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MEDIJŲ RAŠTINGUMAS
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https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM

Saugokitės Jungtinės Karalystės karalienės

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM


Iš kur įprastai sužinote naujienas?



Iš kur įprastai sužinote naujienas? 



Kaip pasiruošti paskaitoms ir egzaminams?



Kaip pasiruošti paskaitoms ir egzaminams?



• Ar patikrinate iš interneto gautą informaciją?
• Tam tikra informacija, nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti tyčia 

suklastoti arba skurti siekiant politinių ar verslo tikslų.



Su kuo jums asocijuojasi paveikslėlyje pateiktos 
sąvokos?



Pamėginkite pateikti pavyzdžių iš savo patirties.



Pamėginkite pateikti pavyzdžių iš savo patirties.



Kas yra NARATYVAS???



DEZINFORMACIJOS NARATYVAS



ANTRAŠTINIS MASALAS



TIESA AR MELAS?



Kodėl tam tikros naujienos, pranešimai socialiniuose tinkluose, 
interneto grupėse, vaizdo įrašai, memai staiga tampa labai 
populiarūs ir plinta lyg virusai?



Ar žinote šias žiniasklaidos priemones? Su kuo jos jums 
asocijuojasi? Ar jomis pasitikite?



TIESA AR DEZINFORMACIJA? 
Pabėgėliai atnešė 
mirtinų ligų [į Europą].
Lenkijos dienraštis 
„Gazeta Polska” 

[Pabėgėlių priėmimo] ideologija  
yra svarbesnė už saugumą.
Lenkijos visuomeninis televizijos kanalas



• Kiekvieną minutę į virtualią erdvę išsiunčiamos 98 tviterio žinutės, ir 
įkeliama 600 vaizdo įrašų į „YouTube“.

• Be to, interneto vartotojai taip pat išsiunčia apie 160 mln. elektroninių 
laiškų ir paskelbia nesuskaičiuojamą skaičių pranešimų socialinėje 
žiniasklaidoje.

• DAUGELYJE ŠIŲ PRANEŠIMŲ, VAIZDO ĮRAŠŲ, TVITERIO ŽINUČIŲ IR EL. 
LAIŠKŲ PATEIKIAMA DEZINFORMACIJA ARBA KLAIDINGA INFORMACIJA. 

ŠIEK TIEK STATISTIKOS



Co minuta wysyłanych jest w przestrzeń wirtualną 98 000 
tweetów, a 600 filmów jest przesyłanych do YouTube.

Użytkownicy Internetu wysyłają również ok. 160 milionów 
e-maili i publikują w mediach społecznościowych niepoliczalną 
liczbę postów.



Ką reiškia „Faktų tikrinimas“?



Fact-checking – co to jest??? 



Nepriklausomos faktų tikrinimo organizacijos Lenkijoje



Dirbtinis intelektas (DI) ir dezinformacija



Dirbtinis intelektas (DI) ir dezinformacija



Kokių taisyklių reikėtų nepamiršti
skaitant naujienas ar renkant informaciją internete?

IŠVADOS



⚫ Būkite atsargūs.
⚫ Nedarykite jokių išankstinių prielaidų.
⚫ Pažiūrėkite, ar galite nustatyti informacijos ar vaizdų autorių.
⚫ Patikrinkite, ar informacija nėra satyrinė.

Bendrosios taisyklės, kurių reikėtų laikytis renkant
informaciją internete:



Bendrosios taisyklės, kurių reikėtų laikytis renkant
informaciją internete (tęsinys):

⚫ Patikrinkite naujienas (informaciją) ir kituose šaltiniuose.
⚫ Būkite ypač atsargūs su anoniminiais šaltiniais.
⚫ Patikrinkite, ar turinys yra originalus, gal jis buvo „ištrauktas“
iš ankstesnių pranešimų ir pakartotinai panaudotas.

⚫ Patikrinkite, ar turinys nebuvo pakeistas skaitmeninėmis priemonėmis, pvz., ar turinys
nebuvo redaguotas nuotraukų ar vaizdo įrašų programine įranga.

⚫ Svarbias naujienas ar informaciją patikrinti faktų tikrinimo platformose.



https://start2think.info/

ES bendrai finansuojamas projektas


