
1. Kodėl šis skelbimas atrodo įtartinai?

2. Įvardinkite bent tris patarimus, kaip turėtų atrodyti patikimas darbo pasiūlymas 
socialiniuose tinkluose?

3. Kokių tikslų gali siekti toks skelbimas socialiniuose tinkluose?

4. Ar dėl šio skelbimo vertėtų kreiptis į socialinių tinklų administratorius?

5. Ką patartumėte žmogui, kuris iš tikrųjų ieško galimybės užsidirbti papildomai ar 
ieško naujo darbo? Kur rekomenduotumėte jam ieškoti informacijos internete? 
Kokio pobūdžio puslapiuose geriausia susipažinti su darbo rinkos naujovėmis, 
kad nebūtumėte apgauti?

SITUACIJA1



1. Kodėl ši reklama atrodo įtartina?

2. Ar reklamoje matomas prekės ženklas ar įmonės, siūlančios paslaugą pavadinimas? 
Kodėl taip svarbu vertinant reklaminius pasiūlymus, atkreipti dėmesį į pardavėjo 
prekės ženklą?

3. Kokių tikslų gali siekti toks skelbimas internetinėje erdvėje?

4. Jei norėtumėte sulieknėti ar kitaip pakoreguoti savo kūno formas, kaip ieškotumėt 
vertingos informacijos internete, tikėdamiesi rasti naudingų patarimų?

5. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, vertinant su sveikata, kūno priežiūra susijusią 
informaciją internete? Kaip neapsigauti ir nepakenkti sau bei nenukentėti 
finansiškai susidūrus su melagingomis reklamomis?

SITUACIJA2
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1. Kodėl ši reklama atrodo įtartina?

2. Kaip manote, kodėl interneto vartotojams privilioti naudojamas žinomo žmogaus 
vardas?

3. Koks tokios reklamos tikslas? Ko tikisi šios reklamos kūrėjas?

4. Ką patartumėte žmogui, nukentėjusiam nuo tokio ar panašaus pobūdžio 
reklamos ir pervedusiam pinigus į nurodytas „investicines“ sąskaitas?

5. Pasitarkite ir įvardinkite 3 jūsų nuomone svarbiausias taisykles, kaip neapsigauti 
ir netikėti finansinių sukčių pasiūlymais?

SITUACIJA3



1. Išvardinkite priežastis, kodėl šis skelbimas atrodo įtartinas?

2. Pasitarkite ir įvardinkite 3 patarimus, kaip neapsigauti, perkant prekes internetu?

3. Kokiuose internetiniuose portaluose patartumėte pirkti prekes?

4. Kuris iš pateiktų adresų variantų yra saugios e-prekyba užsiimančios svetainės 
pavyzdys?

A  http://www.svetaine.pavadinimas
B  https://www.svetaine.pavadinimas
C  www.svetaine.pavadinimas

5. Ar apie šį skelbimą vertėtų informuoti Facebook skelbimų grupės 
administratorių? Policiją?

SITUACIJA4



1. Ar jums šis skelbimas atrodo įtartinas?

2. Kaip manote, ar tai įprasta parduotuvės reklama ar siekis apgauti klientą? 
Pagrįskite savo nuomonę.

3. Ar esate linkę pasinaudoti pasiūlymais, siūlančiais įsigyti atpigintas prekes 
internetu? Į ką verta atkreipti dėmesį, perkant stipriai nukainotą prekę internetu?

4. Jei pirkdami prekę internetu nukentėjote ir gavote apgadintą, netinkantį 
produktą. Ką reikėtų daryti, kur kreiptis?

5. Kaip turėtų atrodyti jums pasitikėjimą kelianti elektroninė parduotuvė? 
Išvardinkite bent tris bruožus, į ką rekomenduotumėt atkreipti dėmesį, norint 
saugiai apsipirkti internete.

SITUACIJA5
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