetencijos pavadinimas
2 komponentas: pagrindinis tikslas - pateikiamas bendras tikslas, kurio siekia pedagogai ir
(arba) mokytojai.
3 komponentas: temos -

mokytojai ir (arba) instruktoriai.

4 sudedamoji dalis: kiekvienos temos mokymosi tikslai mai
pademonstruoti kurso ar programos pabaigoje. Kitaip tariant, mokymosi tiksluose
Patarimai:https://www.bu.edu/cme/forms/RSS_forms/tips_for_writing_objectives.pdf
5 komponentas: dalykai jaunimas mokysis.
6 sudedamoji dalis: mokymosi rezultatai ekos pabaigoje. Tai, kaip tokie
mokymo kokybei bei aktualumui.
-

-

rasti

-

-

kuri

7

4.1
4.1.1 Bendras

- tai

a jokio svarbos svorio.
Pagarba

Apsau
goti

s

prieiga (pagrindinis
modulis)

komunikacija
ir bendradarbiavimas (pagrindinis
modulis)

atskirtis

ir
(pagrindinis modulis)

naudojant technologijas
2 tema: Dalijimasis informacija ir turiniu 3 tema: Skaitmeninis
3 tema: Bendradarbiavimas naudojant
skaitmeninius kanalus

prieinamumas

Modulio pavadinimas: Skaitmeninis
etiketas ir
komercija
Dalyvavimas
(pagrindinis
(papildomas modulis)
modulis)
1
tema:
1 tema: Saugus apsipirkimas

Modulio pavadinimas: Skaitmeninis
saugumas ir sauga
(pagrindinis modulis)

Skaitmeninis etiketas (arba
netiquette)
2 tema: Tinklinio etiketo

internete 2 tema: Technologijos

2 tema:

problema

3 tema

rizika
saugumas

bendravimo
internete formomis.
Modulio pavadinimas: Skaitmeninis

ir
modulis)

(papildomas modulis) 1 tema:

1.1. Plagiatas
1.2.
dalijimasis failais
1.3.
piratavimas 2 tema:
3 tema:

sveikata ir sveikatingumas
(papildomas modulis) 1

interneto 2 tema:
Psichikos sveikata 3.1
ergonomika

3
4 tema: Ka

internete 5 tema: atvirojo kodo

-

Pagarba:
informacijos patvirtinimas)
Apsaugoti:

saugumas)
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skaitmeninio
DICIPASS programa siekia ugdyti visose mokymo programose.
prieiga
pasekmes supratimas apie tai, kas mums prieinama. Kartu dalyv

uriais atvejais

Pastaraisiais metais terminas "netikros naujienos" tapo vis populiaresnis, nes informacija

to straipsnio turinys yra patikimas, ar abejotinas.
2 tema. Apsaugoti: Skaitmeninis saugumas ir sauga
a

elgesio internete suvokimu.

9
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modulis

-

Kategorija

Mokymosi tikslai

sritys

Mokymosi
rezultatai

Moduliai ir temos

nuostatos

supratimas

1.
Pagarba

prieiga
aplinkoje.
Pradedant prieiga prie
interneto, technine ir
baigiant tinkamu elgesiu ir
bendravimo problemomis
bei teisiniais apribojimais

Skaitmeninis
etiketas ir
dalyvavimas

iai

1.
atskirties
problemos
supratimas.

1.

1.

naudotis
technologijomis.

2. Informuotumas apie tai, kaip

2.

2.
naudotis
skaitmeniniais

"WiFi" prieigos

prieigos
3. Supratimas, kad

3.
interneto

3. Aktyviai mokytis apie naujas
technologijas.
4.
technologijas.

4. apskritai geba

skiriama atvirojo kodo
licencijoms. Taip pat bus

4.

skaitmeninio etiketo,

prieinamumo

5.
interneto
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6. Suprasti

kurios bus pristatytos:
Atvirasis kodas,

2.

Dalyviai

koks yra jo
poveikis).

Skaitmeninis
bendravimas ir
bendradarbiavimas
prekyba

skaitmeninio bendravimo ir
prekybos
temos.

Skaitmeninis

1. Suprasti, kaip
informacija kuriama,
valdoma ir
pateikiama
internete.
2.
skaitmeninio
turinio tikrumo
vertinimo etapus.

1.

1.

internete.

2.

2.

technologijas.

3. Geba atskirti

bus

pristatytos:
pai
os sistemos ir informacijos
patvirtinimas)
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3.
Apsaugoti

pagrindinis tikslas Skaitmeninis
saugumas ir
sauga

1. Suprasti

1.

asmens

asmenine
informacija dalytis
internete,
priklausomai nuo

1. Suprasti, kas yra
skaitmeninis
2. Suprasti

neigiamo
skaitmeninio

sveikatos,

priemones.

2.

interneto pasaulyje tema.

3. Supratimas apie

skiriama mokymui, kaip
juos apsaugoti. Taip pat

sveikata ir
sveikatingumas

kuriomis bus

3.

privatumas bei
saugumas)

saugios ir

1. informuotumas apie
palieka bendravimas internete (skaitmeninis
2. informuotumas apie internetines
pasekmes.
3.

kurios
bendravimo

4.
4.
supratimas.
5.

5.

saugumo
supratimas.
6. Suprasti,
kaip
saugiai
naudotis
socialine

6. moka saugiai ir
naudotis

socialine
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4.2 1 modulis: Skaitmeninis etiketas
4.2.1 Bendras
Modulio tikslas -

Skaitmeninis etiketas (kartais vadin

kitus.

realiame gyvenime.

kaip laikytis nekvalifikuoto elg

bendravimo internete formomis.

1 tema: Skaitmeninis etiketas (arba netiquette)
su skaitmeniniu bendravimu susijusias problemas.
draujant

emocijas, netiquet

2 tema: Tinklinio etiketo
pristato
i
skaitmeninio naudotojo veiksmus interpretuoja kiti ir kaip juo naudotis siekiant veiksmingai
interpretuojamas pvz.

14

el
bendravimo internete formomis.
-
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1 modulis: Skaitmeniniai etiketo principai ir dalyvavimas

Pagrindinis tikslas: modulio tikslas - mokyti jaunuolius, kaip "tinkamai" bendrauti interneto aplinkoje.

Tema

Mokymosi tikslai

1.
Skaitmeninis skaitmeninio etiketo ir dalyvavimo
etiketas (arba
netiquette)

Subjekta
i

1.

2.

skaitmeninio
etiketo (arba

nauda

Mokymosi
rezultatai
ir
supratimas

1. Skaitmeninio
2. Skaitmeninio
etiketo svarbos
3. Skaitmeninio
etiketo
naudojimo
naudos
4.

nuostatos
iai

1. Nustatyti asmenis ir
institucijas, kuriems
skaitmeninis

1. Informuotumo apie
didinimas.
2. Naudodamiesi internetu

2.
3.

atsakingai elgtis

3.
blogas elgesys

iniciatyvas, kuriomis
siekiama pagerinti
situacija

etikos nebuvimo.
2. Netiketo

1. Keturi skaitmeniniai
veiksmai
2. Penki skaitmeniniai
draudimai

1.

1.
internete ir

2.

esate

1. Tapkite tinklinio elgesio
kodekso ambasadoriumi
internete

2.

2.
ilgalaikius ir
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prasmingus

supraskite, kad

savo internetiniams
ir neinternetiniams
santykiams

3. Vartokite
susilaikykite nuo

tinklinio
etiketo
bendravimo
internete
formose.

1.
galime naudoti skaitmeniniam
turiniui pasiekti, jungiamumo

2.

etiketas

etiketas
3. Forumo etiketas
4.
tinklinis
vietos ar situacijos turime skirtingus
etiketas
poreikiams.

1. Planuokite,
redaguokite
trumpuosius
dokumentus ir
kurie yra
tvarkingi,
pritaikyti
auditorijai.
2. Venkite
siuntimo
3. Venkite flamingo
4. Priimti
atsakingas

1.
2.
3.

4.

teisines pareigas

1.

savo galia.

2.

gyvenime.

3.

elektroninio
.

skirtingai,

naudotis socialine
4.

bendrauti
internetu.

(Shea, 1994).

komunikacijos
formomis.
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4.3
4.3.1 Bendras
Modulio tikslas -

prieiga

administravimo institucijomis, susir

atskirtis

- su nepakankamu supratimu apie tai, kas mums prieinama.
pateikiami

2 tema:

prieiga

prieinamumas
-

uos galime naudoti skaitmeniniam

18

2 modulis:

prieiga

Pagrindinis tikslas: modulio tikslas -

Tema

1.
Skaitmeninis
Padalykite

Mokymosi tikslai

Jaunimas bus

Mokymosi
rezultatai

Subjekta
i
1.

supratimas
1.

atskirties
samprata

atskirtis

atskirties
3.
pagerinti

1.

identifikavimas
ir institucijos,

1. Informuotumo
didinimas

2.

2. Esamos
spraga egzistuoja, kad

nuostatos

2.
3. Mokymasis
kaip pagerinti

2. Skaitmeninio
skirtos skaitmeniniam
3.

3.
kuriomis siekiama
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2.

1.

1.

prieiga

2.

2.

naudotis
technologijomis
svarba
3. Prieigos tipai

neprieinamumas arba
nevienoda prieiga prie

1.

2.

3.

3.

internetu
4.

prieinamumas

1.
kuriuos galime naudoti
skaitmeniniam turiniui
pasiekti, jungiamumo
ypatybes. Pamatysime,
kad priklausomai nuo
situacijos turime
poreikiams.

bendradarbiavimo

1.
2.

2.
3.

tipai

skaitmeniniame
pasaulyje

prietaisai egzistuoja
prietaiso privalumus

3.

4.

naudojant
technologijas

prietaisai gali pagerinti

1. aktyviai dalijasi
technologijas.
2. Aktyviai mokytis
apie naujas
technologijas

aplinkinius
naudotis
technologijomis.

3.

kur reikalinga
technologija

4. Kovoti su

kurie neturi prieigos
prie

neprieinamumu
.

1.

1.

2.

2.
kurie

kiekvienoje situacijoje
3.

priklausomai nuo
4.

naudotis
skaitmeniniais

prietaisus

3.

neturi

teigiamas
naudotis
naujais
prietaisais.
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4.4
4.3.1 Bendrasis

saugomos m
d
i ir informuojami ne
nemokamomis interneto platformomis iki BDAR.

suteikia teises kitiems (pavyz
like teen spirit

licencija.
Plagijavimas nepriklaus
piratavimo pavyzdys - tai tokia ko

2 tema: Kibernetiniai nusikaltimai
priedus, kurie aktyvuojami juos atidarius. Virusai taip pat gali plisti per bendrai naudojamas

21

-

prisijungimo prie interneto

programose.
reglamentas)
- tai reglamentas,

atskleidus asmens duomenis.

22
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Tema

Mokymosi tikslai

Mokymosi
rezultatai

Subjekta
i

supratimas

nuostatos
iai

naudojimo tikslas.

Kaip apsaugoti

licencijos taikomos duomenims,
informacijai ir skaitmeniniam
turiniui.

nuosavybei

naudojamas be autoriaus
leidimo.

Kas yra "Creative
Commons" (CC)

savo

yti, kada
skaitmeninis turinys yra

Sutikite, kad norint naudoti
Supraskite, kaip apsaugoti savo

Commons" (CC)

.
Suprasti, kaip naudotis CC
licencija

2.Kibernetiniai
nusikaltimai

Suprasti, kas yra virusas
kada kompiuteris buvo

Kas yra virusas ir kaip
kuriami
virusai

kompiuteriui ir
duomenims?

kuriami virusai
Suprasti

kompiuterio duomenims gali
padaryti virusas.

tipus
duomenis

Suprasti
pasekmes

teisines pasekmes

pasekmes
Tiesioginis
veiksmas,
rezidentas,

24

Polimorfinis

ir t. t.)

Kaip apsaugoti

3. BDAR

yra BDAR
duomenys

yra asmens

BDAR
teises pagal BDAR
yra BDAR
sutikimas

Kas yra BDAR
Kas yra asmens
duomenys (asmens

Suprasti, kas yra BDAR
Suprasti, kas yra asmeninis
duomenys yra (naudojimo

juos

ir kaip
apsaugoti savo asmens saugome).
duomenis)
Suprasti, kam BDAR
Kam taikomas
BDAR?
Suprasti savo

apsaugoti

BDAR sutikimas
Kokios yra asmens

savo asmens duomenis.

kaip svarbu
asmens duomenys

savo

ar atskleidimo

tvarkymu).
ir teises, susijusias su
Suprasti
atskleidus
asmens duomenis.

pateikiate savo asmens
duomenis.

25

pasekmes, kai

26
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4.5 4 modulis: Skaitmeninis
4.3.1 Bendras

apima informa
visose gyvenim
propagavimui.
yti
ir

1 tema: Informacinis
i tam tikros

socia
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Modulis Nr.4: Skaitmeninis

Pagrindinis tikslas: modulio tikslas -

Tema

Mokymosi tikslai

Mokymosi
rezultatai

Subjektai
supratimas

1.
Informacinis identifikuoti tam tikros

1.
informacijos

1. Supranta, kaip

filtravimas.

2.

2. Informacij
os vertinimas

3.

nuostatos
1. Koreguoja

kuriama, tvarkoma ir
pateikiama informacija.

poreikius.

veiksmingai valdyti ir
3. Informacijo
s saugojimas
ir

jo/jos informacinius
poreikius.

nelinijine forma.
3. Galima naudoti
filtrus ir agentus
4.

2. Vertina teigiamus
informacijos
aspektus.
3. yra motyvuotas

4.

modulio besimokantieji
laikmenose.
5.

sistemos klasifikuoja
informacijos, prieinamos
6. Supranta, kaip veikia

susietame pasaulyje,

informacijos

2.
sistemas

informacija tinkamais

1. Aktyviai veikia

informacijos
savo
gyvenimo
aspektais.
4. domina

tiekimo mechanizmas
7. Supranta indeksavimo

principus

veikimas.
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2.

1.
vertinti ir interpretuoti

naudojimo

1.

naudojimas

1.

ar savo interneto tinkle.

sprend

2.

2.
3.

neskait
laikui

formatus ir patikrinti

1.

ir

savo tikslais.
2.

2.

problemas.

naudojimas

individualiu ar kolektyviniu
interesu, naudodamiesi

3.
problemas individualiai ir
kolektyviai
sprendimas).

3.

4. geba kaupti prasmingas

rezultatams ir
problemoms
bendradarbiauti
su kitais

4.

5.
individualiu ar kolektyviniu
interesu, pasitelkdami

kanaluose,
siekiant

5.
(tekstu, vaizdais, garso

6. Vertina

naujosios

4.
3.

procesams.
technologijas.

panaudojimas.
jimas imtis

5.
pateiktus skaitmeninius faktus.
technologijas.

pasitelkiant
technologijas,
naudotis
kanalais aktyviai
bendradarbiaujan
t su kitais, kad
rezultatai.

29

3.Social

1.

1. geba apsaugoti save ir

1.

vienos ar daugiau
aidos

elgesys yra tinkamas

reputacijai.
ir rizika.

atskleidimu
2. geba sudaryti savo

mas
2. Supranta internetinio ir
neinternetinio pasaulio

informacijos kanaluose.
internete ir

3. Gali sekti savo
skaitmeninio
socialine

strategijos.

3. supranta, kad keli

2. Nebijo atskleisti
tam tikros
informacijos apie
save.
3.

reputacijos
apsauga
.
internete ir (arba)
informacijos

parinkimas pagal
kanalus.
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4.4 5 modulis: Skaitmeninis bendravimas ir bendradarbiavimas
4.3.1 Bendrasis
Modulyje bus aptariama skai
jo kompetencijos

technologijas

auditorijai.
2 tema: Dalijimasis informacija ir turiniu

3 tema: Bendradarbiavimas naudojant skaitmeninius kanalus

31

Modulis Nr.5 : Skaitmeninis

Pagrindinis tikslas: modulio tikslas -

audotis
bendradarbiavimo.

Tema

Mokymosi tikslai

Mokymosi
rezultatai

Subjektai
supratimas

ir nuostatos
iai

per
technologijas

Jaunuoliai bus
skaitmeninius prietaisus ir
programas, suprasti, kaip
skaitmeninis bendravimas
yra platinamas, rodomas ir
valdomas, suprasti tinkamus
ais bendravimo
formatais, pritaikyti

(pvz., mobiliojo
telefono, VoIP,

pristatymas.

skaitmeninio bendravimo
pokalbius, VoIP, vaizdo
konferencijas, SMS).
ir el.

(pvz., mobilusis
telefonas, VoIP,

naudodamasis skaitmenine
geba susirasti
susisiekti.

ir su jais

geba red

kodekso.

siuntimo iki pristatymo
).

Aktyviai bendrauja internetu.
Nori pasirinkti tinkamiausias
komunikacijos priemones
pagal

auditorijai.
valdymas.

laikosi atitinkamomis

bei skiria tinkamiausias
priemones pagal

pritaikymas.
susidoroti su rizika, susijusia su
bendravimu internete su
taikymas kon
auditorijai.
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2. Dalijimasis
informacija ir
turiniu

kitais surastos informacijos

kaip tarpininkai, aktyviai

3.

failais ir turiniu
naudojant
technologines
priemones

4. Dalijimasis
informacija ar

integruoti nau

1.

2.

5. Aktyvus
informacijos,
turinio ir

ir
kuria juo dalytis.

dalyvavimas
interneto

(sau ir kitiems) duoda
dalijimasis turiniu ir
informacija su

3.

4.

1. Gali patikrinti turinio

5.

2. moka dalytis internete rastu
turiniu (pvz., kaip dalytis

6.
apribojimus.

tinkle).
su

3. moka naudotis socialine
savo darbo rezultatus.

turiniu,

7.
8.

nurodyti konkretaus
turinio

skelbimas ir
dalijimasis jais
su kitais per
internetines
bendruomene
s, tinklus ir
bendradarbiavi
mo platformas.
3.Bendradarbiavim
as skaitmeniniais technologijomis ir
kanalais
medijomis komandiniam
darbui, bendradarbiavimo
procesams ir bendram

1.

bendradarbiavim
naudojant
tradicines
technologijas

2. Kurti ir aptarti
rezultatus
bendradarbiaujan
t su kitais,
naudojant
paprastus
skaitmeninius
3. Bendradarbiavim
o

1.

1.

1. Noriai dalijasi

2.

bendradarbiavimo funkcijomis
(pvz., sekti pakeitimus,
koment

2.

bendradarbiavimo
procesai palengvina

bendradarbiavimo
procesai, o kada ne.
3. Supranta

bendradarbiavimo,

ir pan.).
2. moka teikti ir priimti
3.

kitais
4.

informacija ir
bendradarbiauja su
kitais.
komandoje.
3.

tiesioginiu
bendradarbiavimu.

4.

bendradarbiavimo tikslais
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bendradarbiauti
su kitais

turinio
dalijimasis jais.

5.Supranta skirtingus
vaidmenis, reikalingus
bendradarbiavimo
internete formoms.
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4.7
4.3.1 Bendrasis

prekyba
asmenines

vykdomi.

naudotojai, kad b

pavojingomis
1 tema: Saugus apsipirkimas internetu

- tai galutinis tikslas
arba kitos atakos prielaida.

problema

informa

35

prekyba

duomenis.

Tema

Mokymosi tikslai

1. Saugus
apsipirkimas
internetu
klasifikuoti svetaines
protokolus ir supras,
imtis, jei
keliantis sandoris.

2.
Technologijos

Subjekta
i

Mokymosi
rezultatai
nuostatos

supratimas

iai

1.

1. Supraskite saugius

2.
saugumas.

2. Suprasti
pagrindinius

3. Apsipirkimo
internetu saugumo
patarimai.

saugumo principus.

3.

3.
ko nedaryti perkant
internetu.

saugumo problemoms ir

1.

1. Supraskite, kokie pavojai
gresia pavogus

2. Kaip apsisaugoti nuo
daryti ir ko nedaryti.

1.
pirkti internetu.
2.

1. apsisaugoti, kad

1.
apsiperkant internetu
2. Informuotumas apie
praktines bei
psichologines pasekmes.

1. privatumo apsaugos
supratimas.
2. Tapkite

2. Supraskite, kokiomis
2.
apsaugoti savo

privatumo

ambasadoriumi.

nuo
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3.
problema

saugiai atlikti operacijas
kredito kortele.

1.
duomenys internete?
2.
pavagia
3.

1.
2. Supraskite, kokias
naudojimas apsiperkant
internetu.

1.
PCI

1.
duomenis apsiperkant
internetu.

2.

2.

3.
veiklos.

internetinius sandorius.

3. Supraskite
prevencines ir aktyvias
priemones nuo kredito
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4.8
4.3.1 Bendrasis

internete.

skiriama joms.
pareigos
su
bendruomenei.
elementus:
rinkimus,
- supratimas.
r
2 tema:
ty

Saugesnio interneto dienos proga, 2009).
Nustatyta, k

38

reaguoti:

aplinkai.
t problemos sprendimo.
3 tema: Skaitmeninis

Viska

kai renka
jau
socialiniuose tinkluose, ir kaip tai valdyti.
internete, ga
ai

priimti sprendimus dalijantis asmenine informacija internete:
privatumo

39

juos
poveikis.
r
bendruomenei.
duomenys
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Mokymosi
tikslai

Tema

Mokymosi
rezultatai

Subjektai

nuostatos

supratimas

1.

1.
skaitmenines teises

ir
pareigos

teises internete
interneto,

2.

dalyvavimo

internete
samprata, jos
apribojimai ir
interneto

1. Supraskite, kad esamos

-

-

3.
samprata, jos
apribojimai ir

1.

internete.
2.

2.
ir jos apribojimus.

internete

gerbiant

priimti
asmenine informacija
internete.

3. Supraskite, kad
3.

internete.

4.

interneto
platformose
Europos

iai

4.

5.

1.
bendraujant internetu.
2. Pagalba kitiems internete,

3.

interneto

4.

5.

5.

interneto prieigos
6.

prie interneto ir
nediskriminavimo
.

6.

internetine informacija,

6. Supratimas apie
bendraujant internete.
7. Informuotumas
apie
dalyvavimo
internete

41

4.
samprata
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7.
prieinamumas,
nediskriminavimas ir
5.

7.
dalyvavimo internete

8. informuotumas apie prieigos
komunikacija internete.

8.

9. Informuotumas apie

samprata ir

9.

6.
samprata ir

10. Suprasti teis

10. informuotumas apie tai,
kad jaunimui internete
taikoma ypatinga
apsauga.
11. Informuotumas apie tai, kad

7.

internete

samprata ir
8.

11.

samprata.

2.

elektronines
sampratos
elementus,

1.

elementai,
dalyviai.
2.

1.

1.

2. Suprasti teigiamo
elgesio internete

2.

1. Informuotumas apie tai, kad

2.
elektronines
3.

3.
atveju.

jos gyvenime.

elektronines

3.

apie

4. Informuotumas apie
internete.
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3. Atsakingi

4. Suprasti, kokios yra
aplinkai.

1.

3. Skaitmeninis
susijusius
aspektus:

susijusias temas:
reputacija ir

2. Aktyvus
skaitmeninis
- kaip
3. Pasyvus
skaitmeninis
ir profiliavimas) -

.

1.
reputacijos ir asmens
privatumo apsaugos

1.
skaitmeniniais profiliais.

2.
labai svarbu suprasti, kaip

tam tikrame kontekste.
3.

3.

3. Suprasti, kaip sukuriami

4.
asmenine informacija dalytis

4. informuotumas apie
nuolatinius
kuriuos palieka
bendravimas internete.

4. Suprasti, kaip veikia
sekimas ir profiliavimas
internete, ir jo

5.

5.

reklamos, komercinis
profiliavimas).

6.

5.
asmens duomenys turi

7.
internetinius slapukus.

2.

1. Supratimas apie tai, kaip

2. Informuotumas apie asmens

nustatymus.

6.
duomenimis galima
saugiai dalytis ir kaip tai
a

44

45

4.9 8 modulis: Skaitmeninis saugumas
4.3.1 Bendrasis

ocialiniais

gti.

2 tema:

keliama rizika

saugumas
, susijusias su buvimu internete

45

Modulis Nr. 8: Skaitmeninis saugumas ir sauga

Tema

1.
apsauga ir

Mokymosi tikslai

kokios saugumo
naudojamos,

kaip naudotis

Mokymosi
rezultatai

Subjekta
i

1.

ir
supratimas

1. Suprasti, kaip sukurti

1.
2.

ir priemones.
2.

nuostatos
iai

apsauga

3. Apsaugoti save ir

2. Suprasti, kas yra

3.

atblokuoti.
kelia naudojimasis

3.
4.

kompiuteriais ir (arba)
tinklais.
2.
jimo
e rizika

Jaunuoliai bus
aparatinei ir programinei
(arba) informacijai,

ir finansiniais nuostoliais.

1. Apsauga nuo

1. Supraskite skirtingus

ir

2.

2.
elektroninius
nusikaltimus.
3.

3. Supraskite, kaip elgtis
4. nustatyti su mobiliaisiais
telefonais susijusias
saugumo problemas,

internete.
vidutinio sunkumo
internetu.
asmeninius prietaisus
nuo
susiet
"skaitmeninis

1.
atakoms.
2.
kuriuos sukelia
3.
bandymus

1. Supratimas apie visiems
naudotojams suteikiamas
privilegijas ir laisves bei su
jomis susijusius elgesio
2. Pagalba kitiems
internete,

internetu.

1. Informuotumas apie
praktines bei
psichologines pasekmes.
2. Pagalba kitiems
internete
kibernetinius nusikaltimus,
tinklalapius.

pavojus pametus arba
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Vienintelis klausimas - ar
saugumas

yra saugi. Kiekvienas
prisijungimas turi savo
pasekmes. Saugus

naudotojas.

1. Saugus elgesys
internete.
2.
informacijos apsauga
internete.

1. Suprasti, kaip saugiai
naudotis socialine
.
2. Suprasti, kaip apsaugoti
internete.

1. moka saugiai ir
naudotis

socialine

2.
praradimui, vagystei ir

1.
elgesiui.
2.
kitomis interneto
platformomis.
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4.10 9 modulis:
4.3.1 Bendras

internetu (soc

problemoms.

psichologinei gerovei.

sindromas.

1 tema:
Pr

interneto
,

2 tema: Psichikos sveikata

sveikata
temoje jaunuoliai
technologijos.
ergonomika

48

sveikatingumas

Mokymosi rezultatai
Tema

Mokymosi tikslai

Subjektai

nuostatos

supratimas

1.

nuo interneto

Kas yra
interneto

Suprasti, kas yra

interneto

nuo interneto

Susitaikykite su tuo, kad nors
interneto

Kokios yra
azartiniai

interneto tipus

s, pornografija,

tampa priklausomi nuo
interneto

prekyba,

Suprasti, kad reikia
dimais, azartiniais

pornografijos, vaizdo

priklausomi nuo interneto

Supraskite, kad reikia riboti

tapti priklausomi nuo
interneto

naudojantis internetu, kai
esate priklausomas.
nuo interneto.

nerimo ir depresijos,

nepakankamumo
nepritarimo).
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2. 1Psichikos
sveikata

Emociniai

psichikos

simptomai (depresija,
nerimas, euforija
naudojantis
technologijomis,
izoliacija,

ir t. t.)

Kokie yra per didelio

sveikata

Supraskite, kad tokias
emocijas kaip depresija,
nerimas, reikia izoliuoti ir
pan.
Tai neigiamo pernelyg

nugaros skausmai,
sindromas, galvos
skausmai, nemiga,
prasta mityba, prasta

simptomus, kai per daug
naudojate skaitmenines
technologijas.

Supraskite, kad pernelyg

Suprasti, kaip pernelyg
naudojimas gali pakenkti

gyvenimui,

technologijomis kelia

fizinius simptomus (pvz.,

Prasta asmens higiena,
sausu
problemos, svorio

kaklo skausmai, sausos
problemos, svorio

darbui, nuotaikai ir t. t.

sveikatai simptomai.

naudojimas gali pakenkti
sveikatai

kasdieniam gyvenimui,

sveikatai.

Supraskite, kad pernelyg
naudojimas gali paveikti
Supraskite, kad,
diagnozavu
sveikatos sutrikimus, gali
tekti sutrumpinti naudojimosi

12

naudojimosi
technologijomis.

1

-

https://www.psycom.net/iadcriteria.html
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2

https://www.wisegeek.com/what-are-the-penalties-for-illegal-file-sharing.htm
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ergonomika

kompiuterio ergonomika

(praktika, kaip pritaikyti
kompiuterio

3. Kaip
subalansuo
ti
skaitmenini

Supraskite, kaip kompiuterio
ergonomikos praktika
darbo vieta, darbo
metodai, fiziniai
pratimai ir kt.)

galima optimizuoti
skausmai.

Suprasti, kaip subalansuoti

subalansuoti
realaus ir
skaitmeninio
pasaulio

Supraskite, kad teisingai

skaitmeninio ir tikrojo
gyvenimo.
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