
 

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas 

Paskaita universitete 

Projektas 

 

Formatas 

Paskaita padalyta į dvi dalis po 30 minučių: 

1.  teorinis įvadas su vietos aktualijų atvejais; 

2. ekspertų grupės diskusija su žurnalistais, faktų tikrintojais ar socialinės žiniasklaidos 

atstovais, pakviestais dalyvauti lektoriaus vedamoje diskusijoje.  

 

 

1 dalis. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas. Teoriniai pagrindai 

 

Paskaitoje studentai supažindinami su žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo 

sąvoka, kad suprastų žinias kaip priemonę aptikti „informacijos painiavą“ akivaizdžiose ir 

užslėptose žinutėse. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas suteikia studentams 

galimybę būti informacijos, kuria jie naudojasi, šeimininkais taip pat atpažinti ir 

pasipriešinti, kai jais manipuliuojama per dezinformaciją ir klaidinančią informaciją, kuri 

pateikiama kaip naujiena.  

 

Dėstytojas pristatys ir paaiškins informacijos painiavos rūšis ir iliustruos juos vietos atvejų 

tyrimais. 

 

 

Paskaitos tikslai: 

Būti reiklesniu internete rastos informacijos vartotoju ir susimąstyti apie platų dezinformacijos ir 

klaidinančios informacijos spektrą. 

Kritiškai mąstyti apie žmones, kurie kuria šių rūšių informaciją, pagalvoti, kokių ji būna 

formatų, kaip ji gali būti interpretuojama ir kaip ji plinta. 

Suprasti „informacijos painiavos“ sudėtingumą, tai yra, kad būtina atskirti tokią informaciją 

kuriančius asmenis, jų naudojamus formatus ir būdus, kuriais auditorija gali tomis žinutėmis 

dalytis. 

Gebėti įvertinti sunkumus, su kuriais susiduriame spręsdami dezinformacijos ir klaidinančios 

informacijos problemas. 

Pabrėžti, kaip „informacijos painiava“ veikia demokratiją ir atvirą visuomenę.  

Suteikti dalyviams galimybę kritiškai analizuoti naujienų industrijos reakcijas į „informacijos 

painiavos“ reiškinį. 

Suprasti socialinės žiniasklaidos platformų vaidmenį ištikus dezinformacijos krizei. 

Pasimokyti iš žurnalistų ir naujienų organizacijų, veiksmingai reaguojančių į krizę, geriausios 

praktikos.  

 

 

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas:  

 

A.  Sąvokos 

 

„Dezinformacija“ ir „klaidinanti informacija“, „kenkėjiška informacija“, informacija.  

Paprastai diskutuojant apie „melagingas naujienas“ painiojamos dvi sąvokos: klaidinanti 

informacija ir dezinformacija. Klaidinanti informacija – tai informacija, kuri yra klaidinga, bet 

asmuo, kuris ją platina, mano, kad tai tiesa. Dezinformacija – tai informacija, kuri yra klaidinga, ir 



asmuo, kuris ją platina, tai žino. Tai tyčinis, sąmoningas melas, kuris rodo, kad žmones aktyviai 

dezinformuoja piktavaliai. 

 

Kenkėjiška informacija: informacija, kuri remiasi realybe, bet yra naudojama siekiant pakenkti 

asmeniui, organizacijai ar šaliai, pvz., tikra informacija, kuri pažeidžia asmens privatumą, nors to 

negalima pateisinti viešuoju interesu. 

 

Propaganda nėra dezinformacijos sinonimas, nors dezinformacija gali būti naudojama 

propagandai. Vis dėlto, propaganda paprastai akivaizdžiau siekiama manipuliuoti nei 

dezinformacija, paprastai dėl to, kad ji yra emocinio, o ne informacinio pobūdžio. 

 

 

Naratyvai: 

 

Naratyvas naudojamas naujienose, taip pat dezinformacijoje, klaidinančioje informacijoje ir 

kenkėjiškoje informacijoje. Jo esmė – naujienose tam tikrus faktus nušviesti kaip svarbiausius.  

 

Studentai turi išmokti suprasti, kad net ir tikros naujienos visada yra sukonstruojamos ir 

pateikiamos platesniame pasakojimo kontekste, kuris suteikia faktams prasmę ir implikuoja 

platesnes prielaidas, ideologiją ir identitetą. Tai reiškia gebėjimą atpažinti skirtumą tarp įvairių 

žurnalistinių bandymų užfiksuoti ir interpretuoti pagrindinę realybę, ir, kita vertus, apgaulės 

atvejus, kai naudojamas žinių formatas ir pažeidžiami profesiniai patikrinamumo standartai.  

 

Todėl „faktų tikrinimą“ turėtų lydėti „naratyvo išpakavimas“, t. y., analizuojamos reikšminės 

struktūros, pagal kurias tam tikrais tikslais sutelkiami faktai ir nefaktai. 

 

Lektorius papasakos studentams, kaip atrenkamos istorijos, kas sukuria turinį, kokiais metodais 

kuriamas tikro realybės atspindžio vaizdas, kaip vartojama kalba, kas pabrėžiama, kas 

praleidžiama, kas ką sako, koks svarbus ir (arba) patikimas yra tas žmogus, kokia gali būti jo 

darbotvarkė, kokį poveikį turėjo, turi ar turės tos naujienos, ir kaip kiti jas žiūri ir priima. 

 

 

Klaidingas ryšys 

Klaidingo ryšio pavyzdys yra atvejis, kai antraštės, vaizdai ar užrašai neatitinka turinio. Tai 

įprasta socialinės žiniasklaidos platformose. 

 

Klaidinantis turinys  

Klaidinantis informacijos naudojimas apkarpant nuotraukas, arba pasirenkant tam tikras 

atrinktas citatas ar statistiką, siekiant tam tikru būdu pateikti klausimus ar asmenis.  

 

Klaidingas kontekstas 

Tikras turinys dažnai iš naujo išleidžiamas ištrauktas iš pirminio konteksto.  

 

Suklastotas turinys 

Pirminis turinys suklastojamas siekiant apgauti.  

 

Padirbtas turinys  

Pavyzdys – padirbtos „naujienų svetainės“ 

 

 

Būtiniausios žinios – skirtumų tarp klaidinančios informacijos, dezinformacijos ir 

„kenkėjiškos informacijos“ supratimas.  



 

 

B. Skaitmeninės eros reiškinys: 

„Žinių pagal pareikalavimą“ platformų atsiradimas  

 

Naujienos „pagal pareikalavimą“, mobilus pateikimas ir dalyvavimas socialinėje žiniasklaidoje 

dar labiau didina spaudimą naujienų specialistams, kurie susiduria su niekada nesibaigiančių 

naujienų ciklų išteklių mažėjimu. Viena pirmųjų aukų tapo kritiški pranešimai. Mažėjant 

pasitikėjimui žurnalistika ir pagrindinėmis žiniasklaidos organizacijomis, auditorija dar labiau 

išsklaidoma, sumažėja likęs pelnas ir vis labiau plinta „informacijos painiava“. 

 

Ribos tarp faktų, pramogų, reklamos, fantastikos tampa vis mažiau aiškios. Dažnai paskelbus 

dezinformaciją ir klaidinančią informaciją socialinėse naujienų platinimo sistemose, 

priklausančiose nuo tarpusavio dalijimosi, šis turinys išsiuntinėjamas lyg virusas, todėl jo 

atšaukti neįmanoma, net jei žurnalistai ir kiti faktų tikrintojai sėkmingai jį demaskuoja. 

 

 

C. „Informacijos painiava“ ir naujienų industrijos skaitmeninė transformacija 

 

Išeikvojami naujienų tarnybos ištekliai: personalas ir biudžetai, todėl mažiau tikrinami šaltiniai 

ir informacija, taip pat gaunama mažiau informacijos iš įvykio vietos. 

Mažiau laiko ir išteklių „tikrinimui ir apsvarstymui“, pvz., įskaitant korespondentų faktų 

tikrinimą ir subredagavimą. 

Įprasta pirmą kartą informaciją paskelbti socialiniuose tinkluose: korespondentai skelbia 

istorijas savo ir (arba) savo leidėjų socialinės žiniasklaidos paskyrose, kad patenkintų auditorijos 

poreikį gauti naujienas realiuoju laiku. Ši praktika apima „tiesioginius tviterio pranešimus“, 

„Facebook Live“ vaizdo transliacijas ir kitus žurnalistinius veiksmus, kuriuos atliekant nebūtinai 

vykdoma redakcinė priežiūra (panašu į tiesiogines transliacijas), todėl gali būti vadovaujamasi 

mąstysena „pirmiausia išleisk, o vėliau patikrink“. 

 

Pagrindinės problemos: 

Plitimo siekimas kokybės ir tikslumo sąskaita. Tai problema, kurią greičiausiai pagilins 

„mašininis mokymasis“. 

Padidėjusi dezinformacijos ir dezinformacijos tikimybė, greitas plitimas, kurį dar labiau 

pagreitina emocinės reakcijos 

Jei informacija sensacinga, labiau tikėtina, kad ja bus dalijamasi. 

Išplitus dezinformacijai ar klaidinančiai informacijai, nėra galimybės lengvai ją atšaukti arba 

ištaisyti.  

 

Informacijos painiava ir vyriausybės: 

Vyriausybių ir kitų agentūrų gebėjimas „tiesiogiai kreiptis į auditoriją“, siekiant išvengti 

kontrolės. Yra įrodymų, kad tie, kurie siekia daryti įtaką rinkimų rezultatams ir viešajai politikai, 

vis dažniau manipuliuoja socialinės žiniasklaidos galia. 

 

Tik nedaugelis laikraščių gali sau leisti turėti informacijos tikrinimo padalinius naujienų 

tarnybose ir vykdydamos žiniasklaidos plėtros projektus. 

Poreikis nedelsiant paskelbti naujienas socialinėse platformose gali paskatinti netyčinį dalijimąsi 

klaidinančia informacija ir dezinformacija arba medžiaga iš netikrų šaltinių. 

Žiniasklaidos priemonių ir informacijos naudojimo raštingumo bei tikrinimo įgūdžių trūkumas 

platesnėje visuomenėje. Tai reiškia, kad daugeliu atvejų bendrieji socialinės žiniasklaidos 

naudotojai prieš pasidalydami turiniu, neturi galimybių nustatyti, ar jis yra tikras.  



Blogos žurnalistikos praktikos rizika dar labiau sumažins auditorijos pagarbą šiai profesijai ir 

siekiantiems nutildyti kritiką leis teisėtai užsipulti naujienų žiniasklaidos priemones. 

Rizika, kad auditorija gali susipainioti, kas yra naujiena ir neatskirti jos nuo dezinformacijos, 

pasislėpusios po naujienos kauke. 

Netinkamas naujienų tarnybų pasirengimas kovoti su dezinformacija ir redakcinių socialinės 

žiniasklaidos kolegijų poreikis sukurti naujų strategijų, kaip geriau įveikti šią problemą. 

 

Socialinės žiniasklaidos platformų augimas  

„The Guardian“ vyriausioji redaktorė Katherine Viner įvertino, kad „Facebook“ tapo 

turtingiausia ir galingiausia leidėja istorijoje, kuri pakeitė redaktorius algoritmais.“ 

Socialinės platformos laikomos „naujaisiais kontroliuotojais“, nors jos ir toliau nenori prisiimti 

atsakomybės už tradicinę leidybos priežiūrą, įskaitant tikrinimą ir kuravimą, neatsižvelgiant į 

sprendimus cenzūruoti tam tikrą turinį pakenkiant žiniasklaidos laisvei. 

 

 

Jaunimas ir informacijos ir (arba) naujienų šaltiniai 

Remiantis įvairiais tyrimais, daugelyje pasaulio šalių aktyvus jaunimo mobiliųjų įrenginių 

naudojimas reiškia, kad didžiąją dalį savo žinių jie gauna per šiuos aparatus iš pokalbių 

programų (programėlių), socialinės žiniasklaidos, o kartais ir iš tradicinių žiniasklaidos 

priemonių tinklalapių ir tinklaraščių. 

Kalbant apie daugelį iš jų, mažai ką galima (arba nieko negalima) pažymėti kaip garbingą 

žurnalistiką ir mėgėjišką reportažą, jau nekalbant apie tai, kas yra dezinformacija. 

 

 

Dėstytojas dalyviams pabrėš, kad reikia išsiugdyti sveiką skepticizmą vertinant visą jų gaunamą 

informaciją, ir būtina įvertinti ataskaitų, pranešimų, naujienų srauto, nuotraukų, vaizdo įrašų, 

garso turinio, infografikos ir statistinių duomenų tikrumą atitinkamame kontekste. 

 

 

 

D. FAKTŲ TIKRINIMAS 

 

Faktų tikrinimas, kuris bus aptartas, vykdomas ne prieš ką nors paskelbiant, o tik tada, kai 

teiginys tampa svarbus visuomenei. Šia „ex post“ faktų patikrinimo forma siekiama, kad politikai 

ir kiti visuomenės veikėjai atsakytų už savo teiginių teisingumą. Šioje srityje dirbantys faktų 

tikrintojai ieško pirminių ir patikimų šaltinių, kurie gali patvirtinti arba paneigti visuomenei 

pateiktus teiginius. Dažniausiai (bet ne išimtinai) tikrinami politinių skelbimų, kampanijų kalbų 

ir partijų manifestų „ex post“ faktai.  

Antroji faktų patikros projektų banga kilo po „melagingų naujienų“ antplūdžio pasauliniu 

mastu. Šiuo bendrai pasirinktu ir netinkamai naudojamu terminu įvardijamos visiškai išgalvotos 

sensacingos istorijos, kurios pasiekia milžinišką auditoriją naudojant socialinės žiniasklaidos 

algoritmus.  

Šioje antrojoje bangoje dėmesys dažnai būdavo sutelkiamas į faktų tikrinimą, siekiant 

demaskuoti greitai plintančią apgaulę. Demaskavimas yra atskira faktų tikrinimo grupė, ir jam 

reikia turėti konkrečių įgūdžių, kurie turi bendro su tikrinimu (ypač naudotojo sukurto turinio 

(angl. user-generated content, UGC) – žr. toliau pateiktą Venn diagramą). Šiame modulyje 

daugiausia dėmesio bus skirta toliau apibrėžtam faktų tikrinimui, o kitame modulyje bus 

nagrinėjamas skaitmeninio turinio ir šaltinių tikrinimas. 

 

Faktų tikrinimo organizacijų visame pasaulyje pavyzdžiai 

 

Faktų tikrinimas ir jo sudedamosios dalys: 



1.   Teiginių, kurių faktus galima patikrinti, radimas žiniasklaidos priemonėse ir socialinėje 

žiniasklaidoje. Vykdant šį procesą nustatomi pagrindiniai vieši teiginiai: 

a) kuriuose pateiktus faktus galima patikrinti,  

b) kuriuose pateiktus faktus reikia patikrinti. 

 

2.   Faktų nustatymas ieškant geriausių su atitinkamu teiginiu susijusių įrodymų. 

3.   Įrašo ištaisymas įvertinus teiginį atsižvelgiant į įrodymus, paprastai pagal jų teisingumą. 

 

Kaip tai veikia: 

Patikimos informacijos tikrinimo organizacijos viešose metodikose paaiškina, kaip jos vykdo 

procesus.  

Tarptautinis faktų tikrinimo tinklas (angl. International Fact-Checking Network, IFCN) yra 

parengęs principų kodeksą, kuriuo savo kasdieniame darbe vadovaujasi sąžiningi faktų 

tikrintojai. Informaciją tikrinančios organizacijos teikia prašymus tapti patikrintomis IFCN 

principų kodeksą pasirašiusiomis narėmis. Tam reikalingas išorės vertinimas, kuriame būtų 

išanalizuotas šių standartų įgyvendinimo veiksmingumas.  

 

 

Faktų tikrinimas atsirado kaip atskira žurnalistikos forma, turinti savo etiką ir metodologiją. 

 

Kokius klausimus faktų tikrintojai, vertindami įrodymų kokybę? 

Kaip atskirti teiginius, kurių faktus galima patikrini, nuo nuomonių? 

Kas yra kognityvinis šališkumas, kuris gali trukdyti suprasti faktus? 

Kokios skirtingos strategijos naudojamos nustatant šaltinių, nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriais 

dalijamasi per socialinius tinklus, autentiškumą? 

Studentai turėtų žinoti apie įvairų diskredituoti skirtą neteisingą ir klaidinantį turinį, kuriuo 

dažnai dalijamasi karščiausiose naujienose, skelbiamose įvairiose platformose, pvz., „Facebook“, 

„Twitter“, „Instagram“ ir „YouTube“, kurį tiekia kitu atveju patikimos naujienų organizacijos.  

 

 

Tikrinant informaciją taikomos tam tikromis bendrosios gairės: 

skepticizmas, 

kontrolinis sąrašas tikslumui patikrinti, 

negalima daryti jokių prielaidų,  

reikia laikytis atsargumo susidūrus su anoniminiais šaltiniais. 

Identifikavę informaciją ar vaizdus sukūrusį asmenį ir taikydami šaltinio ir bendrinamo turinio 

tikrinimo sistemą, galėsime juos įvertinti juos kaip šaltinį, ir tikrinimas duos reikiamus 

rezultatus. 

Ar turinys originalus, ar iškarpytas iš pirmesnių pranešimų ir iš naujo klaidinančiai 

sukonstruotas? 

Ar turinys buvo kaip nors suklastotas skaitmeninėmis priemonėmis? 

 

Suklastotas turinys – tai turinys, kuris buvo klastojamas skaitmeninėmis priemonėmis 

naudojantis nuotraukų ar vaizdo įrašų redagavimo programine įranga. 

Surežisuotas turinys – tai turinys, kuris buvo sukurtas arba bendrinamas siekiant suklaidinti. 


