
Veikla Laikas Instrukcijos ir tikslai

Patikrinkite, ar 
dalyviai 

atliko testą, kuris
buvo 

užduotas  
namų darbams

2 minutės

Pasakykite dalyviams, kad jeigu jie pamiršo atlikti testą, tai
nesunkiai gali padaryti dabar, nuskaitant prezentacijoje esantį

QR kodą. Nuoroda į testą:
https://veryverified.eu/lt/vienetai/antras-skyrius/b-dalis-

darbotvarke/testas-naujienu-rengimo-uzkulisiai

Paprašykite
dviejų dalyvių

pasidalinti savo
mintimis

5 minutės

Kas priima sprendimus ką skelbti/transliuoti naujienose?  
Ar žino, kaip atrenkamos naujienos, kokie kriterijai taikomi

ir kodėl? 

Yra tam tikri standartai, kuriuos profesionali žiniasklaida
naudoja renkant ir pristatant naujienas, ir būtent todėl jų

kanalais skelbiama informacija yra patikimesnė nei kitų tipų
informacija. Nors 100% objektyvumas ir pusiausvyra

neegzistuoja, bet profesionali žiniasklaida paprastai turi
aiškius kriterijus, kuriuos jie taiko.  

Paprašykite dalyvių aptarti šiuos klausimus:  

Aptariami klausimai gali įtraukti potėmes:  

Ši veikla padės dalyviams pradėti galvoti apie dalykus, kuriuos
jie išgirs toliau pamokoje.

Parodykite
skaidres

„Departamentai
žiniasklaidoje“

3 minutės
Aptarkite su dalyviais skirtingų departamentų vaidmenis 

naujienų organizavime (3 ir 4 skaidrės).

"Naujienų
atrankos
kriterijai"

pristatymas

5 minutės
Pristatykite "Naujienų atrankos kriterijus" (5 skaidrė), prašydami

dalyvių interpretuoti kiekvieną kriterijų.

3 Pamoka. Darbotvarkė
2 Skyrius B dalis 

Atlikite testą "Naujienų rengimo užkulisiai".
Kas priima sprendimus ką skelbti/transliuoti naujienose? Ar žinai, kaip
atrenkamos naujienos, kokie kriterijai taikomi ir kodėl? 

Namų darbai: 

https://veryverified.eu/lt/vienetai/antras-skyrius/b-dalis-darbotvarke/testas-naujienu-rengimo-uzkulisiai


Veikla Laikas Instrukcijos ir tikslai

Grupinė užduotis
15

minučių

Suskirstykite dalyvius į grupes. 
Paprašykite jų pažvelgti į straipsnius ("Kodėl istorija buvo

publikuota?" dalyje) ir nuspręsti, kokie naujienų pasirinkimo
kriterijai buvo taikomi pasirenkant publikuoti kiekvieną naujieną.
Paprašykite kiekvienos grupės kartu aptarti, o tuomet pristatyti

savo išvadas.

Vaizdo įrašas 3 minutės
Peržiūrėkite vaizdo įrašą „Redakcijos politika“, nuoroda:

https://youtu.be/aICxDxVU-qM

Parodykite
skaidres

5 minutės
Aptarkite vaizdo įrašą įvairių žurnalistikos standartų kontekste

(standartai pristatomi skaidrėse)

Vaizdo įrašas 3 minutės
Peržiūrėkite vaizdo įrašą „Žurnalistikos standartai“, nuoroda:

https://youtu.be/uNidQHk5SZs 
Jeigu trūksta laiko, šį užsiėmimą galima praleisti 

Pristatymas 5 minutės

Pristatykite laisvos spaudos elementus, įtrauktus į Baltijos šalių
konstitucijas. Pabrėžkite, kad žurnalistika yra viena iš retų
profesijų, kurios paminėtos daugelio šalių konstitucijoje,

įskaitant JAV ir Baltijos šalis

Grupinė užduotis
(taip pat galima

užduoti namų
darbams)

10
minučių

Pateikite naujausią spaudos laisvės įvertinimą (www.rsf.org) ir
paprašykite grupėse pasirinkti šalį, išanalizuoti padėtį

pasirinktoje šalyje bei palyginti su kitomis grupėmis. Paprašykite
kelių grupių pasidalinti įžvalgomis. Jeigu trūksta laiko, šį

užsiėmimą galima praleisti.

Apibendrinimas 3 minutės
Paklauskite dviejų dalyvių, ką jie sužinojo apie žiniasklaidos

vaidmenį pristatant naujienas visuomenei? 

3 Pamoka. Darbotvarkė
2 Skyrius B dalis 

https://youtu.be/aICxDxVU-qM
https://youtu.be/uNidQHk5SZs
https://youtu.be/uNidQHk5SZs

