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TEMA
PREKYBA
INTERNETE
Klausimai temai pasiruošti:
a) Suraskite istoriją apie asmenį, kuris nukentėjo bandydamas apsipirkti elektroninėje
parduotuvėje.
b) Paruoškite trumpą istorijos pristatymą: kas nutiko? Kokiu būdu asmuo nukentėjo? Kokie
nuostoliai? Kur kreipėsi po nukentėjimo? Ar pavyko atgauti prarastus pinigus?
c) Kokia buvo pagrindinė nukentėjusio asmens klaida?
d) Kaip asmuo galėjo patikrinti, kad interneto svetainė ar prekę parduodantis asmuo nėra
apgavikas?
e) Apibendrinkite, kokie pavojai gresia neatsakingai naudojantis elektroninės prekybos
paslaugomis? Kaip reikėtų elgtis, kad pirkti internetu būtų saugu?
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TEMA
KOMENTARAI
Klausimai temai pasiruošti:
a) Suraskite informaciją, kokia atsakomybė laukia už netinkamus, užgaulius komentarus
internete.
b) Ar Lietuvoje buvo atvejų, kuomet už įžeidų ar žeminantį komentarą, parašytą interneto
svetainėse ar socialiniuose tinkluose, asmuo buvo nubaustas? Jei taip – pateikite pavyzdį.
c) Kokie komentarai yra traktuojami netinkamais, užtraukiančiais teisinę atsakomybę?
d) Ar galima „susekti“ anoniminio komentaro autorių, kurio komentaras peržengė teisines
ribas?
e) Pristatykite pagrindines etiškų komentarų internete taisykles: kaip reikėtų rašyti komentarus,
ko vengti?
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TEMA
ELEKTRONINĖ
BANKININKYSTĖ
Klausimai temai pasiruošti:
a) Suraskite informaciją apie asmenis, Lietuvoje nukentėjusius nuo sukčių, įsilaužusių į asmens
internetinės bankininkystės paskyrą.
b) Išsirinkite vieną istoriją ir ją pristatykite: kokia tai situacija? Kaip asmuo nukentėjo? Kiek
pinigų neteko? Kur kreipėsi pagalbos? Ar pavyko atgauti pinigus?
c) Kokios buvo pagrindinės klaidos, dėl kurių nukentėjo asmuo?
d) Jūsų nuomone, koks atsiskaitymo būdas yra saugiausias?
e) Kaip užtikrinti savo saugumą patartumėt interneto vartotojams, turintiems elektroninės
bankininkystės paskyrą ar prie banko kortelės prijungtas atsiskaitymo programėles? Kokių
taisyklių reikėtų laikytis norint nenukentėti?
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TEMA
ASMENS
DUOMENYS
Klausimai temai pasiruošti:
a) Suraskite informaciją kodėl reikalinga saugoti asmens duomenis internete ir kokie
nemalonumai gresia, neatsakingai viešinant privačią informaciją?
b) Pasvarstykite ir pateikite bent kelis realius pavyzdžius, kaip žmogus gali nukentėti, kitiems
asmenims pasinaudojus jo asmens duomenimis? Kur tokiu atveju kreiptis pagalbos?
c) Kokios klaidos dažniausiai daromos, neatsakingai elgiantis su asmens duomenimis
socialiniuose tinkluose ar kt. interneto erdvėse?
d) Pristatykite auditorijai, kokius asmens duomenis reikėtų pasilaikyti tik sau ir jokiu būdu
neskelbti viešai?
e) Apibendrinkite, kaip reikėtų saugiai elgtis internete, kad tokios situacijos nepasikartotų?
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TEMA
NETIKROS
NAUJIENOS
Klausimai temai pasiruošti:
a) Trumpai auditorijai pristatykite, kas yra netikros naujienos ir koks jų tikslas?
b) Pateikite kelis pavyzdžius paieškos sistemoje suradę netikrų naujienų atvejus Lietuvoje arba
pasaulyje. Paanalizuokite juos: kokiu pagrindu šios naujienos buvo platinamos? Kodėl jos
buvo sukurtos? Kam tai buvo naudinga? Ar tikslas buvo pasiektas?
c) Kur geriausiai sklinda netikros naujienos? Kas jomis dalinasi?
d) Kas gresia valstybėms, kurių gyventojai negeba atskirti tikrų pranešimų nuo netikrų
naujienų?
e) Apibendrinkite: į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint suprasti ar skelbiama naujiena yra tikra?
Kokie būtų jūsų patarimai auditorijai, kaip „nepakibti“ ant melagingų pranešimų „kabliuko“?

