
INTERNETO GREITKELIO 
TAISYKLĖS



• Ne viskas, ką skelbia Jūsų draugai, yra 
tiesa. Jie gali platinti informaciją jos 
nepatikrinę.

• Kuo labiau informacija šokiruoja, tuo 
svarbiau patikrinti ją kituose 
šaltiniuose.

• Nesidalinkite ir neskelbkite įrašų, jei 
esate apimtas (-a) emocijų.

PRIEŠ DALINDAMIESI ĮRAŠU PASVARSTYKITE



LOGA I NAZWA PROJEKTU

• Nepraraskite budrumo išvydę 
sensacingą, perdėtą ar emocingą 
antraštę ar miniatiūrą.

• Įtariai žvelkite į antraštę, kuri 
baigiama šauktuku.

• Perskaitykite visą tekstą iki galo, 
kad įsitikintumėte, ar sukrečianti 
antraštė turi ką nors bendra su 
straipsnio turiniu.

NETAPKITE ANTRAŠTINIO MASALO AUKA
Antraštinis masalas – interneto turinys, kurio pagrindinis tikslas yra 
patraukti dėmesį ir paskatinti vartotojus paspausti nuorodą į tam tikrą 
svetainę.



NAUDOKITĖS PATIKIMAIS INFORMACIJOS ŠALTINIAIS

• Stenkitės informaciją susirinkti iš patikimų 
naujienų šaltinių, o ne tik iš socialinių tinklų.

• Turėkite omenyje, kad straipsniuose 
pateikiama šaltinių medžiaga paprastai yra 
suredaguota, apibendrinta, perfrazuota, 
sutrumpinta.

• Jei abejojate, patikrinkite originalius 
(oficialius) neredaguotus dokumentus ar 
pranešimus.



• Patikrinkite, ar informaciją iš nežinomų ar 
abejotinų šaltinių teikia ir patikimesni šaltiniai.

• Patikrinkite, kas žinoma apie svetainę: 
kontaktinę informaciją, adresą, jos komandą, 
finansavimo šaltinį, ar ji buvo kada nors 
cituota?

• Pamėginkite nustatyti žiniasklaidos priemonės 
šališkumą – kiek svetainė palaiko konkrečių 
grupių ar interesų.

• Naudingas įrankis:

https://mediabiasfactcheck.com/

PATIKRINKITE SVETAINĖS PATIKIMUMĄ



• Turėkite omenyje, kad net patikimos 
žiniasklaidos priemonės gali padaryti klaidų ir 
nesąmoningai perspausdinti ar pasidalinti 
melaginga informacija.

• Niekada nepamirškite to, skaitydami 
internetinius naujienų portalus.

• Jei informacija atrodo pernelyg teigiama arba 
neįtikima, būkite atsargūs.

• Ieškokite faktų. Pamėginkite susirasti originalų 
šaltinį ir patikrinkite jo patikimumą.

VISADA MĄSTYKITE KRITIŠKAI



• Nustatykite informacijos sąsajas su autoriumi.
• Ar jį galima rasti „Google“?
• Ar jis turi „Twitter“ ar „LinkedIn“ paskyrą?
• Ar jis naudoja savo tikrą vardą, ar slapyvardį?
• Paieškos sistemose patikrinkite jo vardą ir 
pavardę kartu su raktiniais žodžiais.
• Ar jis yra „administratorius“, ar realus asmuo?
• Ar jis yra parašęs kitų straipsnių?
• Ar praeityje yra pademonstravęs šališkumą ar 
nešališkumą?

PASIDOMĖKITE AUTORIUMI



• Neleiskite, kad Jus apakintų Jūsų pačių nuomonė.

• Įveikite savo asmeninius šališkus įsitikinimus.

• Būkite atviri informacijai, atkeliaujančiai iš už Jūsų 

tinklo ribų.

• Skaitykite šaltinius, su kuriais nesutinkate, 

susipažinkite su jų teikiamais argumentais.

• Pamėginkite apgauti algoritmus, kurie Jums

diktuoja, ką skaityti, remdamiesi Jūsų paieškų 

rezultatais. Laikas nuo laiko ištrinkite savo naršyklės 

istoriją ir slapukus, ieškokite dalykų, kurių paprastai 

neieškotumėte.

IŠEIKITE IŠ SAVO BURBULO



• Internete galima rasti pakeistų vaizdo įrašų. 
Pasitelkus naująsias technologijas, tai daryti 
vis lengviau.

• Galite rasti netikrų interviu su garsiais 
žmonėmis, kurie niekada nėra išsakę tokių 
minčių.

• Vertinkite atsargiai, jei visuomenės veikėjas 
teigia tai, kas, Jūsų nuomone, jam 
nebūdinga.

• Atkreipkite dėmesį į tai, ar sakomi žodžiai ir 

lūpų judesiai sutampa.

SAUGOKITĖS VAIZDO KLASTOČIŲ („DEEPFAKE“)



AR SUTAMPA NUOTRAUKOS IR TEKSTAI?

• Atkreipkite dėmesį į nuotraukas – ar jos 

iliustruoja aptariamą vietą ar renginį? Galbūt 

tai yra tik pavyzdžiai iš vaizdo fondų, o ne 

faktinė informacija?

• Kuo didesnė nuotraukos ir turinio neatitiktis, 

tuo didesnė tikimybė, kad tai manipuliacija.

• Norėdami sužinoti, kas vaizduojama originalioje 

nuotraukos versijoje, patikrinkite ją naudodami

„RevEye“ atvirkštinę vaizdų paiešką.



• Kartais informacija gali būti tikra, bet 
neaktuali. Tariamai naujas įvykis gali būti 
įvykęs praeityje.

• Patikrinkite, ar tai, ką skaitote, nėra 
perspausdinta kelių metų senumo informacija.

PAKARTOTINIS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS 
NE VISUOMET YRA GERAI!



TAM TIKRAIS LAIKOTARPIAIS BŪKITE BUDRESNI

• Atkreipkite dėmesį į įrašo ar straipsnio 
publikavimo datą.

• Išsiaiškinkite, ar data nesutampa su svarbiais 
įvykiais.

• Dezinformacijos kampanijos dažnai vyksta tuo 
pačiu metu, kaip ir nacionaliniai ar Europos 
rinkimai, politiniai įvykiai, sukaktys ir krizinės 
situacijos (pvz., Covid-19 pandemija).



• Jei informacijos šaltinio kalba 
kita, pamėginkite, nustatyti, ar 
jis išverstas teisingai.

• Įsitikinkite, kad verčiant nebuvo 
pakeista prasmė.

VERTIMAS AR INTERPRETACIJA?



• Internete yra daug satyrinio 
turinio.

• Atskirkite rimtą informaciją 
nuo pokštų.

• Netapkite juokelių auka.

JUOKIASI TAS, KAS JUOKIASI PASKUTINIS!



• Kai kurie iš melagingų naujienų 
straipsniuose cituojamų ekspertų iš tikrųjų 
nesispecializuoja aptariamoje srityje, jie 
gali būti liūdnai pagarsėję, šališki arba 
apskritai neegzistuoti.

• Jei abejojate, „Google“ paieškos sistemoje 
patikrinkite eksperto patikimumą ir (arba) 
kompetencijos sritį.

• Patikrinkite cituojamo eksperto nuotrauką 
naudodami „RevEye“ atvirkštinę vaizdų
paiešką.

SAUGOKITĖS NETIKRŲ EKSPERTŲ



SUSIPAŽINKITE SU MANIPULIACIJOS 
TECHNIKOMIS
• Pasidomėkite klastingomis ir išradingomis 

dezinformacijos technikomis, kad 
galėtumėte jas atpažinti. 

www. start2think.info/techniques/



PAGRINDINIAI FAKTŲ TIKRINIMO ĮRANKIAI

• Susipažinkite su daugybe programėlių, plėtinių 
ir svetainių, padėsiančių patikrinti tekstų ir 
vaizdų patikimumą. 

www.start2think.info/fact-checking-toolbox/


