VAIKAI IR PRIVATUMAS INTERNETE
INFORMACIJA GLOBĖJAMS

Vaikų patariamoji grupė (angl. Children‘s Advisory Panel, sutrumpintai CAP) – tai „Telia Company“ iniciatyva, kuria
siekiama suprasti vaikų požiūrį į savo gyvenimą internete ir į juos pačius, kaip skaitmeninių technologijų naudotojus.
Atlikdama tyrimus 2017 m. rudenį ir 2018 m. sausio mėn., CAP siekė sužinoti vaikų nuomones apie privatumą ir
saugumą internete, apie nerimą keliančius dalykus ir apie taikomas praktikas. Duomenys ir dvylikamečių vaikų
įžvalgos surinktos šešiose šalyse internetu apklausus vaikus ir surengus duomenų patikrinimo seminarus.

INTERATYVUS SEMINARAS MOKYKLOJE
Tyrimo išvados tapo seminaro, skirto padėti vaikams įgyti tokių skaitmeninių įgūdžių, kurie leistų jiems saugiau
naudotis internetu, pagrindu. Šiuos įgūdžius vaikai įgyja bendravimu ir dalyvavimu grindžiamų užsiėmimų metu.
Seminarai skirti penktų, šeštų arba septintų klasių moksleiviams. Seminarų vedėjais būna „Telia“ savanoriai arba
mokytojai ir (arba) tėvai. Kviečiame naudotis medžiaga, kurią parengėme tam, kad seminarus galėtumėte vesti patys.
Visą medžiagą galima rasti interneto https://www.auguinternete.lt/lt/seminaru-medziaga

SEMINARO TEMOS
SLAPTAŽODŽIAI
Seminaro metu vaikai raginami pagalvoti, kaip elgtis su slaptažodžiais, ir ką jie galėtų patarti jaunesniems broliams bei
sesėms ir (arba) suaugusiems. CAP tyrimo rezultatai mums parodė, kad dauguma vaikų slaptažodžius renkasi ir juos
naudoja rūpestingai, tačiau vis tik dar yra erdvės stiprinti supratimą apie tai, kaip geriausiai apsaugoti savo privatumą
pasirenkant tvirtus slaptažodžius.

NAUDOJIMO SĄLYGOS
CAP tyrimo rezultatai rodo, kad faktiškai labai nedaug vaikų būna perskaitę programėlių, kuriomis jie naudojasi,
Naudojimo sąlygas. Kalbant apie faktinį tokių Sąlygų turinį, CAP tyrime dalyvavę vaikai reiškė savo nusistebėjimą ir netgi
nepasitenkinimą, dažnai teigdami, kad reikia įsisavinti pernelyg daug informacijos. Seminaro metu siekiama supažindinti
vaikus su Naudojimo sąlygomis, kaip dokumentu.

DUOMENŲ APSAUGA
Seminare šiek tiek laiko skiriama asmens duomenų ir duomenų apsaugos temai. Asmens duomenys suteikia galimybę
internetinėms bendrovėms užsidirbti pinigų iš jų siūlomų nemokamų internetinių paslaugų. Reklamuotojai sumoka
internetinėms bendrovėms už tai, kad galėtų pasiekti tą informaciją, kurią pateikėte naudodamiesi programėle ar
socialiniais tinklais, ir ją turėdami, reklamuotojai gali nusitaikyti į jus. Tai, kad tokie dalykai vyksta, vieni žmonės turi
omenyje, o kiti nekreipia dėmesio. Nepaisant to, svarbu apmąstyti, ar jūs davėte sutikimą tam, kaip jūsų asmeninė
informacija turi būti naudojama ir bendrinama, kada, kaip ir kodėl tokį sutikimą esate davę.

KAIP GALĖTUMĖTE PADĖTI SAVO VAIKUI?
Jei jūsų vaikas dalyvavo seminare, labai rekomenduojame paprašyti, kad vaikas jus pamokytų tomis temomis, kurios
buvo aptariamos seminare, net jei ir atrodytų, kad tos temos jums žinomos. Taip vaikas gaus galimybę pasikartoti
savo žinias ir jomis pasidalinti su kitais.
Jei atrodytų, kad diskusijai su vaiku jums reikia daugiau informacijos ir žinių, kviečiame apžvelgti seminaro medžiagą.
Viskas, apie ką vaikai kalbėjo, ir ko išmoko, pateikta Seminaro vedėjo gide, kurį galite rasti interneto svetainėje
https://www.auguinternete.lt/lt/seminaru-medziaga

PARTNERIAI EKSPERTAI
Rengdama šio projekto metodiką ir jį įgyvendindama, „Telia Company“ bendradarbiavo su organizacijomis „Save the
Children Finland“, Švedijos „World Childhood Foundation“ ir „TNS Kantar Finland“.

