
ID.0.3.1. Saugi ir patikima
internetinė aplinka  

3 VEIKLA

Modulis 0. Skaitmeniniai įgudžiai
Šį projektą finansavo Europos Komisija.

Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, o Komisija negali
būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos
informacijos panaudojimą.



Santrauka

Privatumo nustatymai.
Jūsų informacijos apsauga.
Didelių pavojų prevencija.
Ką daryti iškilus problemai.

Apie ką mes kalbėsime:



Privatumas yra svarbus, nes jis užtikrina
 
savo asmeninio gyvenimo kontrolę,

pagarbą jūsų individualiems norams

arba mintims.

Privatumas užtikrina ir socialinių santykių priežiūrą

ir konfidencialumą

Privatumo svarba



Patikrinkite įrankių meniu
privatumo nustatymus kompiuteryje,
telefone ir naršyklėje.

Kaip tai užtikrinti



Saugokitės slapukų.

Slapukai yra duomenys, naudojami jūsų kompiuteriui
arba išmaniajam telefonui nustatyti 
kai įeinate į interneto svetainę.

Galite išjungti slapukus naršyklės nustatymuose.

Kaip tai užtikrinti



Socialiniuose tinkluose eikite į savo 

privatumo nustatymus ir pasirinkite,
 
kas gali matyti jūsų profilį, jūsų nuotraukas, 

įrašus, asmeninę informaciją ir kt.

Kaip tai užtikrinti



Praktinė užduotis

0.3.1A. Žingsniai patvirtinti
privatumą



Pagrindinės problemos ir ką daryti
Dalinamės per daug informacijos.

Kai daliniesi per daug informacijos galvoji, 

kad esi saugus, bet tu nesi saugus.

Negerai dalintis savo kelionės planais, banko duomenimis,
 
savo adresu, el. pašto adresu arba telefono numeriu.



Pagrindinės problemos ir ką daryti

Prisijungimas viešose svetainėse.

Kai naudojatės viešuoju „Wi-Fi“ tinklu

 arba kompiuteriu, 

neišsaugokite savo prisijungimo duomenų

ir visada atsijunkite.



Pagrindinės problemos ir ką daryti

Pasenusi informacija.

Visada uždarykite senas paskyras

kurių nebenaudojate.



Pagrindinės problemos ir ką
daryti SLAPTAŽODIS

 
Naudokite stiprų slaptažodį

kurį sunku atspėti.

Kai galvojate apie slaptažodį

įrašykite raides, skaičius ir simbolius.

Pavyzdžiui, tai yra stiprus slaptažodis: Proj3cT!



Pagrindinės problemos ir ką daryti

Virusas.

Virusas gali plisti per interneto nuorodas.

Įsitikinkite, kad nuoroda, kurią spustelite, yra patikima.

Kai įeinate į svetainę patikrinkite,
 
ar yra užrakto simbolis adreso juostoje.



DRAUGŲ PRAŠYMAI

Nepriimkite užklausų iš nežinomų asmenų.

Nepriimkite įtartinų profilių.

Taip sumažinsite nepageidaujamą riziką.

Pagrindinės problemos ir ką daryti



Praktinė užduotis

Kuris iš šių profilių yra įtartinas?

Kodėl manote, kad tai įtartina?



Tapatybės vagystė yra tada,
 
kai kas nors naudojasi tavo asmenine tapatybe

ką nors padaryti.

Pavyzdžiui, asmuo prisijungia prie tavo paskyros

ir atsiunčia žinutę tavo vardu,

ir tai pakenkia kitiems žmonėms.

Kas yra tapatybės vagystė?



Patarimai ir ką daryti

Naudokite stiprų slaptažodį,

Kai turi problemų, iš karto pasakyk.

Pasikalbėk su žmogumi, kuriuo pasitiki,

    maišykite raides, skaičius ir simbolius.

    jis padės išspręsti problemą.



Šlamštas yra žinutė, išsiųsta daugeliui

žmonių visame internete.

Ši žinutė suinčiama reklamos tikslais

kai kas nors nori gauti informacijos 

ar platinti virusą.

Kas yra "spam" žinutės?



Patikrinkite siuntėjo el. pašto adresą.

Būkite budrūs.

Netikėkite viskuo, kas yra internete, o kai abejojate,

Patikrinkite, ar pažįstate asmenį arba organizaciją.

paklauskite žmogaus, kuriuo pasitikite.

Patarimai ir ką daryti



Dėmesys elektroninėms
patyčioms

KAS YRA KIBERNETINĖS PATYČIOS?
  
Kibernetinės patyčios yra priekabiavimas, 

kurio sulaukiame iš kitų žmonių per internetines technologijas.

Kibernetinių patyčių tikslas yra mus išgąsdinti, supykdyti arba sugėdinti mus.

Internetinės patyčios gali vykti įvairiose vietose.

Patyčios internete gali būti socialiniuose tinkluose, 

susirašinėjimo programėlėse,
 
internetiniuose žaidimuose ar mobiliuose telefonuose.



Patarimai apie patyčias
internete

Šiame UNICEF įraše pateikiame keletą patarimų 

dėl patyčių internete.

UNICEF yra Jungtinių Tautų organizacija,

kuri veikia vaiko teisių labui.

Norėdami perskaityti patarimus, spustelėkite šią interneto
nuorodą:

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


