
Veikla Laikas Instrukcijos ir tikslai

Grupinis
užsiėmimas –

“Minčių lietus –
Medijų

raštingumo/Faktų
tikrinimo

patarimai”

5 minutės

Paprašykite dalyvių prisiminti ir pasidalinti Medijų
raštingumo/Faktų tikrinimo patarimais, kuriuos prisimena iš šio
kurso, arba tiesiog patarimais, jų manymu, naudingais siekiant

didinti atsparumą dezinformacijai.  Užrašykite visas per 5
minutes sugeneruotas idėjas lentoje ir parodykite pamokos metu

(galite naudoti "Padlet" įrankį internetinių mokymų metu). Ši
veikla padės dalyviams lengviau įsisamoninti jau išmoktą

medžiagą, ir paruoš juos vaizdo įrašo peržiūrai. 

Vaizdo įrašas –
“Penki patarimai
kaip apsisaugoti

nuo
dezinformacijos”

6 minutės
Paprašykite dalyvių žiūrint vaizdo įrašą atkreipti ypatingą

dėmesį į tuos patarimus, kuriuos jie praleido per minčių lietaus
veiklą. https://youtu.be/fws7djWB5T8

Diskusija 3 minutės

Paklauskite dalyvių, ar jie atrado kokių nors patarimų iš
vaizdo įrašo, kurie buvo praleisti anksčiau. 

1.

2. Paklauskite dalyvių, kurie 3 iš visų patarimų, jų manymu,
svarbiausi/geriausi? Pasiūlykite pasidalinti jais su savo draugais

ir šeimos nariais ir taip padėti jiems tapti atsparesniems
dezinformacijai. 

Grupinis Projektas
20

minučių

Sukurkite plakatą žmonėms, kurie patenka į jūsų medijų
kraštovaizdžio kategoriją.

Sukurkite socialinių tinklų įrašą, kuris moko apie medijų
raštingumą.

Sukurkite  pamokos planą savo šeimos nariams ir
draugams, kaip nesunkiai galėtumėte juos pamokyti

svarbiausių medijų raštingumo idėjų.
Parenkite kalbą  suaugusiems apie tai, kaip reikia naudotis

medijomis (ryšium su medijų raštingumu) ir ko reikėtų
saugotis internete.

Padalinkite dalyvius į grupes ir paprašykite kiekvienos grupės
išsirinkti vieną iš siūlomų temų/veiklų grupiniam užsiėmimui

atlikti: 
1.

2.

3.

4.
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https://youtu.be/fws7djWB5T8
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Projekto
Pristatymas 

15
minučių

Kiekvienai grupei suteikiamos 3-5 minutės savo projektui
pristatyti. Atsižvelgiant į projekto tipą ir grupių skaičių,

pristatymo laikas skirsis.

Apibendrinimas 5 minutės

Paskutinės pamokos pabaigoje paprašykite kiekvieno dalyvio
įvardinti vieną didžiausią/jiems labiausiai įsimintiną dalyką iš

kurso. 
 

Parodykite 8 skaidrę ir užbaikite pakartodami pagrindinius
kurso aspektus. 

 
Atlikite sekančius veiksmus (apklausą, sertifikatų išdavimą ir kt.). 
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