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MEDIJŲ RAŠTINGUMO TEORIJA MOKYTOJAMS 

MEDIJŲ RAŠTINGUMAS IR REALUS GYVENIMAS 

Išgirdę žodį „medijos“ paprastai įsivaizduojame masinės komunikacijos priemones, tokias 

kaip televizija, radijas, laikraščiai. Tačiau medijos yra kai kas daugiau. Įvairios medijos yra 

duomenų ir informacijos saugojimo ir perdavimo priemonės ir jos yra visur aplink mus: 

plakatai, reklamos, iškabos, socialiniai tinklai ir t. t. Kiekviena iš jų siunčia mums pranešimus, 

kuriuos turėtume suprasti. Medijų raštingumas reiškia gebėjimą skaityti ir rašyti būtent įvairų 

medijų kontekste. Skaitymas ir rašymas padeda mums suprasti: gauti žinią, ją interpretuoti ir 

žinoti, kaip ja naudotis. 

Medijose galima rasti įvairių rūšių pranešimų, tačiau jie turi vieną bendrą bruožą - kažkas 

juos sukūrė. Kažkas norėjo, kad medijos egzistuotų, kad jos turėtų konkretų tikslą. Ir 

dažniausiai net ne vieną. 

Dažnai girdime terminą „medijų realybė“. Iš tikrųjų tai nėra realybė. Ji yra sukonstruota ir 

nevisiškai atspindi tikrovę. Informacija supaprastinta, faktai iškraipyti, įvykiai išgalvoti. 

Medijos neegzistuoja pačios savaime. Jos yra tik priemonės, kurios kažkam priklauso, o jų 

savininkai formuoja medijas remdamiesi savo tikslais: jie nori mums kažką parduoti, nori, kad 

jaustumėmės išsigandę, nori, kad laikytumėmės jų nuomonės ir vertybių. Kaip dažnai esate 

pirkę ką nors, ką matėte reklamoje? 

Kita vertus, medijos mums suteikia teigiamų dalykų, pavyzdžiui, informaciją, galimybę 

bendrauti su draugais visame pasaulyje, sužinoti apie geras atostogų vietas ar trumpiausią 

kelią iš oro uosto.  

Kiekvienas žmogus turėtų gerai suvokti medijų poveikį: atsisakyti medijų turinio, kuris 

prieštarauja etikos normoms, pateikia iškreiptą požiūrį į vertybes ir kelia grėsmę asmeniniam 

tobulėjimui arba yra žalingas (Šoková Katarína, 2016). 

 

MEDIJŲ RAŠTINGUMAS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 

Ar galite įsivaizduoti bent vieną dieną be mobiliojo telefono, televizoriaus, radijo ar 

laikraščio? Visi matome, kad medijos tapo stabilia mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. 

Medijomis naudojamės norėdami atsipalaiduoti, kai norime gauti informacijos arba kai 

norime ko nors išmokti. Jos mums naudingos daugeliu atžvilgių. Kita vertus, jos turi ir savų 

minusų. Norėtume, kad sužinotumėte, kaip suprasti tuos minusus ir kaip panaudoti juos savo 

naudai. Juk medijos apima visą pasaulį. Daug informacijos, ryšių, faktų, nuomonių 

argumentų. Todėl, kad tinkamai suprastumėte medijas, jums prireiks visų jūsų žinių, patirties 

ir pažiūrų. 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 5  
 
 

LIETUVA 

Knyga, laikraštis, radijas, televizija, internetas... Medijų priemonės buvo išrastos ir sukurtos 

tokia tvarka. Žmones visada stebino naujausi išradimai, kurie praplėtė galimybes gauti 

informacijos, bendrauti ir pramogauti (ZASĘPA, T. et al., 2014). 

Medijų raštingumas - tai žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kurių reikia norint naudotis ir 

interpretuoti medijų priemones. Tačiau apibrėžti medijų raštingumą toli gražu nėra paprasta 

(Buckingham, 2003, p. 3). Medijų naudojimo prasme raštingi žmonės yra tie, kurie žino, kaip 

rasti, suprasti, naudoti ir perduoti informaciją. Perskaitę šį apibrėžimą pamatysite, kaip 

svarbu mokėti gerai suprasti įvairias medijų priemones. 

Kai jau įgijote ir toliau tobulinate šiuos įgūdžius, turite daugiau galimybių gauti geresnį darbą, 

efektyviau bendrauti ir būti geresniu piliečiu savo bendruomenėje ir visuomenėje. 

Informaciją apie naujausias sveikatos priežiūros paslaugas gausite naujienose arba gerai 

suprasite kokius reklaminius triukus naudoja prekybininkai, norėdami parduoti naujausią 

savo produktą, kurio jums tikrai nereikia. Sužinosite apie pokyčius savo gatvėje, kuriuos 

artimiausiu metu ketina padaryti savivaldybė, taip pat gebėsite palyginti ką tik perskaitytos 

knygos istoriją su jos ekranizacija. 

Tačiau medijų raštingumo įgijimas yra nuolatinis procesas. Nesvarbu, ar esate mokinys, 

mokytojas, ar pensininkas. Mokymasis visą gyvenimą - tai mokymasis pažinti, mokymasis 

daryti, mokymasis būti ir mokymasis gyventi. Ir šiame kontekste medijų raštingumas yra dar 

svarbesnis.  

 

MEDIJŲ RAŠTINGUMO GERINIMAS 

Su kokiais iššūkiais susiduria medijų raštingumo ugdytojai ir praktikai? Šiandien, informacijos 

ir medijų vystymosi laikotarpiu, ypač svarbus tampa informacijos greitis ir jos prieinamumas 

dideliam skaičiui žmonių. Kita vertus, greitis ir prieinamumas yra susijęs su informacijos 

patikimumu ir pasitikėjimu šia informacija. Ar kada nors jautėte, kad yra tiesiog per daug 

šaltinių, per daug teorijų, kurios pristato visiškai priešingus faktus?  

Yra daugybė medijų raštingumo apibrėžimų. Kai kuriuose apibrėžimuose pabrėžiamas medijų 

raštingumo ryšys su informaciniu raštingumu, kituose - su skaitmeniniu raštingumu ar kitais 

raštingumais (plg. UNESCO, 2013) Pateikti jums išsamų apibrėžimą nėra mūsų tikslas. Tiesiog 

norėtume pabrėžti medijos priemonių raštingumo ryšį su kritiniu mąstymu.   

Medijų raštingumas turi užimti svarbią vietą švietime, nes jo svarba su laiku tik didės. Todėl 

jo ryšys su kritiniu mąstymu suteiks pedagogams ir mokiniams daugiau efektyvių galimybių 

mokyti, mokytis naudotis įvairiomis medijos priemonėmis. Medijų raštingumą galima ir reikia 

ugdyti, jis gali būti formalus arba neformalus. Ugdymas, kuriame naudojamos medijų 

priemonės, yra ne medijų raštingumo ugdymas, o ugdymas remiantis medijų priemonėmis 

(Bisovskis, 2018). 
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MEDIJŲ RAŠTINGUMAS IR MOKYTOJAI 

Skaitydami ankstesnes eilutes galite pasijusti šiek tiek sutrikę. Jūs neabejotinai suprantate 

medijų raštingumo svarbą, taip pat jo vietą mokymosi viso gyvenimo procese ir tikriausiai 

kitų bendrųjų gebėjimų kontekste. Taip pat matote ryšį tarp medijų raštingumo ir kritinio 

mąstymo bei jų vietą švietime. O dabar sudėtingesnė dalis: kaip ugdyti medijų raštingumą? 

Kaip turėtume mokyti 45+ ir 60+ suaugusiuosius, kad jie tobulėtų medijų raštingumo srityje? 

Mes jums padėsime. Pirmiausia reikia suprasti, kad kalbame apie perkeliamąją 

kompetenciją. Tai reiškia, kad jūs, kaip mokytojas, taip pat jūsų mokiniai turės prisiminti, 

suprasti ir pritaikyti savo patirtį, žinias ir nuomones. O šių dalykų jie turi daug. Mūsų užduotis 

- išmokyti besimokančiuosius strategijų, kaip tai daryti dabar ir ateityje. 

Siekiame mokyti kritiškai mąstyti, tapti išmaniais medijų vartotojais, efektyviai kurti įvairias 

medijas ir suprasti skirtingus požiūrius. Mokysime savo besimokančiuosius užduoti 

klausimus, keistis idėjomis, sutikti ar nesutikti ir formuoti nuomonę. Ir, svarbiausia, 

mokysime juos, kaip tai pritaikyti kasdieniame gyvenime. 

 

KODĖL MEDIJŲ RAŠTINGUMAS YRA KOMPETENCIJA? 

Mediawijzer.net, Nyderlandų medijų raštingumo ekspertizės centras, paprašė specialistų ir 

profesionalų apibrėžti kompetencijas, kurios sudaro medijų raštingumą (Mediawijzer, 2011). 

 

 

1 pav. 10 medijų raštingumo kompetencijos 

 

Pagal 10 kompetencijų modelį klasifikuojamos svarbiausios kompetencijos, formuojančios 

medijų raštingumą. Jos suskirstytos į 4 kompetencijų grupes. Pirmoji grupė yra pasyvioji: 

supratimas. Reikia suprasti, kokią įtaką medijos daro visuomenei, kaip medijos veikia ir kaip 

jos atspindi tikrovę. Antroji grupė yra aktyvi: tai įvairi įranga, taip pat ir programinė, įvairių 
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programų naudojimas bei kitas medijų kontekstas. Trečioji grupė yra susijusi su bendravimu: 

kaip randame ir apdorojame informaciją, kaip kuriame turinį ir kaip dalyvaujame 

socialiniuose tinkluose. Paskutinė grupė yra apie strategiją: apmąstymai apie mūsų pačių 

naudojimąsi medijų priemonėmis ir tai, kaip mes siekiame savo tikslų naudodamiesi medijų 

priemonėmis. 

Mes tobuliname savo medijų raštingumą tada, kai tobuliname visus jo aspektus. Ir tai yra 

vienas iš mūsų viso gyvenimo tikslų. 

 

LITERATŪRA:  

ZASĘPA, T. a kol. (2014): Mediálna výchova pre 5. - 9. ročník základnej školy. Bratislava: Orbis 

Pictus Istropolitana. 

 

BUCKINGHAM, D. (2003): B: Žiniasklaidos priemonės: raštingumas, mokymasis ir šiuolaikinė 

kultūra. Londonas: Politikos institutas. Prieiga per internetą: 

https://www.researchgate.net/publication/242298855_Chapter_Three_of_Media_Educatio

n_Literacy_Learning_and_Contemporary_Culture. 

 

Literatūra internete: 

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/fenomen-medialnej-gramotnosti-v-21-storoci-ako-

rozumieme-mediam 

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/media-literacy-literacy-21st-century 

UNESCO (2013). Politikos ir strategijos gairės, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225606e.pdf. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/10-

kompetencii-medialnej-gramotnosti.pdf 

https://www.mediawijzer.net/about-mediawijzer-net/ 

https://www.edweek.org/teaching-learning/new-media-literacy-standards-aim-to-combat-

truth-decay/2021/01 

https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/competence-model-

media-literacy-1024x640.jpg?x68418 
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PAGRINDINIAI TERMINAI IR KLAUSIMAI MOKYTOJAMS 

KLAIDA 

Klaidinga mintis - tai idėja, kurią daugelis žmonių laiko teisinga, bet kuri iš tikrųjų yra 

klaidinga, nes remiasi neteisinga informacija ar samprotavimais. 

Kad praktiškai suprastume klaidingumą, pirmiausia turėtume žinoti, kas yra argumentas. Ši 

sąvoka turi kelias reikšmes, bet mes susitelksime ties šia: priežastis ar priežastys, dėl kurių 

palaikote arba prieštaraujate kokiai nors idėjai ar pasiūlymui, arba šių priežasčių paaiškinimo 

procesas (Kembridžo žodynas). Taigi, argumentą sudaro dvi dalys. Pirmoji yra prielaida, o 

antroji - išvada. Prielaidos vaidmuo argumente yra priežastis arba išvados patvirtinimas. O 

išvada? Tai teiginys, dėl kurio autorius nori įtikinti auditoriją. 

Aristotelio pavyzdys: 

1. Visi žmonės yra mirtingi. 

2. Sokratas buvo vyras. 

3. Todėl Sokratas yra mirtingas. 

Klaida yra samprotavimo klaida bendrąja prasme. Tai ne tik faktų klaida, bet ir argumentas, 

turintis neteisingą prielaidą arba prielaidą, neturinčią reikiamos atramos. 

Ir kodėl mes su tuo susiduriame? Įvairiose medijose autoriai dažnai pateikia ne tik faktus, bet 

ir argumentus. O problema yra tada, kai jie naudoja klaidingus argumentus, siekdami 

suklaidinti, įtikinti ar manipuliuoti adresatu. Perskaitykite pavyzdžių ir sužinokite, kaip tai 

veikia medijų srityje: 

„Reklamoje teigiama, kad 3 iš 4 odontologų rinktųsi būtent šio prekės ženklo dantų pastą 

savo šeimoms“. Apeliuodami į autoritetą jie teigia, kad kažkas turi būti tiesa, nes tuo tiki 

kažkas, kas, kaip teigiama, yra autoritetas šiuo klausimu. 

„Galbūt jis yra kvalifikuotas kandidatas, bet turi tatuiruočių, todėl už jį nebalsuosiu“. 

Asmeninis išpuolis. Ši klaida pasitaiko, kai kas nors paneigia kito žmogaus idėjas puldamas 

asmenį, o ne idėjas. 

 

LITERATŪRA:  

http://logicalfallacies.info/ 

https://www.nizkor.org/fallacies/ 

https://www.softschools.com/examples/fallacies/ 

 

  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/idea
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/idea
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/believe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/true
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/false
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reason
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reason
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reason
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reason
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/support
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oppose
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/idea
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suggestion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reason
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/explaining
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/explaining
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/process
http://logicalfallacies.info/
https://www.nizkor.org/fallacies/
https://www.softschools.com/examples/fallacies/
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Šališkumas 

Apibrėžimas pagal Kembridžo žodyną: veiksmas, kai nesąžiningai palaikote arba 

prieštaraujate tam tikram asmeniui ar dalykui, nes leidžiate asmeninei nuomonei daryti įtaką 

jūsų sprendimui arba pirmenybę teikiate tam tikrai temai ar dalykui. 

Pirmiausia reikia nepamiršti, kad bet kuri medija yra produktas. Tai reiškia, kad kažkas sukūrė 

šią mediją, investavo savo energiją, žinias, kompetenciją ir, žinoma, pinigus. Kita vertus, yra 

įvairių rūšių tekstų, kūrinių ar struktūrų, kurie turi skirtingus tikslus. Pavyzdžiui, pagrindinis 

naujienų tikslas - pateikti mums objektyvius faktus. Kita vertus, redakciniame straipsnyje 

išreiškiama nuomonė, o kai kurios nuotraukos skirtos tik reklamuoti produktą.  

Labai sunku, o kartais ir neįmanoma būti objektyviam naujienų srityje. Vis dėlto kartais tyčia 

būna kam nors palankių ar nepalankių veiksmų. Tai gali būti kitos politinės partijos atstovas, 

verslo konkurentas arba kitas jūsų nacionalinės futbolo komandos varžovas. 

Yra medijų atstovų, kurioms nekyla problemų prisipažinti, kad jos remia tam tikrą politinę 

partiją arba tam tikrą verslininką. Tokiu atveju gavėjai žino ko jiems tikėtis. Tačiau yra medijų 

priemonių, kurios atrodo objektyvios, tačiau, kai „paragauji“ jų darbo, paaiškėja, kad taip 

nėra. 

Medijų  šališkumo pavyzdžiai: 

 

„Mūsų drąsus ministras pirmininkas nugalėjo silpną opoziciją. Vėl“; 

„11 futbolo didvyrių, kuriuos sumušė siaubingas teisėjas“. 

„Istoriškai kairiosios partijos žmonėms buvo naudingesnės nei dešiniosios“. 

 

Literatūra: 

https://www.studentnewsdaily.com/types-of-media-bias/ 

https://study. com/academy/lesson/media-bias-criticism-definition-types-examples.html 

 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unfair
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supporting
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oppose
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/person
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/allow
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/personal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/judgment
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/preferring
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subject
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fact
https://www.studentnewsdaily.com/types-of-media-bias/
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ĮVADAS  

 

Šiame skyriuje supažindinsime jus su įvairiomis užduotimis, kuriomis siekiama parodyti 

įvairius metodinius požiūrius į medijų raštingumo mokymą. Pateikiame jums toli gražu ne 

visas metodines galimybes bei konkrečius metodus. Atrinkome keletą metodų, kurie skatina 

besimokančiuosius mąstyti ir analizuoti. 

Šiame skyriuje mokiniai išbandys keturis skirtingus metodus, kuriuos paaiškinsime kiek 

vėliau, kad pabaigoje galėtų juos išanalizuoti ir palyginti. Dėl šios priežasties 

rekomenduojame šių veiklų mokyti kartu, tame pačiame kurse, patyriminiu būdu. Būsimieji 

mokytojai atliks veiklas kaip mokiniai, o atlikdami paskutinę veiklą reflektuos visus metodus, 

panaudodami lyginamąją analizę, kad pamatytų kiekvienos iš jų teikiamą naudą ir sunkumus. 

Visos šioje dalyje siūlomos veiklos skirtos suteikti atitinkamų žinių apie temą (medijų 

raštingumas ir kritinis mąstymas), tačiau kai kurių iš jų metodologinis požiūris yra 

novatoriškesnis ir labiau pagrįstas patirtimi. 

Labai svarbu suprasti, kad bendras šio skyriaus tikslas yra ne tas, kad mokytojai ir mokymų 

dalyviai vykdytų veiklą, bet tai, kad jie suprastų skirtingus metodus ir gebėtų juos palyginti.  

Dalyviams nebūtina žinoti šios veiklos tikslo. Pakanka, kad jie suprastų, jog dalyvauja 

patyriminėje veikloje ir kad, norėdami kuo geriau ja pasinaudoti, turėtų būti atviri, stebėti ir 

analizuoti tai, ką patiria, vadovaudamiesi savo mokytojiška patirtimi.  

Čia pateikiama tik mokytojams skirta apžvalga. Rekomenduojame tai turėti omenyje 

analizuojant tolesnes veiklas, kad matytumėte visą šio skyriaus vaizdą. 

 

Veikla Požiūris Metodiniai mokymosi tikslai 

1. Kodėl  

mes tikime mokslu? 

Vaidmenų žaidimai 

 

Tyrinėjimais grįstas 

mokymasis 

(moksliniai 

eksperimentai) 

 

 

 

● Patirkite, kaip vaidmenų žaidimas 

gali padėti sukurti patrauklią ir 

motyvuojančią mokymosi aplinką 

klasėje. 

● Pripažinkite smagios veiklos, kurioje 

klaidos yra sveikintinos ir 

pagiriamos, naudingumą, kad 

padėtumėte mokiniams atsikratyti 

baimės klysti. 

● Užjauskite mokinius, kuriems tenka 

susidurti su informacija apie 
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reiškinius, apie kuriuos jie mažai 

išmano. 

● Supraskite praktinės veiklos svarbą 

kritiniam mąstymui tobulinti. 

 

 

 

 

2. ŽODINIS 

PRISTATYMAS 

Melas, prakeiktas melas 

ir statistika 

Žodinis pristatymas ● Supraskite, kad žodiniai pristatymai 

yra neišsamūs, jei kartu su jais nėra 

praktikos ir (arba) apmąstymų. 

3. DISKUSIJA MAŽOSE 

GRUPĖSE 

Kas atsakingas už 

klimato kaitą? 

Diskusijos mažose 

grupėse 

 

Praktinė veikla 

 

Minčių žemėlapis 

arba koliažas 

● Palyginkite diskusijas mažose 

grupėse (3 veikla) su diskusijomis 

didelėse grupėse (4 veikla). 

● Patirkite, kaip gali pasikeisti mūsų 

skaitymo būdas, kai suvokiame, kad 

tekste yra klaidų ir netikslumų. 

● Sužinokite, kaip palengvinti diskusiją 

mažose grupėse grafiškai 

vaizduojant idėjas. 

● Pažiūrėkite, kaip praktinė veikla gali 

padėti įtvirtinti įgytas žinias 

(klaidos).  

4. ATVIRA DISKUSIJA 

Profesionalios 

žurnalistikos poreikis 

Audiovizualinis 

pristatymas 

 

Didelės grupės 

diskusija 

● Palyginkite diskusijas mažose (3 

veikla) ir didelėse grupėse (4 veikla). 

● Supraskite ko reikia, kad būtų 

lengviau apmąstyti ir diskutuoti 

didelėse grupėse. 

5. ANALIZĖ IR Diagramų analizė ● Susipažinkite su patirta veikla ir jos 
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REFLEKSIJA 

Ką nuveikėme? 

 

Didelės grupės 

diskusija 

 

 

 

 

planavimu. 

● Palyginkite ir išanalizuokite keturias 

veiklas ir jų metodologinį pgrindą. 

● Apmąstykite dalyvaujamosios veiklos 

ir į mokytoją orientuotų pamokų 

privalumus ir trūkumus. 

 

 

Rekomenduojame pradėti nuo vaidmenų žaidimo, nes jis gali padėti sukurti gerą mokymosi 

aplinką. Jei jūsų grupė jau įpratusi dirbti kartu pozityvioje ir įtraukiančioje atmosferoje, galite 

pakeisti veiklos eiliškumą. 
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 4. 1 ĮVADINĖ VEIKLA  

VEIKLOS aprašymas:  

Šios pamokos tikslas - supažindinti su medijų raštingumo sąvoka ir padidinti mokinių 

susidomėjimą šiuo klausimu. 

Pavadinimas: kas yra medijų raštingumas? 

Tikslai:  

Mokiniai aptaria medijų svarbą ir galią. 

Mokiniai išsako savo nuomonę. 

Mokiniai pasitikrina savo medijų raštingumą.  

Metodai: grupinė diskusija, mokytojo pristatymas, testas. 

Patobulinti pagrindiniai gebėjimai: medijų raštingumas, kritinis mąstymas. 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: nuomonės reiškimas, diskusijų įgūdžiai, refleksija. 

Trukmė: 45 min. 

Medžiaga: darbo lapai, pieštukai. 

Eiga:   

Įvadas: peržiūrėkite citatas ir nuspręskite, ar su jomis sutinkate ir kodėl. Aptarkite jas klasėje. 

Šio užsiėmimo tikslas - atpažinti medijų galią ir įtaką, bet jos nepervertinti.  

  

1 PAV 2 PAV. 

 

3 PAV. 
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Klauskite ir motyvuokite: ar manote, kad medijų įtaką ir galią galime suvokti realiame 

gyvenime? Ar galite pateikti keletą pavyzdžių? 

Jei diskusija nevyksta, mokymų vadovas gali priminti mokymų dalyviams gerai žinomus 

medijų šališkumo atvejus konkrečioje šalyje.  

Instrukcija:  

● Perskaitykite medijų raštingumo apibrėžtį (www.dictionary.com):  

Medijų raštingumas - tai gebėjimas ar įgūdžiai kritiškai analizuoti įvairiose medijų 

priemonėse, įskaitant radiją ir televiziją, internetą ir socialinius tinklus, sukurtą ir 

vartojamą turinį, siekiant nustatyti jo tikslumą, patikimumą ar šališkumo požymius. 

Ar, remiantis šiuo apibrėžimu, manote, kad turite šią kompetenciją? 

● Atlikite medijų raštingumo testą. Šaltinis: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/  

 

1. Kurioje antraštėje naudojamas „clickbait“, skiekaint pritraukti kuo daugiau žiūrovų? 

   A. Nepatikėsite, ką šis žaidėjas pasakė apie savo komandos draugus?! 

B. Vartininkas išreiškė nusivylimą dėl komandinio darbo trūkumo. 

 

2. Kurioje istorijoje trūksta pagrindinio konteksto? 

A. Miestų pirkėjai už būstą moka daugiau. 

B. Sukūrus 5000 naujų darbo vietų, būsto kainos miestuose pakyla 3 %. 

 

3. Koks yra aiškesnis naujienų autoriaus šališkumo rodiklis? 

A. Autoriaus įgaliojimai ir patirtis. 

B. Jų pilietybė. 

 

4. Kaip geriausiai patikrinti vaizdo tikrumą? 

A. Paieškokite temos „Google“ ir pažiūrėkite, ar rasite nutrauką. 

B. Nukopijuokite paveikslėlį ir atlikite atvirkštinę jo paiešką. 

 

5. Ar straipsnio patikimumui turi reikšmės paskelbimo data?  

A. Ne, tikros naujienos išlieka tikros nepriklausomai nuo konteksto. 

B. Taip, žinojimas, kada straipsnis buvo paskelbtas, padeda susieti jame pateikiamą 

informaciją su kontekstu ir suteikia išsamesnį vaizdą. 

https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/
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6. Kuri antraštė skirta emocinei reakcijai sukelti? 

A. Meno muziejus garbina šventvagystę ir velnią. 

B. Prieštaringai vertinamas menininkas naujoje parodoje vaizduoja religines ikonas. 

 

7. Kuriam pasakojimui reikia eksperto nuomonės? 

A. Uraganas niokoja Floridos pakrantę. 

B. Uraganas kelia grėsmę jūrų ekosistemai Floridos pakrantėje. 

 

8. Kokia yra nuomone pagrįsta straipsnio antraštė? 

A. Greitasis geležinkelis iš Filadelfijos į Niujorką. 

B. Šis greitasis geležinkelis yra per brangus, jis neturėtų būti statomas. 

 

9. Kokia yra geriausia strategija, norint dar kartą patikrinti, ar pateikta istorija yra teisinga? 

A. Pasiteiraukite patikimų draugų, ar jie apie tai girdėjo. 

B. Ieškokite temos internete ir pažiūrėkite ar kituose straipsniuose, naudojant kelis 

šaltinius, prieita prie panašios išvados. 

 

10. Kurioje antraštėje naudojamas „clickbait“, siekiant pritraukti žiūrovus? 

A. Beprotiškos paslapties atskleidimas kelia grėsmę garsenybės santuokai 

B. Švenčių proga nutarė skirtis su sutuoktiniu po 9 metų bendro gyvenimo. 

 

11. Kaip geriausiai nustatyti, kokiai auditorijai yra skirtas straipsnis? 

A. Pažvelkite į leidyklą ir istorijos iliustraciją. 

B. Pažvelkite į autoriaus pareigas. 

 

12. Kuriam pasakojimui reikia eksperto išvados? 

A. Fridono karinio jūrų laivyno pajėgumai rodo jo ekspansinius ketinimus. 

B. Akcijų rinka pakilo 400 punktų. 

 

13. Kas rodo, kad pasakojimas yra teisingas? 

A. Jis ne kartą pasirodė socialiniuose tinkluose. 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 16  
 
 

LIETUVA 

B. Straipsnis, kuriame apie tai kalbama, yra pagrįstas tiksliais argumentais ir nurodyta 

jo paskelbimo data. 

 

14. Kuriame pasakojime trūksta pagrindinio konteksto? 

A. Kandidatas laimi rinkimus. 

B. Kandidatas laimi rinkimus mažiau nei 300 balsų. 

 

15. Kas rodo, kad paveikslėliu buvo manipuliuojama? 

A. Objektai atrodo apkarpyti, ne tos spalvos ar panaudotos ne vietoje. 

B. Jūsų instinktas taip sako. 

 

● Kartu su mokymų vadvu išanalizuokite rezultatus bei kartu aptarkite.  

1. Kuriame variante yra naudojamas „clickbait“, kad pritrauktumėte žiūrovus? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: jūs nepatikėsite, ką šis žaidėjas pasakė apie savo komandos draugus?! 

A. Šis atsakymo variantas nesuteikia jokios informacijos apie istorijos detales ir tiksliai 

neatspindi jos emocinio tono. B variantas pateikia naudingą informaciją neutraliu tonu. 

 

2. Kurioje istorijoje trūksta pagrindinio konteksto? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. Namų pirkėjai miestuose už perkamus namus moka daugiau. 

A. Nors A atsakymo variantas yra teisingas, B atsakymo variantas apima pagrindinį kontekstą, 

kuriame paaiškinama, kad darbo vietų kūrimas yra priežastis, kodėl būsto pirkėjai moka 

daugiau už nekilnojamąjį turtą miestuose. Į antraštę įtrauktas pagrindinis kontekstas tiksliau 

pasakoja apie tai, apie ką rašoma straipsnyje. 

 

3. Koks yra aiškesnis naujienų autoriaus šališkumo rodiklis? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. Autoriaus pareigos ir kilmė. 

A. Naujienų žurnalisto darbo patirtis yra svarbus rodiklis, atskleidžiantis kokias istorijas jis 

rašo. Nors žurnalisto pilietybė gali turėti įtakos tam, kokioms naujienoms jis bus šališkas, 

patikrinti rašytojo publikuotą istoriją paprastai yra tiksliausias būdas aptikti jo šališkumą ar 

interesų konfliktą. 

 

4. Kaip geriausiai patikrinti vaizdo tikrumą? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: B. Nukopijuokite paveikslėlį ir atlikite atvirkštinę jo paiešką. 
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PAAIŠKINIMAS: B. Atvirkštinė paveikslėlio paieška suteiks daug svarbios informacijos, 

įskaitant tai, ar paveikslėlis buvo naudotas anksčiau kitai situacijai apibūdinti. Ieškant šios 

temos „Google“, nuotrauka bus rodoma tik tame pačiame kontekste ir gali sustiprinti 

klaidingą pasakojimą. 

 

5. Ar straipsnio patikimumui turi reikšmės paskelbimo data?  

JŪSŲ ATSAKYMAS: Taip, žinojimas, kada straipsnis buvo paskelbtas, padeda 

kontekstualizuoti jame pateikiamą informaciją ir suteikia išsamesnį vaizdą. 

PAAIŠKINIMAS: B. Daugiau konteksto visada yra geriau. Istorijos paskelbimo data gali 

parodyti, koks buvo istorijos kontekstas, kai istorija buvo parašyta, taip pat ar ji tinka 

dabartinei situacijai. 

 

6. Kuris atsakymo variantas yra skirtas emocinei reakcijai sukelti? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: Meno muziejus garbina šventvagystę ir velnią. 

A. A variante vartojami stipriai neigiami terminai, kuriais siekiama sukelti stiprias emocijas. 

Kita vertus, gera žurnalistika stengiasi būti kuo neutralesnė ir nešališkai pateikti faktus, kaip 

nurodyta B variante. 

 

7. Kuriam pasakojimui reikia eksperto nuomonės? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: Uraganas kelia grėsmę jūrų ekosistemai Floridos pakrantėje 

B. Apie A istoriją gali pranešti bet kas, kas turi uragano įrodymų, o B istoriją turi cituoti jūrų 

biologas arba asmuo, gerai išmanantis jūrų biologiją, kad atsakymo variantas būtų tikslus.  

 

8. Kuris atsakymo variantas yra pagrįstas nuomone? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: B. Greitasis geležinkelis yra per brangus; jis neturėtų būti tiesiamas.  

B. Atsakymo variantas A yra teiginys apie tai, kas vyksta, t. y. apie geležinkelio tiesimą, o 

atsakymo variantas B yra teiginys apie tai, kas turėtų vykti, t. y. kad būtų geriau, jei 

geležinkelis nebūtų tiesiamas. 

 

9. Kokia yra geriausia strategija, norint dar kartą patikrinti, ar istorija yra teisinga? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: B. Ieškokite temos internete ir pažiūrėkite, ar kituose straipsniuose, 

naudojant kelis šaltinius, prieita prie panašios išvados. 

AIŠKINIMAS: B. Istorijos ieškojimas, siekiant išsiaiškinti, ar ji sutampa keliose žiniasklaidos 

priemonėse ir skirtinguose šaltiniuose, yra vadinamas šoniniu skaitymu. Tai nepakeičiama 
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naujienų tikrinimo priemonė. A variantas yra priimtinas kaip pradinis žingsnis, tačiau 

pasikliaudami tik juo, galite susidurti su melagingomis istorijomis. 

 

10. Kuriame atsakymo variante yra naudojamas „clickbait“, siekiant pritraukti skaitytojus? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. Beprotiškos paslapties atskleidimas kelia grėsmę garsenybės 

santuokai. 

A. A variantas nepateikia jokių užuominų apie istorijos detales. B variantas pateikia naudingą 

informaciją neutraliu tonu. 

 

11. Kaip geriausiai nustatyti, kokiai auditorijai yra skirtas straipsnis? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. 

A. Straipsniai yra skirti konkrečiai auditorijai, pasitelkiant atitinkamus parametrus, 

pavyzdžiui, yra iš anksto numatoma kaip tema paveiks tam tikram socialiniam sluoksniui 

priklausančią gyventojų grupę. Autorių patirtis ir užimamos pareigos gali padėti nustatyti 

numatomą auditoriją, bet daugelis autorių rašo daugybei skirtingų auditorijų.  

 

12. Kuriam pasakojimui reikia eksperto išvados? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. Fridono karinio jūrų laivyno pajėgumai rodo ekspansionistinius 

ketinimus 

A. Atsakymo variantas B yra akivaizdus kiekvienam, kuris gali pasitikrinti akcijų rinkos padėtį, 

o atsakymo variantas A turi būti cituojama ko nors, kas turi autoritetingų žinių apie 

tarptautinius reikalus, kad ši antraštė būtų pagrįsta. 

 

13. Kas rodo, kad pasakojimas yra teisingas? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: B. 

PAAIŠKINIMAS: B. Suklastotos istorijos dažnai gali plačiai plisti. Tai, kad ką nors matėte ne 

kartą, nereiškia, kad tai yra tiesa. Visada vertinkite istoriją pagal jos turinį ir ją skelbiančios 

medijos priemonės žurnalistinį sąžiningumą. 

 

14. Kuriame pasakojime trūksta pagrindinio konteksto? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. Kandidatas laimi rinkimus 

A atsakymo variantas neišreiškia fakto, kad rinkimų rezultatai buvo ginčytini, o tai svarbu, 

nes tai, kas gali atrodyti kaip triumfo akimirka, iš tikrųjų gali būti labai abejotina. 
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15. Kas rodo, kad paveikslėliu buvo manipuliuojama? 

JŪSŲ ATSAKYMAS: A. 

A. Nors instinktas kartais būna teisingas, visada geriau ieškoti konkrečių pavyzdžių: vaizdo 

apkarpymas, jo spalvų pakeitimas ar naujų objektų pridėjimas - tai konkretūs galimų 

pakeitimų pavyzdžiai, kurie turėtų sukelti abejonių dėl vaizdo tikrumo. 

 

Šaltinis: https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/ 

 

Apmąstykite ar, remdamasis testo rezultatais, esate raštingas medijų srityje? Ar surinkote 

daugiau nei 10 teisingų atsakymų?  

Išvados: Ką šiandien sužinojote per įvadinę pamoką? Kas jums buvo nauja? Užrašykite 3 

faktorius, į kuriuos reikia atsižvelgti kritiškai vertinant medijas. 

Mokiniai greičiausiai paminės autoriaus reputaciją, stiprias emocijas, trūkstamą informaciją, 

neryškius ar apkarpytus vaizdus. Tačiau galimi ir kiti atsakymai.  

Medijų raštingumas yra ypač svarbi kompetencija 45+ bei 60+ besimokantiesiems. Medijos 

daro įtaką svarbiems ir mažiau svarbiems sprendimams, kuriuos kasdien priimame - nuo 

pirkimo įpročių iki pasaulinės politikos pažiūrų. Niekas nėra visiškai atsparus jų įtakai, tačiau 

galime įvaldyti strategijas, kaip ją atpažinti.  

Ši pamoka turėtų būti įvadas į medijų raštingumo ugdymo temą. Taikomi metodai turėtų 

sustiprinti mokinių motyvaciją ir padidinti jų susidomėjimą šia tema.  

 

https://ylai.state.gov/verifies/englishquiz/
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(Šaltinis: 

https://i.pinimg.com/originals/2c/25/d3/2c25d3b2fd2559d18b3fa8334e6be79c.jpg) 
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 4. 2 ŽINOTI  

VEIKLOS aprašymas:  

Tai smagus užsiėmimas, kuriuo siekiama dvigubo tikslo - parodyti, kaip veikia mokslo 

bendruomenė, o kartu sukurti gerą atmosferą klasėje žaidžiant ir vaidinant. Dalyviai grupėse 

organizuoja mokslinį eksperimentą, kuriuo turi įrodyti gamtos dėsnį, kuris iš tikrųjų yra 

klaidingas. Dalyviai skatinami sąmoningai sukčiauti. Tada visos grupės pristato savo 

rezultatus imituotame moksliniame kongrese, kuriame kitos grupės atlieka Mokslo 

bendruomenės vaidmenį ir bando paneigti melagingus argumentus ir sukčiavimą. 

Pavadinimas: KODĖL MES TIKIME MOKSLU? 

Tikslai:  

Mokiniai praktiškai išbando ir supranta, kaip šališkumas ir klaidingi įsitikinimai veikia 

informacijos sklaidą. 

Mokiniai supranta mokslo bendruomenės svarbą visuomenėje. 

Mokiniai svarsto, kaip reiktų atskirti teisingą informaciją nuo klaidingos. 

Mokiniai žaidžia vaidmenų žaidimą. 

Metodai: darbas grupėse, smegenų šturmas, diskusija grupėse, vaidmenų žaidimai, 

refleksija. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, mokslinis raštingumas. 

Pagrindiniai patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: kritikos priėmimas, dėsningumų 

atpažinimas, informacijos perdavimas, aktyvus klausymasis, informacijos analizė. 

Trukmė: 90 minučių. 

Priemonės: dubenėliai, vanduo, valymo šluostės, rankdarbių reikmenys ir įvairūs 

daiktai/žaislai (kamuoliukai, medinės detalės, segtukai, plastikinės figūrėlės, metalinės 

poveržlės, plastikiniai puodeliai, tešla, plunksnos ir t. t.). 

Eiga:  

Įvadas: šiais laikais labai sunku rasti patikimos informacijos. Kai galvojame apie tikrai 

patikimas žinias, dažniausiai į galvą ateina vienos rūšies žinios. Tai - mokslas.  

Kodėl tikime, kad mokslo žinios yra patikimos? Na, žinoma, dėl mokslinio metodo ir to, kad 

visi teiginiai turi būti pagrįsti įrodymais. Tačiau yra dar kai kas - sistema, galinti aptikti klaidas 

ir manipuliacijas tokiu būdu, kuris yra jei ne tobulas, tai bent jau veiksmingiausias iš iki šiol 

rastų. Kalbame apie Mokslo bendruomenę. 
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Šioje klasėje imituosime mokslinį kongresą. Pirmiausia kiekviena grupė atliks nedidelį 

eksperimentą: kas lemia, jog objektas plūduriuoja arba skęsta. Po to kiekviena grupė 

imituotame moksliniame kongrese pristatys savo eksperimentą, o likusieji dalyviai atliks 

mokslininkų bendruomenės vaidmenį. 

Klauskite ir motyvuokite. 

Mokslo bendruomenė yra labai svarbus mokslinio darbo mechanizmas.  

Ar manote, kad mokslininkai, atlikdami tyrimus, kada nors suklysta ir pasiekia neteisingų 

rezultatų?  

Kaip manote, ar priimtina, kad mokslininkas, atlikdamas mokslinius tyrimus, daro klaidų? 

Kaip manote, kaip mokslo bendruomenė stengiasi užkirsti kelią klaidoms, neteisingiems 

rezultatams ar suklastotiems tyrimams?  

Ar žinote, ką ekspertai turi padaryti, kad būtų leista skelbti mokslinius rezultatus? 

Pristatykite veiklą. 

Parodykite medžiagas, vandenį ir dubenėlius. Atliksime mokslinį eksperimentą. Prieš 

pradėdami eksperimentą, turime užduoti klausimą. Pavyzdžiui, man įdomu kurios savybės 

lemia, kad objektas plūduriuoja arba skęsta? Dalyviai turi savo eksperimentu atsakyti į šį 

klausimą.   

Aš jūsų neklausiau, man pačiam buvo įdomu, bet, žinoma, jūs esate žmonės, o žmonės 

visada ieško atsakymų. Atsakymas, kurį pateikiame į klausimą, kai dar nežinome sprendimo, 

yra HIPOTEZĖ. Kad neklaidintume pašnekovo, reiktų paaiškinti, kad mūsų teiginys tėra 

hipotezė, kurios nepatikrinome. Tai pasiekiama pridedant tokius žodžius kaip "manau, 

kad...", "galbūt..." ir pan. 

 

Instrukcija: 

● Smegenų šturmas: visa grupė iškelia įvairias hipotezes apie tai, kas lemia, kad 

objektas plūduriuoja arba skęsta. Mokytojas skatina pateikti visas idėjas, taip pat 

beprotiškas ir juokingas. 

● Suskirstykite mokinius į grupes. 

● Kiekviena grupė pasirenka hipotezę. Ji turi būti klaidinga (pvz.: visi žali objektai 

skęsta). 

● Grupė, remdamasi pasirinkta hipoteze, parengia vieną eksperimentą. Jie PRIVALO 

sukčiauti ir manipuliuoti, kad įrodytų savo hipotezės teisingumą. 

● Eksperimentui jie gali naudoti bet kokią klasėje esančią medžiagą, net ir savo 

asmeninius daiktus. 
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● Parengti 2 minučių trukmės pristatymą ir parodyti pasiektus rezultatus imituotame 

moksliniame kongrese. 

● Visa grupė sustato kėdes puslankiu, kad matytų vieni kitus. Priešais kėdes pastatykite 

stalą ir pakvieskite grupes pristatyti savo trumpus pristatymus. 

● Kiekvienai grupei yra skiriamos dvi minutės praktiškai pristatyti savo eksperimentą.  

● Priminkite dalyviams, kad jie turi elgtis pagarbiai, o dalyvius skatinkite kūrybingai ir 

linksmai pristatyti savo eksperimentus.  

● Žiūrovai turi sukritikuoti parodytus eksperimentus, kad visi įžvelgtų melagingus 

argumentus. 

● Jei reikia, mokytojas išsako savo požiūrį ir įvardija triuką: patvirtinimo šališkumas, 

kontrolinės grupės nebuvimas, parametrų maišymas ir pan. 

 

Refleksija: 

Kaip jautėtės, kai pasakėme, kad ketiname užsiimti mokslu? Taip kartais gali jaustis jūsų 

mokiniai, kai susiduria su nauja informacija. Pabandykite įsijausti. 

Ar buvo lengviau apgaudinėti ar pagauti, kai kitas meluoja?  

Kaip mokslo bendruomenė užkerta kelią neteisingų rezultatų skelbimui? 

Ar manote, kad mokslo bendruomenė padeda pateikti patikimesnes mokslines žinias? 

O kaip dėl kitų rūšių informacijos? Ar turime kokias nors korekcines sistemas, skirtas 

žiniasklaidoje ar socialinėje žiniasklaidoje pateikiamai informacijai? Iš kur žinome, kad tai, ką 

skaitome ar žiūrime, yra patikima? 

Išvados: mokslininkai yra žmonės, o žmonės kartais klysta, meluoja ir apgaudinėja. Mokslo 

bendruomenė yra sistema, kuri užtikrina mokslo patikimumą, nes ji remiasi viso pasaulio 

mokslininkų komandiniu darbu.  

Vienas iš taisymo mechanizmų yra vadinamoji tarpusavio peržiūra. Prieš leidžiant paskelbti 

bet kokią mokslinę publikaciją, ją turi patvirtinti keli tos srities ekspertai. Ekspertai yra 

anonimiški ir publikacijas peržiūri nepriklausomai. Dažniausiai prireikia nuo dviejų iki keturių 

peržiūrų, kol straipsnis patvirtinamas, o jei kyla abejonių dėl eksperimento teisingumo ar 

patikimumo, jis apskritai nepatvirtinamas. Panašiai veikia ir moksliniai kongresai. Yra 

mokslininkų komitetas, kuris nusprendžia, ar pranešimas yra tinkamas, ar ne, o po kiekvieno 

pranešimo auditorija užduoda klausimus. 
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Paveikslėlių kreditai: Nick Kim, Massey universitetas, Velingtonas 

 

Ši sistema turi trūkumų ir kartais gali sutrikti. Tačiau dažniausiai ji veikia gerai. „Moksliškai 

įrodyta“ reiškia "išanalizuota ir patikrinta daugelio nesuinteresuotų ekspertų“. 

Yra tam tikri mechanizmai, kuriais galima užkirsti kelią neteisingos informacijos skelbimui 

žiniasklaidoje, tačiau ją ištaisyti nėra taip paprasta. Galėtume valandų valandas analizuoti 

šiuos sunkumus. 

Daugiau informacijos:  

Toliau pateikiame keletą dažniausiai pasitaikančių gudrybių ar klaidų, kurias galite rasti šioje 

veikloje. Atkreipkite dėmesį, kad ši lentelė skirta ne tam, kad mokytumėte mokinius, o tam, 

kad jums būtų lengviau atpažinti gudrybes, kurias naudos mokiniai, ir galėtumėte jas įvardyti. 

 

Triukas ir apibrėžimas Pavyzdžiai Kaip mokslas su tuo kovoja 

Patvirtinimo šališkumas 1) Jei noriu įrodyti, kad visi Aklas eksperimentas 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 25  
 
 

LIETUVA 

 

Polinkis interpretuoti naujus 

įrodymus kaip savo turimų 

įsitikinimų ar teorijų 

patvirtinimą. 

 

raudoni objektai 

plūduriuoja, pasirenku tik 

tuos raudonus objektus, 

kurie atitinka mano taisyklę. 

Kitiems raudoniems 

objektams, kurie neplaukia, 

pateiksiu alternatyvius 

paaiškinimus, pavyzdžiui, „jis 

iš tikrųjų nėra raudonas“. 

 

2) Šis išankstinis 

nusistatymas yra labai 

paplitęs kasdieniame 

gyvenime ir yra daugelio 

išankstinių nuostatų 

priežastis. Pavyzdžiui, 

įsitikinimas, kad migrantai 

padaro daugiau nusikaltimų 

nei vietiniai gyventojai. 

Informacija, kuri gali turėti 

įtakos eksperimento 

dalyviams, yra užmaskuota 

arba užslėpta iki 

eksperimento pabaigos.  

 

Pavyzdžiui, atliekant 

bandymus su vaistais, 

mokslininkas nežino, ar 

pacientui duoda tikrą vaistą, 

ar placebą. 

 

Šią klaidą taip pat gali padėti 

ištaisyti kontrolinė grupė. 

Kontrolinės grupės 

nebuvimas 

 

Kartais atlikdami 

eksperimentą galime 

padaryti skubotas išvadas ir 

manyti, kad rezultatas 

gautas dėl įvykio, kuris vyko 

visuose eksperimentuose, 

nors iš tikrųjų tai yra išorinis 

veiksnys. 

 

 

 

1) Noriu įrodyti, kad daiktai 

plūduriuoja, kai jiems 

liepiama tai daryti. Paimu 

kelis guminius kamuoliukus 

ir liepiu jiems „plūduriuoti“ 

Kamuoliukai plūduriuos. 

Jei dabar sudaryčiau 

kontrolinę grupę, ją 

sudarytų keletas 

kamuoliukų, kuriems nieko 

nesakysiu. Įmetu juos į 

vandenį ir matau, kad jie 

taip pat plūduriuoja. 

 

2) Vyras išgeria stiklinę 

viskio su ledukais ir 

išsiblaivo. Kitą dieną jis 

išgeria degtinės su ledukais 

Kontrolinė grupė 

medicininiuose tyrimuose: 

placebas 

Pacientų grupei duodamos 

tabletės, tačiau tik 50 proc. 

tablečių yra veikliosios 

vaisto medžiagos. 

Jei visi pacientai pasveiksta, 

galime daryti išvadą, kad 

juos išgydė ne vaistas, o 

išorinis veiksnys, pavyzdžiui, 

laikas. Jei dauguma 

išgydytųjų yra tie, kurie 

vartojo vaistą, galime daryti 

išvadą, kad vaistas padeda 

išgydyti. 

 

Kontrolinė laboratorijos 
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ir išsiblaivo. Kitą dieną jis 

išgeria džino su ledu ir 

išsiblaivo. Taigi jis daro 

išvadą, kad nuo ledo jis 

tampa girtas. 

 

3) Laboratorijoje noriu 

patikrinti trąšų 

veiksmingumą. Pasirodo, 

kad ši žiema buvo ypač 

saulėta ir dėl to augalai labai 

greitai auga. Darau išvadą, 

kad mano trąšos yra geros. 

grupė 

Turėjau studijuoti kelių 

augalų augimą. Vieni jų augo 

naudojant trašas, o kiti be 

jų, tačiau tomis pačiomis 

sąlygomis. Tokiu būdu, 

matydamas, kad jie visi labai 

gerai auga, supratau, kad 

priežastis - ne trąšos. 

 

Maišymo parametrai 

 

Kai norime ištirti, kaip tam 

tikras parametras veikia 

mūsų eksperimentą, turime 

išskirti visus kitus galimus 

veiksnius, kurie gali turėti 

įtakos šiam parametrui. 

1) Jei noriu įrodyti, kad visi 

apvalių formų daiktai 

plūduriuoja, galiu paimti 

žaislinį kamuoliuką, guminę 

antį ir butelio dangtelį. 

Tačiau teisingiau būtų paimti 

guminį kamuoliuką ir 

palyginti jį su popieriniu, 

metaliniu ir mediniu 

kamuoliuku. 

 

2) Moteris peršalo ir 

nusprendžia atsigulti į lovą, 

Ji išgeria stiklinę apelsinų 

sulčių, suvalgo dubenėlį 

vištienos sriubos ir vaistų 

nuo peršalimo. Po savaitės ji 

sako: „Mano vištienos sriuba 

nuostabi, ji išgydė mano 

peršalimą vos per tris 

dienas“. 

Kintamųjų izoliavimas 

Suplanuoti keli 

eksperimentai, kuriuose 

visos sąlygos yra visiškai 

vienodos, išskyrus tas, kurias 

norime patikrinti. 

Stebėtojo subjektyvumas 

Eksperimento rezultatai arba 

1) Noriu įrodyti, kad visi 

gražūs daiktai plūduriuoja. 

Išmatuojamų duomenų 

rinkimas 
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sąlygos skiriasi priklausomai 

nuo to, kas yra stebėtojas. 

Pasirenku keletą gražių 

objektų ir stebiu, kaip jie 

plūduriuoja. Tačiau kiti 

stebėtojai kai kuriuos iš šių 

objektų gali atmesti kaip 

visai negražius. 

 

2) "Transparency 

International" yra 

nevyriausybinė organizacija, 

kurios tikslas - apibrėžti ir 

kvalifikuoti korupciją 

įvairiose šalyse. Vienas iš jų 

naudojamų rodiklių yra 

visuomenės korupcijos 

suvokimas. Tačiau jie 

pastebėjo, kad yra šalių, 

kuriose piliečiai korupciją 

suvokia daug geriau nei 

kitose šalyse, kuriose 

korupcija yra mažesnė. 

Todėl vien suvokimo rodiklis 

nebūtų išsamus rodiklis. 

„Tai, kas neišmatuojama, 

nėra mokslas“. Ernestas 

Rutherfordas 

 

Statistika 

Kartais norime įvertinti 

kintamuosius, kuriuos gali 

būti nelengva išmatuoti. 

Todėl pasitelkiame 

statistiką. Pavyzdžiui, galime 

paklausti tam tikro skaičiaus 

žmonių, kuriuos objektus jie 

laiko gražiais. Tikriausiai 

rasime tam tikrų 

dėsningumų. 

Atsitiktinumo veiksnys 

Kartais atsitiktinumas gali 

lemti kitokius rezultatus nei 

įprastai 

1) Popierinio kamuoliuko 

viduje esantis oro burbulas 

privers jį plūduriuoti. 

 

2) Bakterijų kultūra galėjo 

būti užkrėsta kambaryje 

esančiu grybeliu. 

Pakartojamumas arba 

pakartotinio bandymo 

patikimumas 

Mokslinis eksperimentas 

galioja tik tada, kai jį galima 

pakartoti skirtingomis 

aplinkybėmis, skirtingoms 

tyrėjų grupėms ir skirtingu 

laiku, o gaunamas rezultatas 

yra tas pats. 

 

Daugumoje mokslinių 

straipsnių pateikiamas 

taikytos metodikos 
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aprašymas, kad mokslo 

bendruomenė galėtų aptikti 

metodo klaidas, taip pat kad 

būtų galima pakartoti 

tyrimus ir patikrinti 

rezultatus. 
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 4. 3 SUPRASTI  

VEIKLOS aprašymas:  

Šis užsiėmimas - tai klasikinė paskaita, kurios pagrindinis tikslas - palyginti joje naudojamą 

metodiką su interaktyvesnėmis paskaitomis. Antrinis tikslas - šiek tiek pamokyti apie 

manipuliavimą statistiniais duomenimis ir jų interpretavimą, tačiau nebūtina labai gilintis į 

šią temą, nes norime parodyti, kad naujoms ir sudėtingoms žinioms visiškai įsisavinti reikia 

daug praktikos ir kad mokymui neužtenka tik tokio pristatymo.  

Labai svarbus aspektas yra tas, kad mokytojas gali pasirinkti pristatymą medijų raštingumo 

tema, kuri jam yra patogi. Pateikiame pavyzdį, kurį galima pritaikyti, tačiau drąsiai galite 

pasirinkti kitą pristatymą, kuris atitiktų jūsų kontekstą ir auditoriją. 

Pavadinimas: MELAS, PRAKEIKTAS MELAS IR STATISTIKA. 

Tikslai:  

Mokiniai susipažįsta su dažniausiai pasitaikančiomis manipuliacijomis, kurios yra pagrįstos 

statistiniais duomenimis. 

Mokiniai apsvarsto praktinės veiklos svarbą siekiant visapusiškai įsisavinti naujas žinias. 

Alternatyvos skirtingoms aplinkybėms: galite naudoti kitą pristatymą apie medijų 

raštingumą, kuris bus labiau susijęs su jūsų mokomu dalyku. 

Metodai: žodinis pristatymas. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, medijų raštingumas. 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: informacijos analizė, savirefleksija. 

Trukmė: 10 minučių, 

Priemonės: projektorius. 

Eiga:   

Įvadas: statistinė analizė yra labai naudinga, kai analizuojamos sudėtingos sistemos. 

Statistiniai duomenys yra skaitiniai duomenys, dažniausiai pagrįsti labai tiksliais moksliniais 

tyrimais. Tačiau ar galime tikėti statistika? Na, kartais galime būti bent jau skeptiški, nes tai 

yra tam tikra informacija, kuria gana lengva manipuliuoti. Pažvelkime į keletą pavyzdžių. 

Skaitykite paskaitą: 

Pristatymą rasite 1 priede. 

Refleksija:  

Ar manote, kad esate pasirengę dirbti su statistine informacija? 

Kaip manote, ar statistika yra lengviau/sunkiau nei manėte anksčiau? 
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Ko dar reikėtų, kad patobulintumėte statistine informacija pagrįstos informacijos supratimo 

įgūdžius? 

Refleksija:  

Kaip manote, ar statistika yra lengviau/sunkiau nei manėte anksčiau? Apibūdinkite savo 

jausmus dabar, kai sužinojote daugiau apie tai, kaip mus gali suklaidinti statistika? Kokias 

dažniausiai pasitaikančias manipuliacijas statistikoje dabar galite pastebėti kasdieniame 

gyvenime (kur?). Ar, remdamiesi tuo, ką žinote, galite jas aptikti dabar? Ar manote, kad 

esate pasirengę dirbti su statistine informacija? Paaiškinkite kodėl? Ko dar reikėtų, kad 

patobulintumėte statistine informacija pagrįstos informacijos supratimo įgūdžius? 

Išvados: statistika yra labai naudinga norint suprasti sudėtingas situacijas, kurios nėra 

vienareikšmės. Tačiau kartais statistine informacija galima lengvai manipuliuoti, todėl 

skaitydami ją turime būti atsargūs ir naudoti kritinį mąstymą. 
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 4. 4 PRITAIKYTI  

VEIKLOS aprašymas: 

Šios veiklos metu dalyviai susiburia į grupes po du ar tris ir surengia nedidelę diskusiją. Kad 

pasiruoštų diskusijai, dalyvių paprašoma perskaityti tekstą, susijusį su aptariama tema. 

Dalyviai įspėjami, kad tekste sąmoningai pateikiami klaidingi argumentai ir klaidingi teiginiai, 

kuriuos jie turėtų aptikti. Taip skatinamas kritiškas požiūris į skaitymą. 

Pavadinimas: KAS YRA ATSAKINGAS UŽ KLIMATO KAITĄ? 

Tikslai:  

Mokiniai taiko žinias apie kritinį mąstymą skaitydami pateiktą informaciją. 

Mokiniai taiko žinias apie klaidų atpažinimą. 

Mokinys dalijasi savo idėjomis su kitu mokiniu. 

Mokiniai sukuria koliažą, siekdami parodyti, kaip galima supaprastinti problemą. 

Metodai: išsamus skaitymas, aktyvus klausymasis, diskusija, grafinis idėjų išdėstymas, 

koliažas. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, medijų raštingumas. 

Pagrindiniai patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: klaidų atpažinimas, kritinis skaitymas, 

bendravimas, argumentavimas, nuomonių lyginimas. 

Trukmė: 45 minutės. 

Priemonės: darbo lapai, žirklės, rašikliai, žymekliai, popierius. 

Eiga:   

Įvadas:  

Instrukcija:  

● Perskaitykite pateiktą klaidingų teiginių apibrėžimus.  

● Perskaitykite pateiktą 6 argumentų sąrašą (atsakomybė už aplinką). 

● Išbraukite sakinius, pagrįstus blogais argumentais ir klaidingais teiginiais. Iš viso rasite 

tris argumentus, pagrįstus toliau aprašytomis klaidomis. Atkreipkite dėmesį, kad 

argumentas, su kuriuo nesutinkate, nebūtinai yra blogas argumentas. 

● Pažymėkite, kuri klaidų rūšis buvo panaudota kiekvienu atveju. 
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Klaidų pavyzdžiai: 

Yra dešimtys klaidingų teiginių tipų, kurie skirstomi įvairiais būdais. Šiame pratime 

apžvelgsime tik tris dažniausiai pasitaikančias. Apibrėžimai paimti iš Vikipedijos straipsnių. Jei 

jums įdomu, galite peržiūrėti Vikipedijos įrašą, kuriame rasite daug naudingų pavyzdžių ir 

apibrėžimų. 

 

Ad hominem klaida: 

Paprastai šis terminas reiškia retorinę strategiją, kai kalbėtojas puola argumentą pateikiančio 

asmens charakterį, motyvą ar kitą asmens savybę, o ne patį argumento turinį. Dažniausia ad 

hominem forma yra tokia: „A pateikia teiginį x, B teigia, kad A turi nepageidaujamą savybę, 

todėl B daro išvadą, kad argumentas x yra neteisingas“.  

 

Natūralistinė klaida: filosofinėje etikoje natūralistinė klaida - tai klaida, kai kažkas aiškinama 

kaip geras asmuo/dalykas/reiškinys reduktyviai, remiantis jo natūraliomis savybėmis, pvz., 

maloniomis ar pageidautinomis. Šį terminą įvedė britų filosofas G. E. Moore'as 1903 m. 

knygoje Principia Ethica. 

 

Slidi nuokalnė: - tai argumentas, kai kažkuri diskusijos šalis teigia, kad santykinai nedidelis 

pirmas žingsnis lemia susijusių įvykių grandinę, kuri baigiasi reikšmingu (paprastai neigiamu) 

poveikiu. Slidžios nuokalnės argumento esmė yra ta, kad konkretus svarstomas sprendimas 

gali sukelti nenumatytų pasekmių. 

 

Atsakomybė už aplinką 

1. Apeliuojant į asmeninę atsakomybę, iš tiesų 

atsakingi asmenys gali jos išvengti. Piliečiai turi 

sutelkti dėmesį į didesnės atsakomybės reikalavimą 

iš vyriausybių ir įmonių. 

2. Daugelis aplinkosaugininkų vykdo kampanijas 

naudodamiesi socialine žiniasklaida ir internetu, kurie 

yra dalis problemos, kurią jie smerkia. Jei jie pasisako 

prieš technologijas, turėtų nustoti jomis naudotis. Šis 

nenuoseklumas verčia mane nepasitikėti jų 

argumentais. 

   

3. Klimato kaita yra pasaulinė problema. Kiekvienas 

žmogus, priklausomai nuo savo vartojimo įpročių, 

per metus išmeta tam tikrą kiekį tonų CO2. 

Nekeisdami savo gyvenimo būdo prisidedame prie 

šios katastrofos.  

   

4. Klimato kaitos problema yra gamybos ir 

paskirstymo sistemos problema. Vien pavieniais 

veiksmais jos išspręsti neįmanoma. Vyriausybės turi 

parengti politiką jai pažaboti. 

   



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 33  
 
 

LIETUVA 

5. Klimato kaitos problema yra ta, kad mes 

negyvename darnoje su gamta. Jei naudotume tik 

natūralius produktus, taip nenutiktų. 

   

6. Išmetamo CO2 kiekio mažinimas reiškia gamybos 

mažinimą ir taip sunaikina ekonomikos variklį. Tai 

reikštų grįžimą gyventi į urvus, be jokios civilizacijos. 

   

 

Sprendimai:  

 

Ad hominem klaida: 2 

 

Natūralistinė klaida: 5 

 

Slidus šlaitas: 6 

 

Refleksija: kaip jautėtės skaitydami argumentus ir tikrai žinodami, kad juose galima aptikti 

klaidų? Ar buvo lengva rasti klaidas?  

Ar šios veiklos metu kaip nors pasikeitė jūsų nuomonė apie atsakomybę už klimatą? 

Ar lengva rasti klaidų? Kokiomis žiniomis naudojotės klaidoms aptikti? Ko išmokote iš savo 

bendramokslių dirbdami kartu? Kurios iš šių išvadų jums bus naudingiausios ateityje? Ar šios 

veiklos metu kaip nors pasikeitė jūsų nuomonė apie atsakomybę už klimatą? Paaiškinkite, 

kaip ir kodėl.   

Išvados: prastus argumentus ir klaidas tekste nebuvo sunku rasti, jie buvo labai akivaizdūs, 

tačiau tekstą buvo sunkiau skaityti dėl suvokimo, kad jame yra tam tikrų gudrybių ir klaidų. 

Tai viena iš ritinio mąstymo rūšių. Prisiminkite šį požiūrį ir stenkitės jį taikyti kasdien 

skaitydami bet kurią informaciją. Galbūt nustebsite, kaip dažnai rasite tokių klaidingų 

argumentų.  
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 4. 5 ANALIZUOTI  

VEIKLOS aprašymas:  

Šią užduotį sudaro garso įrašo klausymasis ir jo aptarimas grupėje. Tikslas - parodyti iš dalies 

interaktyvią veiklą, kurioje gali dalyvauti visi mokiniai. Tačiau tai nėra praktinė veikla, nes 

nėra tiesioginio nagrinėjamų sąvokų taikymo. Be to, diskusija vyksta didelėje grupėje, kad 

vėliau ją būtų galima palyginti su veikla mažose grupėse. 

Gali atrodyti, kad šiai veiklai neužtenka laiko, tačiau nepamirškite, kad pagrindinis tikslas yra 

ne pati veikla ir refleksija, o įvairių metodų pristatymas. Kadangi ši metodika dažnai taikoma 

švietimo kontekste, mokiniams nereikia daug laiko su ja susipažinti. Dėl šios priežasties ne 

bėda, jei debatus teks nutraukti per anksti. 

Žinoma, šioje veikloje galima naudoti bet kokius kitus daugialypės terpės elementus, jei jie 

yra reikalingi įvairioms socialinėms grupėms, turinčioms individualiųjų poreikių 

(neprigirdintiems arba turintiems kalbos sutrikimų). 

Pavadinimas: OROFESIONALIOS ŽURNALISTIKOS POREIKIS. 

Tikslai: 

Mokiniai svarsto apie įvairių informacijos šaltinių patikimumą. 

Mokiniai dalijasi savo nuomone su kitais dalyviais. 

Mokiniai palygina diskusijų didelėse ir mažose grupėse veiksmingumą švietimo srityje. 

Metodai: klausytis garso įrašo (skaityti išverstą transkripciją), diskusija didelėje grupėje. 

Patobulintos pagrindinės kompetencijos: kritinis mąstymas, medijų raštingumas. 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: diskutavimas, aktyvus klausymasis. 

Trukmė: 30 minučių. 

Priemonės: garso įranga, balta lenta. 

Eiga:  

Įvadas: dabar mes klausysimės radijo laidos dalies. Kad suprastumėte garso įrašą, pirmiausia 

turėtume pristatyti vieną sąvoką: patvirtinimo šališkumas (angl. confirmation bias). 

Patvirtinimo šališkumas yra vienas iš „trumpųjų kelių“, kuriais mūsų protas tvarkosi su 

gaunamos informacijos pertekliumi. Ji verčia mus atkreipti dėmesį tik į tą informaciją, kuri 

patvirtina tai, kuo tikime. Dėl jos, pavyzdžiui, vienas rasistiškai nusiteikęs žmogus renkasi 

informaciją apie migrantų padarytus nusikaltimus ir ignoruoja tą, kurioje kalbama apie 

vietinių gyventojų padarytus nusikaltimus. 
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Klauskite ir motyvuokite: Ar žinote kitų patvirtinimo šališkumo pavyzdžių? 

Ar galite paminėti, kaip žiniasklaida tuo naudojasi? 

Instrukcija:  

● Išklausykite garso įrašą ir perskaitykite transkripciją (ji gali būti išversta į įvairias 

kalbas): 

https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-

on-the-internet-column?t=1600170178499 

● Debatams pirmininkauja mokytojas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į diskusijos 

valdymą. Skatinkite besimokančiuosius kalbėti paeiliui.  

● Mokymų vadovas ieškos savanorių, kurie galėtų padėti valdyti kalbėjimo laiką ir 

užrašyti pagrindines mintis, kurios bus išsakytos grupei diskutuojant. 

● Keletas klausimų, kuriuos mokytojas gali užduoti, kad paskatintų žmones kalbėti:  

o Kaip gali būti, kad įrodžius, jog melagingos naujienos yra neteisingos, jos 

tampa dar populiaresnės? 

o Ar mums reikia profesionalių žurnalistų šioje skaitmeninės informacijos eroje? 

o Ar "Twitter", "Facebook" ir panašios platformos yra kaip nors atsakingos už 

netikras naujienas? 

● Siekiant, kad kiekvienam dalyviui (taip pat ir intravertiškiems mokiniams) būtų 

lengviau dalyvauti, mokytojas duoda mokiniams vieną daiktą. Jį vienas asmuo 

perduoda kitam. Kiekvienas asmuo nusprendžia, ar nori ką nors pasakyti, kai daiktas jį 

pasiekia, ar nori tiesiog perduoti daiktą kitam žmogui. 

● Mokytojas kiekvieną nuomonę užsirašo.  

● Diskusijos pabaigoje mokiniai ant lipduko užrašo vieną per diskusiją išgirstą mintį, 

kuriai pritaria, vieną mintį, kuriai nepritaria, ir vieną mintį, apie kurią norėtų pagalvoti 

ateityje. 

● Mokytojas apibendrina diskusiją.  

 

Refleksija:  kaip jautėtės didžiosios grupės diskusijoje? Ar tai buvo panašu į ankstesnę veiklą, 

kai diskutavome mažose grupelėse? Kokie skirtumai? 

Ar manote, kad garso įrašas yra vienintelis būdas nagrinėti šią temą? Būdami mokytojais, 

mes galime naudoti savo medžiagą ir pavyzdžius. Yra skirtumas tarp melo raštu ir melo 

naudojant „daugialypės terpės elementą“. Ar žiūrėdami vaizdo įrašą laikomės to paties 

požiūrio kaip ir skaitydami tekstą? Paaiškinkite skirtumus.  

 

https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-on-the-internet-column?t=1600170178499
https://www.npr.org/2015/12/21/460602085/digital-culture-critic-abandons-fake-on-the-internet-column?t=1600170178499
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Išvados: dauguma informacijos, kurią gauname šiais laikais, yra ne tekstai, o įvairios 

daugialypės terpės formatai. Šis faktas taip pat reiškia, kad šiuo metu turime kritiškai 

analizuoti informaciją įvairiais formatais. Daugialypės terpės formatų informacijos atveju gali 

klaidinti ne tik turinys, bet ir pateikimo forma. Vaizdo įrašas yra formatas, kuriuo lengviau 

manipuliuoti. Pavyzdžiui, įmantri produkcija, į kurią investuota daugiau pinigų, gali suteikti 

didesnį tikrumo jausmą nei tie patys elementai, pateikti tiesiog rašytiniu tekstu. Svarbu 

visada kritiškai ir apmąstyti gaunamą informaciją, nepriklausomai nuo to, kokiu formatu ji 

mums siūloma. Ir mes, kaip pedagogai, turime nepamiršti šio fakto, kai stengiamės būti 

objektyvūs diskusijose, kurias siūlome besimokantiesiems. 
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 4. 6 VERTINTI IR KURTI  

VEIKLOS aprašymas:  

Ši veikla yra svarbiausia iš visų anksčiau paminėtų. Ji apima keturių įgyvendintų veiklų ir jų 

metodikų analizę, siekiant nustatyti kiekvienos iš jų privalumus ir trūkumus. Galutinis tikslas 

yra ne kritikuoti vienų metodų trūkumus ir sutelkti dėmesį į kitų privalumus, bet siekti, kad 

mokymų dalyviai galėtų pasirinkti, kokiose ugdymo situacijose tikslingiau taikyti kiekvieną 

metodą, atsižvelgiant į siekiamus tikslus. 

Antra, mokytojas gali naudoti šią veiklą kritinio mąstymo įgūdžiams įvertinti ir grįžtamajam 

ryšiui suteikti. 

Pavadinimas: Ką mes padarėme? 

Tikslai: 

Besimokantysis geba paaiškinti pristatytą požiūrį.  

Besimokantysis praktiškai atpažįsta ir analizuoja tipinius karikatūros/nuotraukos ar 

paveikslėlio bruožus ir palygina savo atsakymus su kitų grupės narių atsakymais. 

Mokytojas įvertina kiek mokiniai patobulino savo kritinio mąstymo įgūdžius. 

Metodai: vertinimas, analizė, dalijimasis nuomonėmis. 

Išugdyti pagrindiniai gebėjimai: kritinis mąstymas, aktyvus mokymasis. 

Patobulinti kritinio mąstymo įgūdžiai: taikymas, diskusijos, aktyvus klausymasis. 

Trukmė: 30 minučių. 

Priemonės: lenta. 

Eiga:   

Įvadas: dalyvavome keturiose skirtingose veiklose. Kiekviena iš jų buvo skirta iliustruoti 

skirtingą mokymo metodą. Dabar prašome jūsų pabandyti įsijausti į mokytojų vaidmenį ir 

paanalizuoti šias keturias veiklas. 

Klauskite ir motyvuokite: kokiomis veiklomis užsiėmėme? Ar jas prisimenate? Kokia tvarka 

jas atlikome? Kurios iš jų pareikalavo daugiau mokinių aktyvumo? Kurios užtruko ilgiau? 

Kurios iš jų labiausiai skatino mokytis? 

Instrukcija: 

● Mokytojas nubraižo lentelę su 4 stulpeliais. Kiekvieno stulpelio pavadinimas bus 

kiekvienos veiklos pavadinimas.  
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● Surenkite smegenų šturmą, apibūdindami kiekvienos metodikos ypatybes. Kadangi 

tai yra smegenų šturmas, mokytojas neturėtų užrašyti kiekvienos eilutės pavadinimų, 

leiskite mokiniams laisvai mąstyti. 

● Jei reikia, mokytojas gali užduoti keletą klausimų, kad paskatintų apmąstymus: ką 

mes nuveikėme? Kokie skirtumai tarp įgyvendintų veiklų: trukmė, mokymasis, 

smagumas, dalyvavimas, kritinis mąstymas, ryšys su realiu gyvenimu ir t. t.? Kuo 

kiekvienas metodas gali būti naudingas? 

 

Refleksija: ar galite įsivaizduoti, kaip pritaikyti įvairias panaudotas metodikas savo 

pamokose? Kaip manote, ar šios metodikos galėtų gerai veikti jūsų konkrečioje aplinkoje? Su 

kokiais sunkumais susidurtumėte? Ar kurdami veiklą pirmiausia galvojate, kokią metodiką 

naudosite, o tik paskui apie turinį, ar atvirkščiai? Ar manote, kad viso turinio galima mokyti 

pagal bet kokią metodiką? Ar yra kokia nors metodika, kurios privalumų naudojant ją, o ne 

kitą, aiškiai neįžvelgiate? Kodėl? Ar manote, kad yra metodika, kuri yra aiškiai pranašesnė už 

kitas, nepriklausomai nuo veiklos? 

Išvados:  

Toliau pateikiame keturių veiklų palyginimą ir keletą įdomių išvadų: 

1 veikla 

Kodėl mes tikime 

mokslu? 

2 veikla 

Melas, prakeiktas 

melas ir statistika 

3 veikla 

Kas atsakingas už 

klimato kaitą? 

4 veikla 

Klastotės interneto 

skiltyje 

Juokinga 

 

Labai aktyvus 

dalyvavimas 

 

 

Sunku suprasti 

 

 

Chaotiškas 

 

 

Labai ilgas 

Klasikinis 

 

Dalyvaujančiųjų nėra 

 

 

Lengva suprasti 

 

 

 

Lengva valdyti 

 

 

Įdomu 

 

Gana aktyvus 

dalyvavimas 

 

 

Koliažo dalį gali būti 

sunku suprasti 

 

Lengva valdyti 

 

 

Ilgas 

Klasikinis 

 

Nelabai aktyvus 

dalyvavimas 

 

Lengva suprasti 

 

 

 

Lengva kontroliuoti, 

bet sunku 

palengvinti 
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Kūrybiškas 

 

 

Susijęs su realiuoju 

pasauliu, bet ne su 

kasdieniu gyvenimu 

 

 

 

Sudėtinga atlikti 

 

 

Teorinis, praktinis ir 

refleksijos 

mokymasis. 

 

Naudinga kuriant 

gerą mokymosi 

aplinką klasėje. Gera 

metodika, padedanti 

parodyti, kaip veikia 

toks sudėtingas 

dalykas kaip mokslo 

bendruomenė.  

Naudinga, kai reikia 

įdomiai bei smagiai 

dirbti su sudėtinga 

informacija. 

Trumpas 

 

Įkvepiantis, 

priklausomai nuo 

temos 

 

Sunku įžvelgti ryšį su 

realiu pasauliu 

 

 

 

Lengva atlikti 

 

 

suteikia neišsamų 

mokymąsi: tik 

teorinį. 

 

 

Naudinga pristatant 

naują temą. Kai 

norima pasiekti daug 

mokinių, o laiko yra 

mažai. 

 

Kūrybiškas 

 

 

Stiprus ryšys su 

realiu pasauliu ir 

kasdieniu gyvenimu 

 

 

 

Lengva atlikti 

 

 

Suteikiamas 

neišsamus 

mokymasis: praktinis 

ir refleksijos, bet ne 

teorinis. 

 

Naudinga lavinti 

kritinį mąstymą, 

taikomą realiose 

situacijose ir 

lavinant bendravimo 

įgūdžius.  

Ne per ilgai 

 

Įkvepiantis 

priklausomai nuo 

daugialypės terpės 

 

Ši tema susijusi su 

realiu pasauliu, 

tačiau trūksta 

praktinių užduočių 

 

Lengva atlikti. 

Sudėtinga valdyti 

 

Suteikia galimybę 

mokytis neišsamiai: 

Teorinis ir 

refleksinis, bet ne 

praktinis. 

 

Naudinga pristatyti 

naują temą ir lavinti 

bendravimo 

įgūdžius. 
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Refleksija: pažymėkite kiekvieną antraštę, nurodydami tą aspektą, kuris yra svarbiausias 

įgyvendinant konkrečią veiklą 

Aktyvaus mokymosi 

svarbos supratimas 

Dalyvavimą labiausiai 

skatinančioje veikloje 

mokiniai įvardija kaip 

akivaizdžiai teigiamą. 

Mokiniai abejoja, kuri 

veikla yra labiau 

didaktinė. 

Mokiniai geriau 

vertina tą veiklą, 

kurioje reikia mažiau 

dalyvauti 

Galimų praktinės 

veiklos sunkumų 

nustatymas 

Mokymų dalyviai 

pripažįsta visus 

galimus sunkumus, į 

kuriuos reikia 

atsižvelgti, siekiant, 

kad veikla būtų labiau 

įtraukianti. 

Mokymų dalyviai 

pripažįsta kai kuriuos 

galimus sunkumus, į 

kuriuos reikia 

atsižvelgti, siekiant, 

kad veikla būtų labiau 

įtraukianti. 

Mokymų dalyviai 

nepripažįsta galimų 

sunkumų, į kuriuos 

reikia atsižvelgti, 

siekiant, kad veikla 

būtų labiau įtraukianti. 

Mokiniai supranta 

veiklos, susijusios su 

realiu pasauliu, 

svarbą. 

Patys mokiniai 

pabrėžia, kaip svarbu 

susieti veiklą su realiu 

pasauliu. 

Mokiniai atkreipia 

dėmesį į tai, kaip 

svarbu susieti veiklą su 

realiu pasauliu, kai 

klausimą pasiūlo 

mokytojas. 

Mokiniai nesupranta, 

kaip svarbu susieti 

veiklą su realiu 

pasauliu. 

Mokiniai supranta 

kiekvienos veiklos 

mokymosi tikslus. 

Mokiniai visiškai 

supranta visų veiklų 

mokymosi tikslus. 

Mokiniai iš dalies 

supranta visų arba kai 

kurių veiklų mokymosi 

tikslus. 

Mokiniai susiduria su 

dideliais sunkumais 

suprasdami kai kurių 

veiklų mokymosi 

tikslus. 
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 1 PRIEDAS  

Pavadinimas: KAIP MELUOTI NAUDOJANT STATISTIKĄ 

 

 

 

Toliau pateikiama informacija paimta iš knygos: I. Geis, Norton, Niujorkas, ISBN 0-393-31072-

8. 

 

Šiuolaikinis mokslas iš esmės yra grindžiamas statistinio reikšmingumo ir tikimybiniais 

teiginiais. Statistika yra įrankis. Keletas moksle naudojamos statistikos pavyzdžių: 

1) Tyrimai parodė, kad tikimybė susirgti plaučių vėžiu yra beveik 20 kartų didesnė 

rūkantiesiems, palyginti su nerūkančiaisiais (ACS, 2004);  

2) Yra didelė tikimybė, kad per artimiausius 200 000 metų Žemėje įvyks katastrofinis 

meteorito smūgis (Bland, 2005);  

3) Pirmagimių vyrų IQ testų rezultatai yra 2,82 balo aukštesni nei antrųjų vaikų - šis skirtumas 

yra reikšmingas (Bjerkedal, 2007). 

Dažnai klaidingai manoma, kad statistiniai duomenys įrodo, jog kažkas yra tiesa, tačiau iš 

tikrųjų statistiniai duomenys tiesiog parodo tikimybę, kad bus gautas tam tikras rezultatas. 

Tai labai svarbus skirtumas. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-393-31072-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-393-31072-8
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/statistical+significance/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/probability/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/probability/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/statistic/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/statistic/pop
https://www.visionlearning.com/en/glossary/view/probability/pop
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Pavyzdys: plaučių vėžys 

 

Amerikos sergančiųjų vėžiu draugija atliko keletą plataus masto vėžio tyrimų, siekdama 

pristatyti teiginius apie šios ligos riziką JAV piliečiams. Vėžio prevencijos I tyrime 1959-1960 

m. dalyvavo apie 1 mln. žmonių, o vėžio prevencijos II tyrimas buvo dar didesnis - 1982 m. 

jame dalyvavo 1,2 mln. žmonių. Abiejuose tyrimuose nustatyta, kad tarp rūkančiųjų cigaretes 

plaučių vėžio atvejų buvo daug daugiau nei tarp nerūkančiųjų, tačiau ne visi rūkantys 

asmenys susirgo plaučių vėžiu (iš tikrųjų plaučių vėžiu susirgo ir kai kurie nerūkantieji). Taigi, 

plaučių vėžio išsivystymas yra tikimybinis įvykis, o ne paprastas priežasties ir pasekmės ryšys. 

 

 

0
% 

100
% 

  

A yra 
A 

 

 

0% 100% 

A NESILAIKOMA A yra stebimas 
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Tolesniuose skyriuose aptarsime keletą dažniausiai pasitaikančių būdų, kaip gali būti 

meluojama, pasitelkiant statistinius duomenis.  

 

Kaip meluoti naudojant žemėlapius 

Vaizduodami informaciją žemėlapyje, skirtingas sritis nuspalviname skirtingai. Priklausomai 

nuo diapazono dydžio, kurį pasirenkame kiekvienai spalvai, galime gauti daugiau ar mažiau 

spalvotą žemėlapį. Pavyzdžiui, jei tam tikrame Floridos regione Lotynų Amerikos arba 

ispanakalbių gyventojų procentinę dalį priskiriame šviesesnės spalvoms intervalams nuo 1,5 

iki 7,5 procento (1 žemėlapis), intensyvesnes spalvas gausime intervalams, viršijantiems 7,5 

procento. Kita vertus, galime nustatyti, kad ši riba yra 23,9 procento (2 žemėlapis), ir stebėti, 

kaip žemėlapyje gaunami kur kas mažiau spalvoti regionai. Dar viena labai dažnai pasitaikanti 

gudrybė, kaip meluoti naudojant žemėlapius, yra spalvos pasirinkimas. Pavyzdžiui, tas pats 

žemėlapis, kuriame skirtingos sritys nuspalvintos raudona spalva (3 žemėlapis), priešingai nei 

žalia ar mėlyna, sukurs pavojaus jausmą ar padidins mūsų budrumą.  
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Lotynų amerikiečių arba ispanakalbių kilmės asmenų procentinė dalis Floridoje pagal 

apygardas. 

Šaltinis: https://www.citylab.com/design/2015/06/when-maps-lie/396761/ 

 

KAIP MELUOTI RENKANT DUOMENIS 

Daugelis statistinių duomenų yra grindžiami apklausų ar klausimynų metu surinktais 

duomenimis. Klausimyno klausimų pateikimo būdas gali paskatinti respondentą pateikti 

vienokį ar kitokį atsakymą. Pavyzdžiui, norint gauti kitokį atsakymą, galima pakeisti klausimų 

eiliškumą, formuluotę, formatą (asmeniškai ar internetu). 

2003 m. žurnale "Science" buvo paskelbtas tyrimas (Johnson & Goldstein, 2003), 1kuriame 

buvo parodyta, kad atsakymai į prašymus paaukoti organus labai skiriasi vien pakeitus 

donorų sutikimo davimo būdą. Pasirodo, sprendimas paaukoti organus yra toks sudėtingas, 

kad žmonėms daug lengviau palikti tuščią langelį, t. y. nesiimti veiksmų. Todėl daug geresni 

donorystės rezultatai gauti tose šalyse, kuriose klausimas buvo toks: „jei nenorite paaukoti 

savo organų, pažymėkite šį langelį“. Palikdamas tuščią langelį, asmuo duoda sutikimą tapti 

donoru. 

 

 
1  Eric J. Johnson ir Daniel Goldstein. Science - 2003 m. lapkričio 21 d. - t. 302, Nr. 5649 - p. 1338-

1339 - DOI: 10.1126/science.1091721 
 

https://www.citylab.com/design/2015/06/when-maps-lie/396761/
https://doi.org/10.1126/science.1091721
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KAIP MELUOTI NAUDOJANT GRAFIKUS 

Yra daugybė būdų, kaip manipuliuoti grafiku, kad gautumėte neišsamią informaciją. 

Paprasčiausias iš jų - pakeisti koordinačių ašių mastelį, kad pokyčiai atrodytų labiau ar 

mažiau svarbūs. Pavyzdžiui, nubraižius pastarųjų 14 mėnesių nedarbo duomenis, nedarbo 

sumažėjimas atrodo daug didesnis, jei jis nubraižytas skalėje tarp 5 ir 8.  

 

Nedarbo lygio raida per pastaruosius 14 mėnesių. Fiktyvūs duomenys 
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 4. 1 ĮVADINĖ VEIKLA  

Pavadinimas: KAS YRA MEDIJŲ RAŠTINGUMAS? 

 

1 UŽDUOTIS:   

Peržiūrėkite citatas ir nuspręskite, ar su jomis sutinkate ir kodėl. Aptarkite jas grupėje 

 

  

1 pav. 2 pav. 

  

 

3 pav. 

 

2 UŽDUOTIS:  

Perskaitykite medijų raštingumo apibrėžimą žodyne: 

Medijų raštingumas - tai gebėjimas ar įgūdžiai kritiškai analizuoti įvairiose medijų 

priemonėse, įskaitant radiją ir televiziją, internetą ir socialinę žiniasklaidą, sukurtą ir 

vartojamą turinį, siekiant nustatyti jo tikslumą, patikimumą ar šališkumo požymius. 

Ar, remiantis šiuo apibrėžimu, manote, kad jūs gerai išvystėte šią kompetenciją? 
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3 UŽDUOTIS:  

Atlikite medijų raštingumo testą.  

1. Kurioje antraštėje yra naudojamas "clickbait", siekiant pritraukti žiūrovus? 

   A. Nepatikėsite, ką šis žaidėjas pasakė apie savo komandos draugus?! 

B. Vartininkas išreiškė nusivylimą dėl komandinio darbo trūkumo. 

 

2. Kurioje istorijoje trūksta pagrindinio konteksto? 

A. Pirkėjai miestuose už būstą moka daugiau. 

B. Sukūrus 5000 naujų darbo vietų, būsto kainos miestuose pakyla 3%. 

 

3. Koks yra aiškesnis naujienų autoriaus šališkumo rodiklis? 

A. Autoriaus patirtis. 

B. Autoriaus pilietybė. 

 

4. Kaip geriausiai patikrinti vaizdo tikrumą? 

A. Paieškokite temos Google ir pažiūrėkite, ar rasite nuotrauką. 

B. Nukopijuokite paveikslėlį ir atlikite atvirkštinę jo paiešką. 

 

5. Ar straipsnio patikimumui turi reikšmės jo paskelbimo data?  

A. Ne, tikros naujienos išlieka tikros nepriklausomai nuo konteksto. 

B. Taip, žinojimas, kada straipsnis buvo paskelbtas, padeda susieti jame pateikiamą 

informaciją su kontekstu ir suteikia išsamesnį vaizdą. 

 

6. Kuri antraštė yra skirta emocinei reakcijai sukelti? 

A. Meno muziejus skatina šventvagystę ir velnio garbinimą. 

B. Prieštaringai vertinamas menininkas naujoje parodoje vaizduoja religines ikonas. 

 

7. Kuriam pasakojimui reikia eksperto nuomonės? 

A. Uraganas niokoja Floridos pakrantę. 

B. Uraganas kelia grėsmę jūrų ekosistemai Floridos pakrantėje. 
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8. Kuri antraštė yra skirta straipsniui, formuojančiam tam tikrą nuomonę? 

A. Statomas greitasis geležinkelis iš Filadelfijos į Niujorką. 

B. Numatomas statyti greitasis geležinkelis yra per brangus, jis neturėtų būti 

statomas. 

 

9. Kokia yra geriausia strategija, norint dar kartą patikrinti, ar istorija yra teisinga? 

A. Pasiteiraukite patikimų draugų, ar jie apie tai girdėjo. 

B. Ieškokite temos internete ir pažiūrėkite, ar kituose straipsniuose, naudojant kelis 

šaltinius, pateikta panaši išvada. 

 

10. Kurioje antraštėje naudojamas „clickbait“, siekiant pritraukti žiūrovus? 

A. Beprotiškos paslapties atskleidimas kelia grėsmę garsenybės santuokai. 

B. Švenčių proga moteris nutarė skirtis su sutuoktiniu po 9 metų bendro gyvenimo 

 

11. Kaip geriausiai nustatyti, kokiai auditorijai yra skirtas straipsnis? 

A. Pažvelkite į leidyklą ir istorijos iliustracijas. 

B. Pažvelkite į autoriaus pavardę ir patirtį. 

 

12. Kuriam pasakojimui reikia eksperto išvados? 

A. Fridono karinio jūrų laivyno pajėgumai rodo ekspansionistinius ketinimus. 

B. Akcijų rinka pakilo 400 punktų. 

 

13. Kas rodo, kad pasakojimas yra teisingas? 

A. Jis ne kartą pasirodė socialinėje žiniasklaidoje. 

B. Straipsnis, kuriame apie tai kalbama, yra gerai pagrįstas ir jį paskelbė patikimas 

leidinys.  

 

14. Kuriame pasakojime trūksta pagrindinio konteksto? 

A. Kandidatas laimi rinkimus. 

B. Kandidatas laimi rinkimus mažiau nei 300 balsų. 
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15. Kas rodo, kad paveikslėliu buvo manipuliuojama? 

A. Objektai atrodo apkarpyti, ne tos spalvos ar apkarpymai ne vietoje. 

B. Jums taip sako jūsų instinktas, o šešėliai kažkokie neaiškūs.  

 

  



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 52  
 
 

LIETUVA 

 4. 2 ŽINOTI  

Pavadinimas: KODĖL MES TIKIME MOKSLU? 

 

 

1 UŽDUOTIS:  

Apmąstykite šiuos klausimus 

Ar manote, kad mokslininkai, atlikdami tyrimus, kada nors suklysta ir pasiekia 

neteisingus rezultatus?  

Kaip manote, ar priimtina, kad mokslininkas, atlikdamas mokslinius tyrimus, daro 

klaidų? 

Kaip manote, kaip mokslo bendruomenė stengiasi užkirsti kelią klaidoms, 

neteisingiems rezultatams ar tyrimų klastotėms?  

Ar žinote, ką ekspertai turi padaryti, kad būtų leista skelbti mokslinius rezultatus? 
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2 UŽDUOTIS:  

Hipotezių kėlimas 

Kas lemia, kad objektas plūduriuoja arba nuskęsta? 

 

3 UŽDUOTIS:  

Eksperimentas. Užpildykite toliau pateiktą lentelę, nurodydami savo eksperimento duomenis 

 

Grupės 

pavadinimas: 

 

 

Hipotezė, kurią 

ketinate įrodyti: 

 

Naudoajama 

medžiaga: 

 

 

Eksperimentas (ką 

ketinate daryti) 

 

 

 

 

Rezultatai (kas 

įvyko) 

 

 

 

Išvada (ką reiškia 

rezultatas) 

 

Komentarai  

 

4 UŽDUOTIS:  

Nurodykite, kokias gudrybes naudojote eksperimente 

Ar galite įvardyti naudotas gudrybes? 
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 4. 3 SUPRASTI  

Pavadinimas: MELAS, PRAKEIKTAS MELAS IR STATISTIKA. 

1 UŽDUOTIS: 

Klausykitės pristatymo 
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 4. 4 PRITAIKYTI  

Pavadinimas: KAS ATSAKINGAS UŽ KLIMATO KAITĄ? 

1 UŽDUOTIS: PERSKAITYKITE KLAIDINGŲ TEIGINIŲ APIBRĖŽIMUS 

Yra dešimtys klaidingų teiginių tipų, kurie skirstomi įvairiais būdais. Šiame pratime 

apžvelgsime tik tris dažniausiai pasitaikančias. Apibrėžimai paimti iš Vikipedijos straipsnių. Jei 

jums įdomu, galite peržiūrėti Vikipedijos įrašą, kuriame rasite daug naudingų pavyzdžių ir 

apibrėžimų. 

Ad hominem klaida: 

Paprastai šis terminas reiškia retorinę strategiją, kai kalbėtojas puola argumentą pateikiančio 

asmens charakterį, motyvą ar kitą asmens savybę, o ne patį argumento turinį. Dažniausia ad 

hominem forma yra tokia: „A pateikia teiginį x, B teigia, kad A turi nepageidaujamą savybę, 

todėl B daro išvadą, kad argumentas x yra neteisingas“.  

Natūralistinė klaida: filosofinėje etikoje natūralistinė klaida - tai klaida, kai kažkas aiškinama 

kaip geras asmuo/dalykas/reiškinys reduktyviai, remiantis jo natūraliomis savybėmis, pvz., 

maloniomis ar pageidautinomis. Šį terminą įvedė britų filosofas G. E. Moore'as 1903 m. 

knygoje Principia Ethica. 

Slidi nuokalnė: - tai argumentas, kai kažkuri diskusijos šalis teigia, kad santykinai nedidelis 

pirmas žingsnis lemia susijusių įvykių grandinę, kuri baigiasi reikšmingu (paprastai neigiamu) 

poveikiu. Slidžios nuokalnės argumento esmė yra ta, kad konkretus svarstomas sprendimas 

gali sukelti nenumatytų pasekmių. 

 

2 UŽDUOTIS: PERSKAITYKITE IR PAŠALINKITE KLAIDINGUS TEIGINIUS 

Perskaitykite pateiktą argumentų sąrašą (aplinkosauginė atsakomybė) ir išbraukite sakinius, 

pagrįstus blogais argumentais ir klaidingais teiginiais. Iš viso rasite tris argumentus, pagrįstus 

toliau aprašytomis klaidomis. Atkreipkite dėmesį, kad argumentas, su kuriuo nesutinkate, 

nebūtinai yra blogas argumentas. 

Pažymėkite, kuri klaidų rūšis buvo panaudota kiekvienu atveju. 
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Atsakomybė už aplinką 

 

   

Apeliavimas į asmeninę atsakomybę leidžia išvengti 

jos tiems, kurie iš tiesų yra atsakingi. Piliečiai turi 

sutelkti dėmesį į didesnės atsakomybės reikalavimą 

iš vyriausybių ir įmonių. 

    

Daugelis aplinkosaugininkų vykdo kampanijas per 

socialinę žiniasklaidą ir internetą, kurie yra dalis 

problemos, kurią jie smerkia. Jei jie pasisako prieš 

technologijas, turėtų nustoti jomis naudotis. Dėl šio 

nenuoseklumo aš nepasitikiu jų argumentais. 

   

Klimato kaita yra pasaulinė problema. Kiekvienas 

žmogus, priklausomai nuo jo vartojimo įpročių, per 

metus išmeta tam tikrą kiekį tonų CO2. Nekeisdami 

savo gyvenimo būdo prisidedame prie šios 

katastrofos.  

   

    

Klimato kaitos problema yra gamybos ir paskirstymo 

sistemos problema. Vien pavieniai veiksmai jos 

išspręsti negali. Vyriausybės turi parengti politiką, kuri 

padėtų ją pažaboti. 

   

Klimato kaitos problema yra ta, kad negyvename 

darnoje su gamta. Jei naudotume tik natūralius 

produktus, taip nenutiktų. 

   

Sumažinti išmetamo CO2 kiekį reiškia sumažinti 

gamybą ir taip sunaikinti ekonomikos variklį. Tai 

reikštų grįžimą į urvus ir civilizacijos atsisakymą. 
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 4. 5 ANALIZUOTI  

PROFESIONALIOS ŽURNALISTIKOS POREIKIS. 

KLAUSYKITE ARBA SKAITYKITE GARSO ĮRAŠO TRANSKRIPCIJĄ 

 

ARI SHAPIRO, VEDĖJAS: 

82 savaites Caitlin Dewey "The Washington Post" rašė rubriką „Kas šią savaitę buvo netikra 

internete?“. Dabar ji nusprendė, kad toks formatas nebeveikia, ir paaiškina kodėl taip mano.  

CAITLIN DEWEY: Sveiki, Ari. Kaip tu jautiesi? 

SHAPIRO: Man viskas gerai. Kaip pasikeitė internetas nuo tada, kai 2014 m. gegužę pradėjote 

šią rubriką? 

DEWEY: Man atrodo, kad internetas pasikeitė dviem pagrindiniais būdais. Pirma, įvyko tam 

tikra melagingų naujienų pramonės industrializacija, t. y. dabar yra daug naujienų svetainių, 

kurios užsiima tik melagingų naujienų skelbimu, kad gautų lankytojų srautą ir pajamas iš 

reklamos. 

SHAPIRO: Taigi žmonės tiesiog uždirba pinigus iš netikrų naujienų ir melagingų pranešimų? 

DEWEY: Būtent. Tiesiog padaugėjo tokių svetainių, kurių nebuvo, kai pradėjau rašyti šią 

rubriką. Kitas dalykas, kuris įvyko (ir jis kelia nerimą dar labiau) yra tai, kad anksčiau netikros 

naujienos būdavo juokingos arba sensacingos, šios naujienos tiesiog būdavo pateikiamos 

taip, kad tik žmonės paspaustų patikimo mygtuką, o dabar šios naujienos labai dažnai būna 

šališkos. Atrodo, kad jomis siekiama pasinaudoti žmonių išankstinėmis nuostatomis, 

prietarais ar jau egzistuojančiomis pažiūromis. Pastebėjome, kad su tuo šiek tiek sunkiau 

kovoti savaitinės rubrikos formatu. 

SHAPIRO: Norite pasakyti, kad jei paneigiate kažką, kas patvirtina žmonių išankstinius 

nusistatymus, jie labiau linkę tikėti netikru dalyku, kuris patvirtina jų išankstinius 

nusistatymus, nei jį paneigiančia skiltimi? 

DEWEY: Žinoma. Tiesą sakant, ne aš vienas tai pastebėjau. Iš tikrųjų buvo atlikta nemažai 

tyrimų šia tema. Žmonės internetinėse bendruomenėse yra linkę labiau tikėti sąmokslu ar 

dezinformacija, kai ji paneigiama, nei anksčiau ir tai kelia nerimą. Mums sunku suprasti, kaip 

spręsti šias problemas. 

SHAPIRO: Ar galite pateikti man kokį nors pavyzdį, kai, galbūt, kažkas, ką paneigėte savo 

skiltyje, vis tiek sulaukė atgarsio, nes patvirtino tai, kuo žmonės norėjo tikėti? 

DEWEY: Taip, galiu. Praėjusią savaitę buvo vienas toks atvejis. Vienas „Facebook“ vartotojas 

parodė protesto prie islamo švietimo centro Dearborne, Mičigano valstijoje, nuotrauką ir 

teigė, kad tai yra pro-ISIS protesto nuotrauka. Iš tikrųjų tai buvo taikos mitingo, kurį tas 
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islamo centras rengia kasmet, nuotrauka, ir nors mes galėjome labai aiškiai dokumentais 

įrodyti, kad tai buvo būtent toks protestas, kad jis vyksta kasmet, kad apie jį rašė vietos 

laikraščiai ir panašiai, ta nuotrauka vis tiek toliau plito „Facebook“ socialiniame tinkle su 

klaidinga informacija, kad tai buvo mitingas už ISIS. Ir žinote, kai turi tokius aiškius naujienų 

reportažus ir dokumentus, labai sunku suprasti kaip tas gandas vis tiek cirkuliuoja. 

SHAPIRO: Jei žurnalistai, tokie kaip jūs, paprasčiausiai atsisakys bandymų įrodyti, kad šios 

istorijos yra melagingos, ar mes, kaip visuomenė, neprarasime kažko vertingo? 

DEWEY: Tikrai taip, bet būkite tikri, kad mes nepasiduodame. Nutraukiame savaitinę rubriką, 

nes ji atrodo neveiksminga ir nepritaikyta dabartinei interneto aplinkai. Tačiau tikrai ieškome 

kitų, kūrybiškesnių ir agresyvesnių būdų, kaip kovoti su dezinformacija, ir tikimės, kad 

netrukus pasiūlysime ką nors naujo. 

SHAPIRO: Bet neatrodo, kad esate labai optimistiškai nusiteikęs, jog pavyks suvaldyti šią 

tendenciją? 

DEWEY: Ne, aš tikrai nesu optimistas, bet akivaizdu, kad viena iš pagrindinių žurnalistikos 

funkcijų yra ištaisyti dezinformaciją. Taigi, nepaisant to, kokia atmosfera tvyro internete, 

manau, kad turime ir toliau atkakliai stengtis ir, tikiuosi, ieškoti būdų, kaip sustabdyti šią 

dezinformacijos tendenciją, net jei tai atrodo beprasmiška. 

SHAPIRO: Caitlin Dewey yra "The Washington Post" skaitmeninės kultūros kritikė ir knygos 

„Kas buvo netikra internete šią savaitę?“ autorė. Ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. 

DEWEY: Ačiū. 
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 4. 6 VERTINTI IR KURTI  

KĄ NUVEIKĖME? 

1 UŽDUOTIS 

Pagalvokite apie 4 paskutines mūsų atliktas veiklas ir palyginkite naudotas metodikas. 

 

1 

Kodėl mes tikime 

mokslu? 

2 

Melas, prakeiktas 

melas ir statistika 

3 

Kas atsakingas  

dėl klimato 

kaitos? 

4 

Profesionalios 

žurnalistikos 

poreikis 
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4. 7 APIBENDRINTI  


