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Pagalba mokytojams sprendžiant mokinių
privatumo apsaugą internete.
IDentifEYE projektas prasidėjo
Apie projektą “ Asmens tapatybė virtualioje erdvėje /IDentifEYE”
IDentifEYE – tai inovatyvus projektas, kurio tikslas yra suteikti mokytojams žinių, kurios
padėtų
skatinti
mokinių
informuotumą apie interneto
keliamas tam tikras rizikas ir
grėsme bei asmens tapatybės
virtualioje erdvėje neteisėto ir
netinkamo naudojimo problemas.
Internetas yra puiki priemonė
suteikianti
daug
papildomų
galimybių jauniems žmonėms
šviestis, pramogauti ar bendrauti.
Bet kartu jis kelia mokiniams pavojų, kadangi jie dažnai nesuvokia tų rizikų, kurios gali
kilti dėl nusavinimo, piktnaudžiavimo jų asmenine informacija virtualioje
erdvėje. Mokiniai kartais neatsakingai pateikia savo asmeninius duomenis virtualiems
pažįstamiems ar mano, kad kiti tikrai yra tokie, kokiais prisistato internete. Abi šios
nuostatos daro mokinius pažeidžiamus trečiųjų asmenų, kurie turi piktavališkų ketinimų.
Taigi, geriausias būdas apsaugoti mokinius nuo internete slypiančių pavojų yra rengti
mokytojus, kurie gebėtų padėti saugiai naudotis interneto teikiamomis galimybėmis.
Kokios galimybės mokytojams?
Mokytojai:
 Įgis pagrindinių žinių ir įgūdžių apie asmenybės tapatybės saugumą virtualioje
erdvėje ir naudojimosi internetu privalumus ir trūkumus;
 Gaus naują mokymų programą spausdintine forma ir prieigą prie internete
patalpintos programos kartu su mokomąja medžiaga ir naudojimosi multimedija
instrukcijomis;
 Taps tarptautinio tinklo šia tema dalimi;
 Gebės patys taikyti naujus mokymo metodus ir strategijas.
Kokia nauda mokytojams?

Šis projektas yra įgyvendinamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos
naudojimą .
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Mokytojai galės naudotis mokymų programą, kurios pagrindinės dalys yra Papildytos
realybės žaidimas (Augmented Reality game) ir šiuolaikiniai mokymo metodai,
suteikiantys mokytojams galimybę informuoti mokinius apie interneto keliamas tam
tikras rizikas ir grėsmes, asmens tapatybės saugumą virtualioje erdvėje.
Daugiau apie IDentifEYE…
Norėdami gauti daugiau informacijos
apsilankykite www.id-eye.eu.
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