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4 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

Kas yra skaitmeninė tapatybė.

Kaip tai valdyti.

Kaip tai veikia kartu su

Apie ką mes kalbėsime.

realaus pasaulio tapatybe.



Skaitmeninė tapatybė yra vieno asmens arba 

organizacijos būdas pasirodyti internete.

Asmens skaitmeninę tapatybę sudaro asmens duomenys

ir duomenys apie jų veiklą internete.

Ši informacija apie kiekvieną asmenį vadinama 

skaitmeniniais atributais.

Skaitmeninio atributo pavyzdys yra 

asmens socialinio draudimo numeris

arba informacija iš svetainių, kurių ieškojome.

Kas yra skaitmeninė tapatybė



Turinys, kurį įdedame į tam tikrą internetinę erdvę

išlieka amžinai, mes negalime jo ištrinti.

Visa informacija, kurią skelbiame, sakome arba kaip

 elgiamės, gali matyti bet kas.

Mūsų šeima, draugai, viršininkai gali matyti 

visą šią informaciją internete.

Skaitmeninės tapatybės
patarimai



Skaitmeninė tapatybė taip pat kelia tam tikrą pavojų 

kiekvieno žmogaus privatumui ir saugumui.

Didelė rizika, kurią galime turėti, yra ta, kad kiti žmonės 

gali pavogti jūsų skaitmeninę tapatybę.

Tai reiškia, kad kitas asmuo jungiasi internete

naudojant jūsų vardą arba asmeninius duomenis.

Skaitmeninės tapatybės
patarimai



  Nesidalinkite socialinio draudimo numeriu arba
nacionalinės asmens tapatybės kortelės numeriu.

  Naudokite stiprų slaptažodį.

  Naudokite saugų tinklą arba virtualų privatų tinklą

Rizikos mažinimo būdai yra:



Nesidalinkite savo slaptažodžiu arba savo duomenimis 

  Užbraukykite ar ištrinkite dokumentus su asmenine     

Apsaugokite savo namų „Wi-Fi“ tinklą

   su kitais žmonėmis.

    informacija prieš išmesdami.

 
    naudodami stiprų slaptažodį.

Rizikos mažinimo būdai yra:



Pirmoji Praktinė
Užduotis



Dalyviai rašo į lentelę ir ant poperiukų

elementus ir charakteristikas

kuriuos jie nori vertinti internete,

kuo jie nori pasidalinti

ir nori, kad kiti žmonės matytų.



Ieškokite informacijos
apie save Google
Galime eiti į Google ir ieškoti informacijos

apie mus pačius.

Galime rasti geros arba blogos informacijos.

Kiek rezultatų radome?

Ar yra daugiau žmonių tuo pačiu vardu?

Ar matėme neigiamos informacijos apie save?



Ieškokite informacijos
apie save Google

Išskirkite neigiamus dalykus,

maloniai atsakykite į visus neigiamus komentarus.

Parodykite žmonėms, kad galite parašyti  

kažką teigiamo į jų kritiką



Praktinė Užduotis

0.4.1A. Paieškok savęs internete



Google įspėjimai

„Google“ turi nemokamą įspėjimų paslaugą.

Ši paslauga leidžia nustatyti įspėjimus
 
apie savo vardą ir pavardę.

Šių įspėjimų dėka galime žinoti

kai kas nors ką nors pasako apie mus internete.



„Gmail“ paskyroje

google įspėjimų tarnyba išsiunčia el. laišką,

kad įspėtų jus kai jūsų asmeninė informacija 

yra paskelbta internete
 
arba rastą informaciją iš jų atliktų paieškų.

Google įspėjimai



Praktinė Užduotis

0.4.1B. "Google" įspėjimo nustatymas



Ko aš išmokau iš šio užsiėmimo?

Grupinė diskusija



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


