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6 UŽDUOTIS

Module 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
Apie ką mes kalbėsime:

Sužinosime apie įvairius
socialinius tinklus.

Socialinių tinklų funkcijas ir
naudingas paslaugas. 

Kaip užsiprenumeruoti ir
bendrinti turinį „Facebook“,
„Twitter“ ar „Zoom“.



Socialinis tinklas yra svetainė arba programa

kur galime bendrauti su kitais žmonėmis,

skelbiant informaciją, komentarus, 

žinutes ar vaizdus.

Socialinis Tinklas



„Facebook“ yra populiariausias socialinis tinklas.

Facebook galime susisiekti su draugais, šeima

ir kolegomis.

Be to, galime pasikalbėti ir su kitose šalyse 

gyvenančiais žmonėmis.

Facebook



„Facebook“ yra puiki aplinka palaikyti ryšį.

„Facebook“ turi skirtingus įrankius.

Pavyzdžiui, pranešimų siuntimo įrankiai, vaizdo įrašai,

nuotraukos, pokalbiai ir vaizdo skambučiai.
 

Facebook



Taip pat jūs galite būti informuoti apie draugų įvykius,

būsenos atnaujinimus, profilio informaciją

ir naujas žinutes.

Facebook



Žmonės, kurie naudojasi Facebook, yra vyresni nei
13 metų.

Patinkančius įrašus galite paspausti "Patinka".

ir sekite jus dominančius puslapius.
 

Facebook features



Prieiga šioje nuorodoje

ir tada spustelėkite Registruotis.

https://lt-lt.facebook.com/

.

Kaip susikurti
"Facebook" paskyrą?



Į savo facebook paskyrą 
įveskite savo vardą, pavardę, el.
paštą ir prisijungimo slaptažodį.

Kaip susikurti
"Facebook" paskyrą?



Pasirinkite savo gimimo datą, lytį

ir spustelėkite Registruotis.

Kaip susikurti
"Facebook" paskyrą?



Jūs gausite patvirtinantį el. laišką
 
kad jūsų paskyra buvo sukurta.

Kaip susikurti
"Facebook" paskyrą?



Vėl prisijunkite prie facebook puslapio

ir įveskite savo vartotojo vardą

ir jūsų pasirinktą slaptažodį.

Kaip susikurti Facebook
paskyra?



1. Puslapio viršuje spustelėkite paieškos juostą. 

Kaip pridėti draugus?



2. Parašykite ieškomo asmens vardą
 
ir spustelėkite paieškos mygtuką.

Kaip pridėti draugus?



 

Kaip pridėti draugus?

3. Norėdami išsiųsti prašymą
draugauti, šalia profilio
nuotraukos spustelėkite
mygtuką "Pridėti draugą".



Nepamirškite pridėti tik pažįstamus žmones. 

Kaip pridėti draugus?



1. Puslapio viršuje spustelėkite paieškos juostą.

Kaip sukurti arba prisijungti
prie grupės?



2. Parašykite ieškomos grupės pavadinimą
 
ir spustelėkite paieškos mygtuką.

Kaip sukurti arba prisijungti
prie grupės?



3. Spustelėkite šalia profilio nuotraukos esantį mygtuką

„Prisijungti“ prie jus dominančios grupės.

Kaip sukurti arba prisijungti
prie grupės?



Facebook pokalbyje žinutės siuntimo veiksmai

kompiuteryje yra tokie:

Kaip išsiųsti privačią žinutę?

1 žingsnis.

Spustelėkite pokalbio piktogramą

ir spustelėkite Naujas pranešimas.



2 žingsnis.

Ieškokite asmens, kuriam norite parašyti, vardo.

Kaip išsiųsti privačią žinutę?



3 veiksmas.

Iš vardų sąrašo pasirinkite asmenį ar draugus

kam norite išsiųsti žinutę.

Kaip išsiųsti privačią žinutę?



Kaip išsiųsti privačią žinutę?

4 veiksmas.

Parašykite savo žinutę

ir spustelėkite „Enter“, kad ją išsiųstumėte.

Taip pat galite išsiųsti žinutę nuėję į asmens profilį

ir spustelėje mygtuką Pranešimas.



Jūsų pagrindinis puslapis yra rodomas,
kai prisijungiate prie Facebook.

Pagrindiniame puslapyje rodomi atnaujinti
įrašai iš savo draugų, grupių
ir dominančių puslapių.

Į kiekvieną įrašą galite reaguoti 
spausdami like,
taip pat galite pasidalinti ar komentuoti.

Kaip naudotis savo pagrindiniu
puslapiu?



„Facebook“ įrašo paspaudimas 
„Patinka“ reiškia,
kad jums tai patinka nuotrauka ar įrašas.

Visi, kurie mato tą įrašą
taip pat gali pamatyti, kad tau tai patinka.

Kaip pamėgti leidinius ir
bendrauti „Facebook“?



Pavyzdžiui, kai paspaudžiate „Patinka“ 
prie vaizdo įrašo, 
žmonės gali pamatyti, kad tau tai patinka.

Ir jį paskelbęs asmuo gauna žinutę, kad pranešimas
jums patiko.

Kaip pamėgti leidinius ir
bendrauti „Facebook“?



Twitter yra dar viena platforma

kur žmonės gali bendrauti trumposiomis žinutėmis.

Šie pranešimai vadinami tviterio žinutėmis.

„Tviteris“ reiškia trumpą pranešimo siuntimą bet kam

kas seka jus Twitter.

Twitter



Norėdami sužinoti apie įdomius žmones ir
įmones, 
 
taip pat galite naudoti „Twitter“
 
sekdami jų skelbiamus tviterius.

Twitter



Twitter
Šis socialinis tinklas teikia greitus 
atnaujinimus iš draugų, šeimos narių,
žurnalistų ir ekspertų.
 
„Twitter“ leidžia žmonėms apibūdinti žinias
ir dalintis kasdieniais dalykais.



Norėdami sukurti naują Twitter paskyrą,
sekite šią nuorodą:
www.twitter.com

Galite prisiregistruoti „Twitter“
 iš „Gmail“ paskyros,
„Apple“ paskyros arba
 mobiliojo telefono numerio pagalba.

Twitter



Kai naudojate „Gmail“ paskyrą,

Įveskite savo elektroninio pašto
adresą ir slaptažodį.

Twitter



Twitter

Kai naudojate „Apple“ paskyrą,

įveskite savo Apple paskyros
informaciją ir slaptažodį.



Jūs pasirinkote savo telefono numerį

sukurti naują paskyrą,

įveskite savo vardą ir pavardę,

mobiliojo telefono numerį ir gimimo datą.

Twitter



Kai turėsite paskyrą,

galite pradėti tvitinti.

Norėdami paskelbti „Tvytą“,
spustelėkite „Tvitinti"
mygtuką ekrane.

„Twitter“ funkcijos



Sukurkite tviterį.

Kiekviename tviteryje iš viso galite parašyti 280
simbolių.
 
Simboliai yra raidės, simboliai arba skaičiai.

Kai rašote tviterį, įtraukite #hashtag

kad kiti žmonės galėtų sekti jūsų paskyrą.

Pavyzdžiui, žyma su grotelėmis yra #rinkimai.

„Twitter“ funkcijos



Taip pat galite pažymėti asmenį

naudojant simbolį @

ir Twitter asmens vardą.

Žymėjimas yra asmens vardo įrašymas
 
tviteryje.

„Twitter“ funkcijos



Taip pat galite sekti kitus žmones, organizacijas „Twitter“.

Sužinoti, ką kiti žmonės galvoja.

Norėdami sekti kitus žmones, spustelėkite paieškos
piktogramą

pagrindiniame Twitter meniu.

Twitter



Įveskite asmenis vardą, kurį norite sekti,

norėdami patekti į asmens profilį,

 spustelėkite to asmens vardą

paieškos rezultatų sąraše.

.

Twitter



Twitter

Kai įvesite asmens profilį

arba organizaciją paspauskite 
mygtuką Stebėti.

 



Zoom yra vaizdo platforma, leidžianti dalyvauti
internetiniuose susitikimuse, seminaruoes ir renginiuose.

Galite susikurti Zoom paskyrą
arba prisijunkite prie susitikimo spustelėdami 
jums atsiųstą nuorodą.

Susitikimą ar renginį organizuojantis asmuo
sukuria nuorodą ir išsiunčia ją 
visiems norintiems žmonėms.

Zoom naudotis galima kompiuteriais, 
planšetiniais kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais.

Zoom



Zoom diegimas kompiuteryje
paspaudžiamas automatiškai
susitikimo nuorodoje.

Įdiegimas į planšetinį kompiuterį arba
mobilųjį telefoną nėra privalomas,
et juo naudotis yra praktiškiau.

Zoom diegimas

Autorių teisės: https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/



Atsisiuntę programą spustelėkite

 Atidaryti Zoom susitikimą.

Zoom diegimas



Norėdami įdiegti „Zoom“ planšetiniame
kompiuteryje arba mobiliajame telefone,

eikite į programų parduotuvę ir ieškokite
Zoom.

Zoom diegimas



Paprasčiausias būdas prisijungti prie „Zoom“ susitikimo yra
naudojant nuorodą.

Nuotraukoje galite pamatyti kvietimo pavyzdį kaip prisijungti prie
susirinkimo.

Prisijungimas prie „Zoom“
susitikimo



Iš atsisiųstos programėlės

taip pat galite prisijungti prie susitikimo.

Norėdami prisijungti, jums reikės gauti
susitikimo kodo ir slaptažodį.

Ši informacija taip pat atsiunčiama

susitikimąį rengiančio asmens.

Prisijungimas prie „Zoom“
susitikimo



Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos

Copyright: https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/ 

Šiame paveikslėlyje galite pamatyti, 

kaip veikia mastelio keitimo meniu

pasirodymas mobiliajame telefone.

https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/


Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos
Šiame paveikslėlyje galite pamatyti, 

kaip veikia mastelio keitimo meniu

pasirodymas mobiliajame telefone.



Nutildymo piktograma įjungia ir išjungia
mikrofoną.

Kai nekalbate, geriausia tą nustatyti paspaudžiant
šia piktogramą.

Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos



Spustelėję šią piktogramą galite įjungti arba išjungti
fotoaparatą.

Kai fotoaparatas išjungtas, rodoma jūsų profilio nuotrauka

arba tuščias langelis su jūsų vardu.

Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos



Paspaudę šią piktogramą galite pamatyti visus žmones,
kurie šiuo metu dalyvauja susirinkime.

Taip pat galite pakviesti kitus.

Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos



Spustelėkite šią piktogramą, kad pasiektumėte pokalbį

ir parašykite kitiems susitikime dalyvaujantiems
žmonėms.

Galite rašyti vienam arba visiems.

Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos



Norėdami išeiti iš susitikimo,

spustelėkite šią piktogramą.

Pagrindinės "Zoom" įsakymų
funkcijos



Kalbėdami žiūrėkite į kamerą.

Laikykite fotoaparatą akių lygyje.

Išjunkite mikrofoną, kai nekalbate.

Būkite apšviesti.

Būkite kantrūs, kai kyla techninių problemų.

Pasisveikinkite ir atsisveikinkite dalyvaudami susitikime.

Patarimai dalyvaujant
„Zoom“ susitikime

Autorių teisės: https://www.seniortechclub.com/tech-recipe/how-to-attend-a-zoom-meeting/



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


