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10.00 – 10.15 Apšilimas. Lektorius ir dalyviai prisistato, trumpai atsako į „ringo“ klausimus, 
užduoda kontraklausimus. Tikslas – užmegsti ryšį, sukurti pasitikėjimą ir taip 
pasiruošti bendram darbui.  

10.15 – 11.00 Žiniasklaidos vaidmuo fukcionuojančioje demokratijoje. Objektyvumas, 
neutralumas, faktai, nuomonės. Emocijos kaip dramblys porceliano parduotuvėje. 
„Įvardink, kad suvaldytum“ pratimas. 

11.05 – 12.00 Žiniasklaidos geografija ir savininkystė. Reguliavimas. Tradicine žurnalistika 
pagrįsta žiniasklaida, autoritarinės valstybės žiniasklaida. 

12.05 – 13.00 Darbotvarkės nustatymas. Naujienų vertės kriterijai, žiniasklaidos funkcijos. 
13.00 – 14.00 Petrauka. 
14.00 – 15.00 Neapykantos kalba ir stereotipai. Atpažinimas, pavyzdžių analizė, reagavimas. 

Poveikis funkcionuojančiai demokratijai ir visuomenei. 
15.05 – 16.00 Manipuliavimo technikos. Propaganda. Dezinformacija, klaidinanti informacija, 

suklastotos naujienos. Rašytinės ir vizualinės medžiagos tikrinimas – būdai ir 
patarimai. 

16.05 – 17.00 Socialiniai tinklai. Verslo modeliai. Naujienų šuliniai, „botai“, „troliai“.  
 

 

 



Šaltiniai 

Su išplėstine kurso medžiaga galima susipažinti ČIA. 

Siūlomi šaltiniai papildomoms studijoms: 

• The Social Dilemma (2020). „Netflix“ dokumentinis filmas. 
• Patarimai, kaip atsirinkti patikimą informaciją internete;                                                                                                                                                     
• Lietuvos rspublikos visuomenės informavimo įstatymas; 
• Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas; 
• Medijų raštingumui terminai, tokie kaip neapykantos kalba, pavojinga kalba, įvairūs kiti 

informacinės sumaišties aspektai (Hate speech, Dangerous speech and other Aspects of 
Information Disorder). Siūloma perskaityti du skyrius: 1. Terminų žodynas (Glossary of 
Terms). 2. Pagrindiniai manipuliacinių technikų terminai (Manipulation Technique Key 
terms). Prieiga interenete. 

 

Naudjimui siūlomi patikimi naujienų ir analizės šaltiniai 

Lietuvių k.: 

• https://www.lrt.lt/ (Lietuvos visuomeninio transliuotojo naujienų svetainė). 

Rusų k.: 

• https://www.svoboda.org/ (Laisvės radijo naujienų tinklalapis, itin kokybiška, gili 
pasaulio įvykių ir naujienų analizė.) 

Anglų k.: 

• https://www.bloomberg.com/europe Kokybiška, gili ekonomikos, bet taip pat 
tarptautinės politikos ir pasaulio įvykių analizė. Galima nemokamai skaityti tris 
straipsnius per mėnesį. 

• https://www.bbc.com/news . Neutralios (kiek tai įmanoma) žurnalistikos „aukso 
standartas“. Kokybiškos, itin gerai patikrintos, trumpu, aiškiu, paprastu formatu 
pateikiamos naujienos. 

• https://www.theguardian.com/international 19 a. pradžioje pirklių ir verslininkų 
įsteigtas kaip  „viduriniosios visuomenės klasės organas... buržuazinis iki paskutinio 
atodūsio“ po antrojo pasaulinio karo  užėmė kairės politinę orientaciją.  Patikrintų 
naujienų ir analizės (pateikiamos iš kairės politinės pozicijos) šaltinis.  

• https://www.understandingwar.org/ Karo studijų institutas. Kiek įmanoma patikima 
karo informacija ir analizė. 

 

 

https://veryverified.eu/lt/home-lietuviskai/#about-the-course
https://www.netflix.com/search?q=social%20dile&jbv=81254224
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/06/17/fake-news-covid-19-and-digital-literacy-do-what-the-experts-do/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29884/asr
https://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-kodeksai/item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas
https://www.ictworks.org/wp-content/uploads/2021/10/usaid-disinformation-primer.pdf
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