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Vaidybiniuose
filmukuose moksleivių
pateiktos
istorijos

Lietuvos vartotojų institutas, remdamasis
moksleivių scenarijais, sukūrė 5 vaidybinius
filmukus apie vaikų privatumą internete.

Scenarijų konkursas vyko 2010 gegužės – rugsėjo
mėnesiais. Moksleiviai scenarijuose kėlė pačias
įvairiausias problemas – asmens duomenų
atskleidimą ir jo pasekmes vykdant nusikaltimus,
slaptažodžių patikėjimą nepažįstamiems žmonėms,
didėjantį privatumo internete praradimą.

Scenarijų konkurso nugalėtojai:
I vieta - Ieva Bagdonaitė Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla (sukurtas filmas „Dalintis per daug“)
II vieta – Jurgita Markūnaitė, „Utenos saulės gimnazija“ (sukurtas filmas „Justas“).
III vieta – Gabija Gedrimaitė Kėdainių Šviesioji gimnazija (sukurtas filmas „Papildymas “)
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Susipažinkite su filmukais
Dalintis per daug

Žvaigždė

Scenarijaus istorija - Ieva Bagdonaitė,
Scenarijaus autorius – Paulius Rymeikis

Scenarijaus autorius – Paulius Rymeikis

Pagrindinis sukurto filmo motyvas: asmeninė informacija internete gali
tapti lengvai prieinama ne tik tavo draugams...
Privatumas internete tampa problema. Virtualioje erdvėje dažnai negali
žinoti kas yra tavo draugai , koks jų amžius, išsilavinimas, pomėgiai.
Pagrindinė filmuko herojė Sandra labai nustemba sužinojusi kas gi iš
tikrųjų yra jos draugai internete ir ką kiekvienas iš jų galvoja apie ją. Tai
simbolinė istorija apie mus visus.

Pagrindinė filmo mintis: neapdairiai
platindami savo nuotraukas internete,
rizikuojate atsidurti erotinio ar
pornografinio pobūdžio svetainėse.
Mergina įkelia savo nuotraukas į
interneto svetainę, vėliau paaiškėja,
kad sumontuotas atvaizdas
panaudojamas reklamoje.

Papildymas
Aplankykite mūsų svetaines,
čia galėsite susipažinti su
filmais :
www.eprivatumas.lt
www.vartotojai.lt

Scenarijaus istorija - Gabija Gedrimaitė
Scenarijaus autorius – Paulius Rymeikis
Moksleivė gauna žinutę, kurioje teigiama, kad viena iš geriausių draugių
pasikeitė telefono numerį ir prašo atsiųsti Skype slaptažodį. Pasirodė, kad
tai buvo nusikaltėlis, siekiantis, kad jo telefono sąskaita būtų papildyta.
Filmo išvada : saugokite prisijungimo prie interneto svetainių duomenis –
piktavaliai gali panaudoti juos vykdydami nusikaltimą.
Justas

Darbo pokalbis
(garsiau už žodžius)

Scenarijaus istorija - Jurgita Markūnaitė
Scenarijaus autorius – Paulius Rymeikis

Scenarijaus autorius –
Paulius Rymeikis
Robertas norėtų įsidarbinti vasarai,
darbdavys jį pakviečia pokalbio.
Tačiau darbdavys ne tik kalba su
Robertu, bet ir tikrina informaciją
apie jį Google. Išanalizavęs informaciją
internete, atsisako priimti į darbą.
Filmo išvada : visa, ką apie tave
galima surasti internete, sužinos ir
būsimas darbdavys.

Tyrimų duomenimis, 8% vagių Lietuvoje informaciją apie dominantį
asmenį ir jo turtą randa interneto forumuose pvz. Facebook, dar 7% - ieško
paieškos sistemose pvz. Google.
Šio filmo centre – jaudinanti dviejų jaunuolių pažintis interneto svetainėje
ir meilė. Tačiau pagrindinis filmo herojus Justas turi piktų kėslų – jam
labai svarbu gauti informaciją apie savo draugės turtą. O pastaroji kartu
su tėvais rengiasi išvykti atostogauti. Tačiau draugės spaudžiama, tėvams
papasakoja apie draugystę su Justu. Vaikinas pagaunamas atliekant
nusikaltimą – įsiveržiant į savo draugės, su kuria susipažino pažinčių
svetainėje, butą.

Projektą vykdo Lietuvos vartotojų institutas kartu su Italijos
partneriu – vartotojų organizacija CODACONS. Projektą
iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Pagrindinių teisių
ir pilietybės programa, Lietuvos vartotojų institutas, dalį
veiklų remia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Iš dalies finansuoja
Europos Sąjungos
Pagrindinių teisių ir
pilietybės programa
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