


Viktorina
„BENDRAVIMO MADOS. 

TIESA AR MELAS?“

ŽAIDIMAS



1.  Ar tiesa, kad registruojantis 
socialiniuose tinkluose reikalinga 

nurodyti savo gimimo metus, 
telefono numerį?



1.  Ar tiesa, kad registruojantis 
socialiniuose tinkluose reikalinga 

nurodyti savo gimimo metus, 
telefono numerį?

Atsakymas – netiesa. Šiuos duomenis 
galite nurodyti tik savo noru. 
Registruojantis tokie duomenys nėra 
privalomi.



2.  Ar tiesa, kad rašant komentarą 
socialiniuose tinkluose galima 

išreikšti bet kokią nuomonę?



2.  Ar tiesa, kad rašant komentarą 
socialiniuose tinkluose rekomenduojama 

išreikšti bet kokią nuomonę?

Atsakymas – netiesa. Reikėtų vengti 
neetiškų, netolerantiškų, žeminančių 
komentarų ar kitaip žeidžiančių asmens/-ų
orumą. 



3.  Ar tiesa, kad ant asmeninės 
profilio sienos galima dalintis 

patikusiais straipsniais, 
įžvalgomis?



3.  Ar tiesa, kad ant asmeninės profilio 
sienos galima dalintis patikusiais 

straipsniais, įžvalgomis?

Atsakymas – tiesa. Dauguma naujienų ar 
kt. portalų yra sudarę galimybę dalintis 
straipsniais socialiniuose tinkluose. Jais 
galite dalintis ant savo sienos arba 
peradresuoti artimiesiems privačia žinute.



4.  Ar tiesa, kad socialiniuose 
tinkluose galima publikuoti 

nuotraukas, kuriose jūs įamžinti su 
artimaisiais ar bičiuliais?

.



4.  Ar tiesa, kad socialiniuose tinkluose 
galima publikuoti nuotraukas, kuriose jūs 

įamžinti su artimaisiais ar bičiuliais?

Atsakymas – tiesa. Tik prieš tai reikėtų 
atsiklausti asmenų, įamžintų nuotraukoje, 
ar jie sutinka būti publikuojami ant jūsų 
socialinio tinklo profilio sienos. Neestetiškų 
ir neetiškų nuotraukų publikuoti nederėtų.



5.  Ar tiesa, kad prieš publikuojant 
žinutę socialiniame tinkle 

reikalinga įvertinti, ar ji skirta 
platesnei auditorijai?



5.  Ar tiesa, kad prieš publikuojant žinutę 
socialiniame tinkle reikalinga įvertinti, ar ji 

skirta platesnei auditorijai?

Atsakymas – žinoma tiesa. Dažnai 
vartotojai nusižengia socialinių tinklų etikai, 
kuomet konkretiems asmenims skirtas 
žinutes publikuoja viešai. Taip elgiantis 
galite likti nesuprasti. Asmenims skirtus 
įrašus reikėtų siųsti privačia žinute.



6.  Ar tiesa, kad rašant komentarus 
ar kt. įrašus socialiniuose 
tinkluose, būtina naudoti 

lietuviškus rašmenis?
.



6.  Ar tiesa, kad rašant komentarus ar kt. 
įrašus socialiniuose tinkluose, būtina 

naudoti lietuviškus rašmenis?

Atsakymas – netiesa. Niekas nedraudžia 
rašyti „šveplus“ tekstus be lietuviškų 
raidžių. Tačiau taip elgtis neetiška. 
Stenkitės rašyti gramatiškai taisyklingus 
tekstus. Taip visada liksite suprasti.



7. Facebook profilyje sulaukiate 
pakvietimo „draugauti“ iš 

nepažįstamo asmens. Ar tiesa, kad 
reikalinga priimti šį kvietimą?



7. Facebook profilyje sulaukiate pakvietimo 
„draugauti“ iš nepažįstamo asmens. Ar 

tiesa, kad reikalinga priimti šį kvietimą?

Atsakymas – netiesa. Jūs galite priimti šį
kvietimą, tačiau nerekomenduojama į soc. 
tinklo „draugus“ priimti nepažįstamus
asmenis.



8. Artimas žmogus privačioje 
žinutėje jums atsiuntė internetinės 

svetainės nuorodą su neaiškiu 
pavadinimu. Ar tiesa, kad saugu 

atverti šią nuorodą?



8. Artimas žmogus privačioje žinutėje jums 
atsiuntė internetinės svetainės nuorodą su 

neaiškiu pavadinimu. Ar tiesa, kad saugu 
atverti šią nuorodą?

Atsakymas – netiesa. Tai gali būti virusas, 
kurį „pasigavo“ Jūsų pažįstamo asmens
kompiuterinė programa. Visada
atsiklauskite, kas tai per nuoroda.



9. Ar tiesa, kad socialiniuose 
tinkluose galima skelbti savo 
atostogų nuotraukas, kuomet 

esate išvykęs?



9. Ar tiesa, kad socialiniuose 
tinkluose galima skelbti savo 
atostogų nuotraukas, kuomet 

esate išvykęs?

Atsakymas – tiesa. Galima, tačiau 
nerekomenduojama. Skelbti informaciją, jog 
kurį laiką jūsų nebus namuose yra nesaugu.



10. Ar tiesa, kad socialiniuose 
tinkluose naudinga jungtis į 

grupes?



10. Ar tiesa, kad Facebook tinkle naudinga 
jungtis į grupes?

Ats akymas – tiesa. Facebook tinkle yra gausybė
uždarų grupių, kuriose buriasi įvairius pomėgius
propaguojantys žmonės, namų bendrijos, 
bendruomenės. Grupių funkcija padeda
operatyviai pasidalinti įdomia ar reikalinga
informacija naudinga didesnei žmonių grupei.



Ačiū, kad dalyvavote!


