
Medijų raštingumas  Paskaita jaunimui 

 (Media Literacy. Youth lecture) 

Paskaitą sudaro 2 dalys:  

1. Medijų raštingumo pagrindai - trumpas įvadas į skaitmeninį pasaulį 

2. Skaitmeninio saugumo pagrindai, kaip apsisaugoti kibernetinėje erdvėje 

 

Paskaitos tikslai: 

• nustoti viską internete laikyti tikra vertybe 

• apsaugoti privatumą bei išvengti saugumo pažeidimų 

• išmokti savarankiškai atlikti informacijos patikrą 

• greitai atpažinti dažniausiai pasitaikančias dezinformacijos ir socialinių medijų manipuliavimo 

taktikas 

 

1 dalis. Medijų raštingumo pagrindai 

Šioje paskaitoje studentai supažindinami su medijų raštingumo ir kritinio mąstymo' sąvokomis, mokomi 

apie medijų bei žiniasklaidos trūkumus ir suteikiami pagrindai sąmoningesniam informacijos vartojimui.  

Sąvokos: 

Dezinformacija  reiškia melagingą informaciją, kuri kuriama, pateikiama ir skleidžiama siekiant naudos  

arba sąmoningai atgrasyti visuomenę. 

Medijų raštingumas - tai gebėjimas atpažinti įvairias medijų ir žiniasklaidos rūšis ir suprasti jų siunčiamą 

informaciją. 

Melagingos naujienos („Fake News“) - melas, kuris atrodo kaip naujiena, skleidžiamas internete arba 

naudojant kitas žiniasklaidos ar medijų priemones, paprastai sukurtos įtakoti politines pažiūras arba kaip 

pokštas. 

Paspaudimų masalas („Clickbait“) - turinys, kurio pagrindinis tikslas - atkreipti dėmesį ir paskatinti 

lankytojus spausti nuorodą į tam tikrą tinklalapį. 

Faktas - tikra, teisinga, įrodyta informacija. 

Faktų tikrinimo įrankiai – programos, svetainės, kuriose tikrinamas viešojoje erdvėje pateikiamos 

informacijos tikslumas. 

 

 

 

 



 

Aprašas: 

Lektorius turėtų naudotis prezentacija, kuri yra pridėta. Prezentacijoje pateikiami vaizdų pavyzdžiai ir 

interaktyvios užduotys, kurios yra svarbios norint išlaikyti jauno amžiaus mokinių dėmesį. Prezentacijoje 

yra jau įrodyti dezinformacijos pavyzdžiai, kuriuos svarbu pristatyti, kad mokiniams ateityje būtų 

lengviau atpažinti šiuos ir panašius dezinformacijos atvejus. 

Taip pat mokytojas turi galimybę naudotis pridedama vaizdo paskaita. 

 

2 dalis. Skaitmeninio saugumo ir saugos pagrindai 

 

Šios paskaitos tikslas - supažindinti mokinius su interneto veikimo principais ir suteikti jiems žinių apie 

saugų internetą. Taip pat mokiniai susipažins su privatumo ir kibernetinio saugumo principais, išplės 

savo pasaulėžiūrą šia tema.  

 

Sąvokos: 

Holistinis saugumas - tai požiūris į žmogaus teisių gynėjų saugumą ir apsaugą, kuris Holistinio saugumo 

vadove yra apibrėžiamas kaip "savisaugos, gerovės, skaitmeninio saugumo ir informacijos saugumo 

integravimas į tradicinę saugumo valdymo praktiką“. 

Daugiafaktorinis autentifikavimas. Vartotojas, norėdamas gauti prieigą prie programėlės ar kito 

skaitmeninio ištekliaus, turi pateikti du ar daugiau įrodymų, patvirtinančių tapatybę. 

Domenų vardų sistema (DNS) - hierarchinė ir decentralizuota kompiuterių, paslaugų ar kitų prie 

interneto prijungtų išteklių pavadinimų sistema. Taip vadinama „Interneto telefonų knyga". 

Gilusis žiniatinklis (internetas) - pasaulinio žiniatinklio dalis, kurios neįmanoma aptikti naudojant 

standartines paieškos sistemas, įskaitant slaptažodžiu apsaugotus arba dinaminius puslapius ir šifruotus 

tinklus. 

Tamsusis žiniatinklis (internetas) - pasaulinio žiniatinklio turinys, esantis tamsiuosiuose tinkluose: 

perdangos tinkluose, kuriuose naudojamas internetas, bet kuriems pasiekti reikia specialios programinės 

įrangos, konfigūracijų arba autorizacijos. 

Aprašas: 

Lektorius turėtų naudoti pridėtą vaizdinę prezentaciją arba pateikti keletą pavyzdžių iš savo asmeninio 

gyvenimo, kad geriau paaiškintų kai kurias sąvokas, kurios, atsižvelgiant į mokinių jauną amžių, gali būti 

pernelyg abstrakčios. Tokios sąvokos kaip privatumas (susijęs su žodžio laisve) ir skaitmeninis saugumas 

gali būti pernelyg sudėtingos temos, todėl geriausia būtų naudoti supaprastintus terminus ir patirtimi 

pagrįstus pavyzdžius (pvz., kibernetinio saugumo palyginimas su namų saugumu ir pan.). 


