
   

Patikrinkite ar
dalyviai atliko

testą, kuris buvo
užduotas namų

darbams

2 minutės
Priminkite dalyviams, kad jeigu pamiršo atlikti testą, tai gali
padaryti dabar, nuskaitę QR kodą, esantį prezentacijoje 

Paprašykite 2
dalyvių

pasidalinti
pavyzdžiais iš
savo patirties

5 minutės

Paprašykite dalyvių pasidalinti patirtimi kai protas yra juos
apgavęs. Štai kelios galimos temos diskusijai: Neigiamas,

prieštaringas arba emocionalus įrašas dažnai atkreipia dėmesį
ir labiau skatina dalintis; žmonės priima informaciją, kuri

prieštarauja jų įsitikinimams kritiškiau ir yra labiau linkę pasitikėti
informacija, kuri yra jiems priimtina. Ši veikla padės dalyviams
pradėti galvoti apie dalykus, kuriuos jie išgirs toliau pamokoje. 

Vaizdo įrašas 3 minutės
Nuoroda į “Kognityviniai iškraipymai“ vaizdo įrašą:

https://youtu.be/lZoFuZgCjOs

Diskusija 5 minutės 
Paklauskite dalyvių ar jiems aktuali problema, iškelta vaizdo

įraše. Kur ir kada jie yra patyrę Barnumo efektą ir kognityvinių
iškraipymų? 

Grupinė užduotis
10

minučių

Paprašykite dalyvių susiburti į grupes ir naudojantis telefonais ar
kompiuteriais, rasti informacijos ar teiginys, jog "žmonės

naudoja tik 10% jų smegenų" yra teisingas ar klaidingas? 
Paprašykite kiekvienos grupės pasidalinti savo rasta informacija. 

5 Pamoka. Kognityviniai iškraipymai 
3 skyrius B dalis

Atlikite testą „Proto žaidimas“ (puslapio viršuje), nuoroda:
https://veryverified.eu/lt/vienetai/trecias-skyrius/b-dalis-
kognityviniai-iskraipymai/testas-proto-zaidimai
Ar pastebite, kad kartais jūsų protas jums krečia išdaigas? Galbūt
turite kokį nors pavyzdį! 

Namų darbai: 

Veikla Laikas Instrukcijos ir tikslai 

https://youtu.be/lZoFuZgCjOs
https://veryverified.eu/lt/vienetai/trecias-skyrius/b-dalis-kognityviniai-iskraipymai/testas-proto-zaidimai


   

Parodykite
skaidres

5 minutės
Pristatykite koncepcijas iš skaidrių: Patvirtinimo šališkumas,

motyvuotas samprotavimas, negatyvumo šališkumas 
ir pažinimo šališkumas

Testas 3 minutės

Atlikite testą "Reklama ar tavo paties pasirinkimas?", nuoroda: 
https://veryverified.eu/lt/vienetai/trecias-skyrius/b-dalis-

kognityviniai-iskraipymai/testas-reklama-ar-tavo-paties-
pasirinkimas

Aptarkite rezultatus 

Pažiūrėkite
interviu su
reklamos

specialistu

5 minutės

Nuoroda į interviu su reklamos specialistu: 
https://youtu.be/N4peLeXfJ6o

Jeigu trūksta laiko galima pasiūlyti dalyviams pažiūrėti vaizdo
įrašą jiems patogiu laiku 

Apibrendinimas 3 minutės

Kartu peržiūrėkite skaidrę su patarimais - "Kaip galime įveikti
šališkumą". Paraginkite dalyvius peržiūrėti papildomą

medžiagą ir vaizdo įrašus iš šio skyriaus, jei jiems įdomu
sužinoti daugiau.

5 Pamoka. Kognityviniai iškraipymai 
3 skyrius B dalis

Veikla Laikas Instrukcijos ir tikslai 

https://veryverified.eu/lt/vienetai/trecias-skyrius/b-dalis-kognityviniai-iskraipymai/testas-reklama-ar-tavo-paties-pasirinkimas
https://youtu.be/N4peLeXfJ6o

