
Veikla Laikas Instrukcijos ir tikslai

Žaidimas: Kaip
dėmesingai

mokate skaityti
instrukcijas?

10
minučių

Atsispausdinkite "Taisyklių sąrašas" lapą ir išdalinkite kiekvienam
dalyviui arba išsiųskite jį elektroniniu paštu visiems prieš pat

pradedant žaisti žaidimą (bet ne anksčiau!). 
“Taisyklių sąrašas” lape yra ilgas instrukcijų sąrašas, tačiau
vienintelės svarbios instrukcijos yra nuo 12 iki 15-o punkto.

Punktai nurodo, kad jei dalyvis perskaitė visas instrukcijas nuo
pradžios iki galo prieš pradėdamas jas atlikti nuo pradžių, jam iš

tiesų nereikia nieko daryti. 
Pabaigoje pasakykite dalyviams, kad veikla yra tik priminimas,

kad jie turėtų atidžiai perskaityti informaciją, su kuria susiduria, o
ne skubėti reaguoti.

Dezinformacija,
misinformacija,
malinformacija

3 minutės 

Pasakykite dalyviams, kad yra trys pagrindiniai žalingos
informacijos tipai. 

Misinformacija – nepatikrinta informacija. Tai – klaidinga
informacija, kurią platina asmenys, nesuvokiantys, kad ji yra

klaidinga arba klaidinanti. Tikslas nėra pakenkti, tačiau poveikis
gali būti žalingas. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės, gali paskleisti
gandą apie kitą asmenį, nesiekiant jam pakenkti, o dėl to, kad

jiems tai pasirodė juokinga. 
Dezinformacija – tai sąmoningai suklastotas turinys, kuriuo

siekiama manipuliuoti. Pavyzdžiui, tyčinis gandų, sąmokslo teorijų
skleidimas arba melagingų naujienų rašymas dėl politinių,

finansinių priežaščių, arba trolinimas.   
Malinformacija – piktavališka informacija. Tai informacija, kuri
gali būti teisinga, bet platinama siekiant pakenkti ar įbauginti.
Pavyzdžiui, dalijimasis kieno nors asmeniniais elektroniniais
laiškais ar privačiomis nuotraukomis internete - nors tai nėra
melaginga informacija, ji platinama piktavališkais tikslais. 

Testas "Ar ši
antraštė viską

pasako?"
3 minutės 

Įveskite dalyvius į sekančią sesijos dalį, skirtą manipuliatyvioms
antraštėms ir nuotraukoms. Paprašykite jų perskaityti pavyzdį ir
pasakyti, ar jų manymu antraštė tiksliai apibūdina istorijos turinį 

Nuoroda - https://veryverified.eu/lt/vienetai/ketvirtas-
skyrius/b-dalis-manipuliacija/antrastes-ir-manipuliacijos-vaizdais

6 Pamoka. Manipuliacija: Dezinformacija,
Manipuliatyvios antraštės ir nuotraukos
4 skyrius A, B dalys

https://veryverified.eu/lt/vienetai/ketvirtas-skyrius/b-dalis-manipuliacija/antrastes-ir-manipuliacijos-vaizdais
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Vaizdo įrašas
apie

manipuliatyvias
antraštes ir
nuotraukas

5 minutės 
Parodykite vaizdo įrašą apie manipuliatyvias antraštes ir
nuotraukas, nuoroda: https://youtu.be/3a5JBfoeNU4

Parodykite
skaidres apie

tris pagrindinius
manipuliatyvių
nuotraukų tipus

3 minutės 
Skaidrės 6- 9 

 
Įvardykite tris pagrindinius manipuliatyvių nuotraukų tipus.

Patikrinkite
nuotraukas

10
minučių

Paprašykite dalyvių nuskanuoti QR kodą ir atsisiųsti arba
nukopijuoti nuorodą su nuotrauka -

https://test.veryverified.eu/wp-
content/uploads/2022/07/4.10-2.png 

 
Tuomet sekite instrukcijas 10 – 12 skaidrėse

Vaizdo įrašas
apie giliasias ir

pigiasias
klastotes

5 minutės Nuoroda - https://youtu.be/0qzeat9FUDg

Apibendrinimas 2 minutės
Priminkite dalyviams niekada nesidalyti informacija, kuri nėra
gauta iš patikimų šaltinių, ir kuri nėra patikrinta (nors kartais ir,

rodos, patikimi šaltiniai gali suklaidinti)

6 Pamoka. Manipuliacija: Dezinformacija,
Manipuliatyvios antraštės ir nuotraukos
4 skyrius A, B dalys

https://youtu.be/3a5JBfoeNU4
https://test.veryverified.eu/wp-content/uploads/2022/07/4.10-2.png
https://youtu.be/0qzeat9FUDg

