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PRATARMĖ 

Šie pamokų planai gimė kaip Vilniaus politikos analizės instituto įgyvendinamo 
projekto „Atspari Lietuva“ dalis. Pamokų planus parengė instituto Medijų ir 
demokratijos programos vadovas Donatas Puslys, kuris yra ir programos „Renkuosi 
mokyti“ trečiosios kartos alumnas, Karalienės Mortos mokyklos filosofijos ir etikos 
mokytojas. Penkiuose pamokų planuose, skirtuose 11-12 klasėms, supažindinama su 
propagandos ir dezinformacijos sąvokomis, ugdomas gebėjimas pastebėti, kaip 
dezinformacijos skleidėjai manipuliuoja emocijomis, prisidengia tariamais 
ekspertais ir išnaudoja kitas taktikas tikslinei auditorijai paveikti.  

Metodinėje medžiagoje rasite detalius pamokų planus, kuriuose pristatomi 
kiekvieno užsiėmimo tikslai bei jiems pasiekti skirti uždaviniai, išdėstoma 
rekomenduojama pamokos eiga, o taip pat pridedama ir padalomoji medžiaga. 
Pamokų planai siūlo įvairią metodiką temoms analizuoti – nuo diskusijų ir plakatų 
kūrimo iki kompiuterinių žaidimų, leidžiančių pasijausti dezinformacijos skleidėjo 
kailyje tam, kad būtų ugdomas gebėjimas geriau atpažinti dezinformacijos veikimą.   
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Pirmoji pamoka. Trys propagandos spalvos 

Trukmė: viena pamoka. 

Tikslas: Apsibrėžti propagandos sąvoką ir suvokti, kaip propaganda siekia 
manipuliuoti žmonėmis. 

Uždavinys: Dirbant po vieną arba grupėmis, savais žodžiais apsibrėžti 
propagandos sąvoką, o išanalizavus ištrauką iš Viktoro Denisenko knygos 
„Propagandos apsupty“ aptarti propagandos porūšius ir jų siekiamus tikslus.  

Priemonės: prieiga prie interneto, rašymo priemonės ir sąsiuviniai,  

Pamokos eiga: 

• Pradėkite nuo žodžių lietaus. Paprašykite mokinių, kad jie sąsiuviniuose ar ant 

popieriaus lapo dirbdami savarankiškai arba nedidelėse grupelėse po 2-3 žmones 

užrašytų visus žodžius, kurie jiems siejasi sąvoka propaganda. Paprašykite 

pasidalinti tuo, kas užrašyta. Paprašykite, kad remdamiesi tomis asociacijomis, 

mokiniai pabandytų pateikti savo sukurtą propagandos apibrėžimą. 

• Tuomet galite pasidalinti Philipo Tayloro sukurtu propagandos apibrėžimu, 

bylojančiu, kad propaganda yra būdas priversti žmones daryti tokius dalykus, kurių 

jie šiaip nedarytų.“ Taip pat galite pasidalinti ir V. O‘Donnell ir G.S. Jowett 

apibrėžimu: „Propaganda yra sąmoninga ir sisteminga pastanga formuoti suvokimą 

[perceptions], manipuliuoti pažinimu [cognition] ir nukreipti elgesį taip, kad būtų 

galima pasiekti atsaką, atitinkantį geidžiamas propagandisto intencijas“ (paimta iš 

Gintauto Mažeikio knygos „Propaganda ir simbolinis mąstymas“. 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/247/1/ISBN9789955125754.pdf)

. Pakomentuokite apibrėžimus akcentuodami siekį manipuliuoti žmonių 

nuostatomis ir elgesiu. 

• Aptarkite klausimą, ar mokiniams yra tekę susidurti su propaganda. Jei taip, 

kokiomis aplinkybėmis? Ar jie patys yra tapę propagandos taikiniu? Jei taip, kas 

padėjo jiems atpažinti propagandą ir jai nepasiduoti? Pratimui galite pasinaudoti 

kampų metodu, kai uždavus klausimą, tie, kurie atsako į jį teigiamai, eina į vieną 

kampą, neigiamai – į kitą, o nežinantys – į trečią. Tuomet mokiniai dalinasi 

atsakymais, o juos klausantieji gali pakeisti savo kampą ir, pavyzdžiui, ir nežinojusių 
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grupės pereiti į tų, kurie atsako teigiamai, arba iš neigiamai atsakiusiųjų pereina į 

teigiamai atsakiusiųjų. 

• Pasidalinkite su mokiniais VU mokslininko, informacinių karų ir propagandos 

eksperto dr. Viktoro Denisenko knygos „Propagandos apsupty“ ištrauka, kurioje yra 

kalbama apie tris propagandos porūšius – baltąją, juodąją ir pilkąją propagandą. 

Paprašykite mokinių perskaičius pateikti kiekvieno iš atspalvių propagandos 

pavyzdžių. Alternatyvi galimybė – suskirstę mokinius grupelėmis, skelkite Denisenko 

tekstą į tris dalis ir vienai grupelei duokite ištrauką apie juodąją propagandą, kitai – 

apie baltąją, trečiai – apie pilkąją. Su mokiniais aptarkite, kaip skirtingi propagandos 

porūšiai bando paveikti žmones. Kaip bando paveikti baltoji, o kaip juodoji ar pilkoji 

propagandos? Kas ir kokiems tikslams gali pasitelkti juodąją ir pilkąją propagandą? 

Kokių mokiniai žino paveikių baltosios propagandos pavyzdžių? Kas daro juos 

paveikiais? 

Įsivertinimas: 

• Mokiniai geba savais žodžiais apibrėžti propagandos sąvoką, skiria jos porūšius, 

geba pateikti juos iliustruojančių pavyzdžių ir argumentuotai pristato, kas ir kokiais 

tikslais pasitelkia propagandą. 

Padalomoji medžiaga 

Viktor Denisenko „Propagandos apsupty“. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2021, 15-17 psl. 

„Propagandą įprasta skirstyti į tris porūšius, kurių pavadinimai yra simboliškai 
susieti su skirtingomis spalvomis. 

Juoda spalva atspindi tai, su kuo propaganda dažniausiai ir yra siejama. Juodosios 
propagandos principas paremtas melagingų žinių skleidimu. Jos instrumentai – 
gandai ir nepatikima informacija.  

Vienas iš aiškiausių juodosios propagandos pavyzdžių – Rusijos televizijos „Pirmojo 
kanalo“ (Pervyj kanal) žinių laidoje 2014 metais paskleista istorija apie Rytų 
Ukrainoje Slovjansko mieste „nukryžiuotą berniuką“. Liudininke pasivadinusi 
moteris papasakojo, jog vaikas buvo nukankintas ukrainiečių kareivių dėl to, kad jo 
tėvas stojo į vadinamųjų separatistų, siekiančių Donbaso regiono atsiskyrimo nuo 
Ukrainos, pusę. Tame pačiame siužete buvo teigiama, jog berniuko motina irgi buvo 
nužudyta – ją neva pririšo prie šarvuočio ir tampė miesto gatvėmis. Ši istorija iš 
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karto sukėlė įtarimų, o vėliau buvo galutinai patvirtinta, jog aprašytas „įvykis“ neturi 
nieko bendra su realybe. Galiausiai tą teko pripažinti ir minėtam Rusijos televizijos 
kanalui.  

Tačiau ne visos propagandos rūšys turi tokį kenksmingą poveikį. Specialistai kalba 
apie baltąją propagandą, kuri, atvirkščiai nei jos juodoji sesuo, remiasi būtent atviru 
faktų (tikros, neišgalvotos informacijos) pateikimu. Baltoji propaganda, kaip ir bet 
kuri kita propagandos rūšis, siekia poveikio, tačiau tas poveikis yra pozityvus, norma 
padaryti žmogaus gyvenimą bei pasaulį geresnį. 

Standartinis baltosios propagandos pavyzdys būtų socialinė reklama. Raginimai 
„nevairuok išgėręs“ ar „mesk rūkyti“ siekia modeliuoti socialiai atsakingą žmogaus 
elgseną. Šios propagandos poveikio tikslas yra atviras ir suprantamas.  

Bet verta žinoti, kad baltoji propaganda gali naudoti tas pačias priemones kaip ir 
juodoji. Pasakojimo apie „nukryžiuotą berniuką“ tikslas buvo sukelti aštrią emocinę 
reakciją. Į tokią žinią sunku reaguoti ramiai, žmogus nespėja nusiraminti ir visko 
apmąstyti. Propaganda apskritai labai dažnai yra orientuota į emociją (ir kuo 
stipresnė yra ta emocija – tuo geriau). 

<...> 

Pilkoji propaganda atsiranda ten, kur objektyvūs faktai sumaišomi su melaginga ir 
išgalvota informacija. Kartais užtenka tiesiog pakeisti įvykių kontekstą, kad būtų 
pasiektas pilkojo propagandinio pasakojimo efektas. 

Aiškiu pilkosios propagandos pavyzdžiu tampa sovietinis pasakojimas apie 
tragiškuosius 1991 metų sausio 13-osios nakties įvykius Vilniuje. Priminti šį 
pasakojimą svarbu ir dėl tos priežasties, kad jį vėl ypač pamėgo šiuolaikinė 
Kremliaus propaganda. 

Taigi, Maskvos propaguojamame Sausio 13-osios naratyve, viena vertus, yra faktai, 
kurie plačiai žinomi ir pripažinti. Sunku būtų neigti tankų buvimą Vilniaus gatvėse 
tą tragišką naktį, juo labiau, kad tokių nuotraukų ir nufilmuotų vaizdų netrūksta. 
Nei tada, nei dabar Maskva negalėtų paneigti, jog Lietuvos sostinėje faktiškai buvo 
vykdoma karinė operacija, nukreipta prieš nepriklausomybę atkūrusią respubliką. 
Tačiau, siekiant iškreipti įvykių kontekstą bei atsiriboti nuo kaltinimų žudžius 
civilius, pasakojime atsiranda paslaptingi snaiperiai (nurodant, kad jie yra susiję su 
Sąjūdžiu), nuo kurių kulkų neva ir krito taikūs piliečiai, gyvu skydu saugoję 
televizijos bokštą ir tuometinio Radijo ir televizijos komiteto pastatą.“  
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Antroji pamoka. Kaip ugdytis atsparumą 

propagandai? 

Trukmė: viena pamoka. 

Tikslas: suvokti, kaip propaganda siekia manipuliuoti žmonėmis, ugdytis 
atsparumą manipuliacijoms. 

Uždavinys: susipažinus su propagandos tyrinėtojo Joonaso Porsti knygos 
„Propagandos kerai“ ištrauka, dirbant grupelėse parengti plakatus su savarankiškai 
suformuluotomis rekomendacijomis, kaip apsisaugoti nuo propagandinių 
manipuliacijų.  

Priemonės: interneto jungtis, rašymo priemonės, sąsiuviniai ir A3 formato lapai. 

Pamokos eiga: 

• Pradėkite pamoką nuo sąvokos propaganda apibrėžimo pasikartojimo. Ar mokiniai 

geba savais žodžiais apibrėžti sąvoką ir ar pateikia propagandos pavyzdžių? 

• Paprašykite mokinių įsivertinti atsakant į klausimą: „Ar aš esu atsparus 

propagandai?“ Iš pradžių paprašykite juos atsakyti „taip“ arba „ne“. O tada 

parašykite juos įsivertinti savo atsparumą skalėje nuo 1 iki 10, kur vienetas reiškia 

visiškai neatsparus, o 10 – visiškai atsparus. Paprašykite jų pakomentuoti 

įsivertinimus. 

• Galite užduoti mokiniams tokius klausimus: ar jie yra troškę kažką įsigyti todėl, kad 

jį rekomenduoja kažkoks žinomas žmogus? Kaip dažnai ir kokiomis aplinkybėmis 

jiems tenka girdėti argumentą, kad turi taip elgtis, nes taip elgiasi visi? Leiskite jiems 

pasidalinti nuomonėmis. 

• Suskirstykite mokinius grupelėmis ir kiekvienam asmeniškai išdalinkite Porsti 

knygos ištrauką. Pradžioje paprašykite, kad jie su ištrauka susipažintų savarankiškai. 

Tada paskatinkite grupelės viduje aptarti visus septynias aprašomas manipuliavimo 

strategijas bei paskatinkite pasidalinti pavyzdžiais, kurie gali būti tiek iš realaus 

gyvenimo, tiek jų pačių sugalvoti. 

• Tuomet skirkite pagrindinę, kurios metu mokiniai, remdamiesi minėtais septyniais 

punktais, turėtų pateikti savo pačių suformuluotas rekomendacijas, kaip derėtų 

saugotis nuo propagandinių manipuliacijų. Paraginkite, kad rekomendacijos būtų 

grįstos konkrečiais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, jei mokiniai argumentuoja, kad dera 
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akylai stebėti, ar žmonėms ir jų grupėms nėra klijuojamos etiketės, tai jie galėtų 

konkrečiai paraginti stebėti, ar, tarkime, skurstantieji nėra vadinami tinginiais ir 

veltėdžiais, tikintieji nežeminami kaip kvailiai, fanatikai, LGBT asmenims nėra 

klijuojamos žeminančios etiketės, Lietuvoje gyvenantys kitataučiai nėra vadinami 

svetimaisiais atėjūnais. Mokiniai savo rekomendacijas turėtų užrašyti ant A3 

formato lapo, kuris pasitarnautų kaip parengtas plakatas. 

• Paraginkite kiekvieną grupę pristatyti savo rekomendacijas. 

 

Įsivertinimas: 

• Mokiniai gali įvardinti bent kelias propagandinės manipuliacijos taktikas ir 

formuluoja rekomendacijas, kaip jie galėtų ugdytis atsparumą propagandai.  

Padalomoji medžiaga 

Joonas Porsti „Propagandos kerai. Šimtas nuomonės kontrolės metų“. 
Vilnius: Sofoklis, 2020, 117-18. 

1937-1942 m. JAV veikęs Propagandos tyrimų institutas propagandą apibūdino kaip 
„asmenų ar grupių nuomonės išraišką arba organizuotą veiklą, kuria, pasitelkus 
psichologinio manipuliavimo priemones, stengiamasi paveikti kitų asmenų arba jų 
grupių nuomones ar veiksmus siekiant asmeninių tikslų“. Šiuo apibrėžimu 
institutas pažymėjo, kad propaganda gali būti ne tik žodžiai, bet ir veiksmai.  

1937 m. bendradarbiaudami su mokyklomis instituto mokslininkai parengė 
septynių punktų sąrašą, kuris padėtų mokyti moksleivius propagandos atpažinimo 
metodų. Sąrašą sudaro klasikinės retorikos priemonės, iki pat šių dienų įtraukiamos 
į daugelį universiteto vadovėlių apie propagandą. 

1. Etikečių klijavimas. Tam tikra idėja arba žmonių grupė pasmerkiama priklijuojant 

neigiamą etiketę neįvertinus faktų. Priešininkai apšaukiami „melagiais“ arba 

„parazitais“. 

2. Kilnios sąvokos. Teigiami jausmai sužadinami susiejant tam tikrą dalyką su kilniomis 

sąvokomis, tokiomis kaip laisvė, teisė, teisybė, demokratija, neįvertinant realių 

faktų. 

3. Emocijų perkėlimas. Pritarimo tam tikram dalykui siekiama susiejant jį su kokio nors 

kito dalyko autoritetu ir verte. Taip pat priešingai: tam tikras dalykas atmetamas 

prikišant jam niekinamų asociacijų.  
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4. Liudijimas. Gerbiamas asmuo įkalbamas gerai atsiliepti apie tam tikrą dalyką, 

programą, produktą arba asmenį. 

5. Apeliavimo į liaudį. Kalbantysis tikina klausytojus, kad jis arba jo reprezentuojamas 

dalykas atstovauja „liaudies“ arba „paprastų žmonių“ interesams. Kaip tik dėl šios 

priežasties politikai dažnai atskleidžia savo „kasdienę“ pusę. 

6. Tinkamos kortos. Sudaromas tinkamų tikrų faktų ir melų, logiškų ir logikai 

prieštaraujančių argumentų bei vaizdinės medžiagos ir klaidinančios informacijos 

rinkinys, kuriuo siekiama sukurti kuo geresnį arba kuo blogesnį kokio nors dalyko, 

veiklos, produkto arba asmens įvaizdį. 

7. Minios galia. Tikslas – pasistengti įtikinti, kad visi taip elgiasi – bent jau visi 

„mūsiškiai“. Jeigu klausytojai patiki, kad visa socialinė grupė, su kuria jie tapatinasi, 

jau dalyvauja tam tikroje veikloje, jie labiau ir patys prie jos prisidėti.  
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Trečia pamoka. Kaip griauti sąmokslo teorijas? 

Trukmė: Dvi pamokos 

Tikslai: mokiniai turėtų suvokti, kodėl kai kurios sąmokslo teorijos yra tokios 
patrauklios, o taip pat ugdytis kritinį mąstymą užčiuopti ir paneigti šias teorijas. 

Uždavinys: parengti ekspertinį interviu. Mokiniai turėtų būti suskirstyti poromis, 
kur vienas mokinys atlieka žurnalisto vaidmenį, o kitas – su sąmokslo teorijomis 
kovojančio eksperto. Pirmasis, remdamasis pamokos medžiaga, parengia 
klausimus, kurie kreiptų pašnekovą apmąstyti, kas yra sąmokslo teorijos, kodėl jos 
yra populiarios, kaip jas atpažinti ir kaip nuo jų apsisaugoti, o kitas savo ruožtu 
turėtų pateikti savaip suformuluotus atsakymus, kurie ne cituotų pamokos 
medžiagą, o ją komentuotų ir interpretuotų.  

Priemonės: interneto ryšys, rašymo priemonės ir sąsiuviniai. 

Pamokos eiga: 

• Paklauskite mokinių, ar jiems yra tekę susidurti su sąmokslo teorijomis. Tegul jie 

pateikia pavyzdžių. Leiskite jiems naršyti ir internete. Paklauskite, kodėl, jų 

manymu, kai kurios sąmokslo teorijos tampa populiarios. Ko siekiam tam tikrų 

sąmokslo teorijų platintojai? Kaip tam tikrų sąmokslo teorijų populiarumą lemia 

visuomenės baimės, tam tikri mūsų gyvenimą itin paveikiantys įvykiai (pavyzdžiui, 

pandemija, ekonominė krizė)?  

• Padiskutuokite su mokiniais, kodėl filosofas Karlas Raimundas Popperis savo 

knygoje „Atvira visuomenė ir jos priešai“ teigia, kad pagal sąmokslininkų 

mentalitetą, kiekvieno socialinio fenomeno paaiškinimas susideda iš atradimo 

žmogaus ar jų grupės, kuriai toks nutikimas būtų naudingas ir kuri, vadinasi, 

susimokė tam, kad taip ir nutiktų. Toks požiūris, anot jo, remiasi įsitikinimu, kad 

viskas, kas nutinka visuomenėje, yra tiesioginis padarinys tam tikrų galingų individų 

bei jų grupių veikimo. Popperis vadina tai padariniu sekuliarizuotų religinių prietarų. 

Pastarieji anksčiau piršo mintį, kad niekas pasaulyje nenutinka be Dievo piršto 

krustelėjimo, o štai dabar Dievo vietą užima žmogus. Ar sutinkate, kad sąmokslo 

teorijos yra tam tikras religijos pakaitalas? 

• Aptarkite su mokiniais rašytojo Umberto Eco mintį, kad sąmokslo psichologija 

randasi iš to, kad mums nepakanka akivaizdžių daugelio nerimą keliančių įvykių 
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paaiškinimų, jie mūsų dažnai netenkina, nes skaudu su jais susitaikyti1. Kodėl tai gali 

būti skaudu? Ar sutinkate su teiginiu, kad sąmokslo teorijomis dažniausiai patiki tie, 

kurie jaučiasi konkrečioje situacijoje nuskriausti, nenori pripažinti savo pačių 

atsakomybės ir ieško tų, kam galėtų suversti visą kaltę? 

• Suskirstykite mokinius darbui poromis. Tada supažindinkite mokinius su padalomąja 

medžiaga, paimta iš oficialios Europos Komisijos svetainės 

(https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-

disinformation/identifying-conspiracy-theories_lt). Vienam grupės nariui duokite 

medžiagą apie tai, kas yra sąmokslo teorijos ir kodėl jos yra populiarios (A 

medžiaga), o kitam – medžiagą apie tai, kaip atskirti sąmokslo teorijas ir tikrinti 

informaciją prieš ją dalinantis (B medžiaga). Tegul susipažinę su medžiaga, mokiniai 

trumpai vienas kitam ją pristato.  

• Tuomet supažindinkite juos su pagrindine užduotimi, kurios metu jie turės parengti 

ekspertinį interviu, kur vienas įkūnys žurnalistą, užduodantį klausimus, o kitas – 

ekspertą. Tačiau tiek klausimus, tiek galimus atsakymus paraginkite juos kurti 

drauge. Paaiškinkite, kad interviu jie gali užrašyti, filmuoti ar pateikti garso įrašą.  

• Pakomentuokite mokinių atliktus darbus ir diskusijos su jais metu sudėkite 

akcentus, kas svarbiausia siekiant apsisaugoti nuo sąmokslo teorijų. 

Įsivertinimas: kiekvienas mokinys geba pateikti kriterijus, kurie leistų 
informacijos sraute identifikuoti sąmokslo teorijas. 

Padalomoji medžiaga 

A medžiaga (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-
response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_lt) 

 
1 Umberto Eco „Pape Satan aleppe“. Vilnius: Tyto alba, 2017, 127. 
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B medžiaga ( https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-
response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_lt) 
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Ketvirta pamoka. Misinformacija ir dezinformacija 

Trukmė: viena arba trys pamokos 

Tikslai: suvokti skirtį tarp dezinformacijos ir misinformacijos. Įgyti suvokimą, kaip 
veikia ir į ką taikosi dezinformacija? 

Uždavinys: Susipažinus su dezinformacijos veikimo schema, klasės diskusijoje 
aptarti, kaip efektyviausiai kovoti su dezinformacija ir ar sėkmingai kovai pakanka 
tik aptikti ir paneigti skleidžiamą dezinformaciją, ar vis tik būtina efektyviai spręsti 
problemas, į kurias ir taikosi dezinformacija. 

Papildomas uždavinys, jei pasirenkamos dvi pamokos – sociologinė apklausa.  

Priemonės: interneto jungtis, rašymo priemonės, sąsiuviniai. 

Pamokos eiga: 

• Pasidalinkite karikatūra, pateikta Martino Sixsmitho knygoje „The War of Nerves. 

Inside the Cold War Mind“. Papasakokite mokiniams, kad ji pasirodė 1986 metais 

sovietiniame propagandiniame leidinyje „Pravda“ („Tiesa“), kur be to, buvo rašoma: 

„Remiantis kai kuriais Vakarų mokslininkais, AIDS virusas, sunkus susirgimas, nuo 

kurio vaistų kol kas nėra, buvo sukurtas Pentagono laboratorijose.“ Padiskutuokite 

su mokiniais, kodėl Sovietų Sąjunga Šaltojo karo metais siekė apkaltinti JAV neva 

sukūrus šį virusą? Kokia simbolika pasitelkiama karikatūroje – kokias mintis ji perša? 

Atkreipkite mokinių dėmesį į tai, kad virusas mėgintuvėlyje primena svastiką, o 

mokslininkui karys duoda pinigus. Pakomentuokite, kad tai buvo Sovietų Sąjungos 

slaptųjų tarnybų rengta „Operacija Infekcija“, kurios metu ši sąmokslo teorija 

daugiau nei 30 skirtingų kalbų buvo paskelbta 80 valstybių. 

• Paklauskite mokinių, ar jiems girdėtos sąvokos „dezinformacija“ ir „misinformacija“. 

Kuo jos skiriasi? Pakomentuokite, kad misinformacija yra netyčinis klaidinančios ar 

melagingos informacijos kūrimas ir platinimas. Tuo tarpu dezinformacija yra 

klaidinančios ar melagingos informacijos kurpimas ir skleidimas turint labai aiškų 

siekį daryti poveikį taikiniu pasirinktai visuomenei ar jos grupei. Paprašykite mokinių 

pakomentuoti, kodėl čia labai svarbu akcentuoti tyčinę intenciją, nes juk ir 

misinformacija gali suklaidinti, paskatinti veikti remiantis klaidingomis prielaidomis.  

• Supažindinkite mokinius dezinformacijos tyrinėtojo, knygos „Active Measures: The 

Secret History of Disinformation and Political Warfare“ autoriaus Thomaso Rido 
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teiginiu, kad analizuodami dezinformacijos veikimą, privalome atkreipti dėmesį į tris 

svarbiausias dedamąsias: a) išpuolio vykdytoją; b) išpuolio taikinį; c) operacinę 

aplinką. Anot jo, taikinio pažeidžiamumą apibūdina egzistuojančios politinės, 

socialinės, ekonominės įtampos, susiskaldymas, kurias siekdamas išnaudoti išpuolio 

vykdytojas kurpia atitinkamas dezinformacijos kampanijas. Tuo tarpu operacinę 

aplinką apibūdina esamų technologinių priemonių visuma. Dezinformacijos 

kampanija bus tuo sėkmingesnė, kuo gilesnė yra taikiniu pasirinktos visuomenės 

poliarizacija ir problemos, kuo kūrybingesni bus įvairiausias technologijas įvaldę bus 

išpuolio vykdytojai.  

• Paprašykite mokinių pasidalinti pastebėjimais, kokios opiausios problemos šiandien 

kamuoja Lietuvos valstybę ir visuomenę. Ar, jų nuomone, šios problemos gali tapti 

dezinformacijos taikiniu? Kaip? Galbūt mokiniai gali pasidalinti pavyzdžiais? 

• Supažindinkite mokinius Vilniaus politikos analizės instituto vykdomu projektu 

#MelųMaišelis, kurio pagrindinis tikslas yra analizuoti ir paneigti skleidžiamą 

dezinformaciją. Pateikite jiems du konkrečius pavyzdžius, analizuojančius su COVID-

19 pandemija susijusią dezinformaciją (https://www.bernardinai.lt/kai-lazda-

atsisuka-kitu-galu-rusijos-dezinformacija-apie-covid-19-pandemija/) ir migrantų 

krize (https://www.bernardinai.lt/zaidimas-zmoniu-kancia/). Aptarkite su 

mokiniais, kaip kylančios krizės yra išnaudojamos dezinformacijai siekiant paveikti 

taikiniu pasirinktas visuomenes, kokie naratyvai konstruojami, kaip dera reaguoti į 

aptiktą dezinformaciją, kaip pasiekti dezinformacijos paveiktus žmones ir ar 

karikatūros gali padėti siekiant neutralizuoti dezinformaciją? 

• Padiskutuokite, kaip efektyviausiai kovoti su dezinformacija ir ar sėkmingai kovai 

pakanka tik aptikti ir paneigti skleidžiamą dezinformaciją, ar vis tik būtina efektyviai 

spręsti problemas, į kurias ir taikosi dezinformacija. 

• Antrosios pamokos metu su mokytojo pagalba parengiama apklausos forma, kur 

apklausiamųjų būtų teiraujamasi, ar jiems tekę susidurti su dezinformacija, kokie 

pagrindiniai jos šaltiniai, kokiomis temomis dažniausiai dezinformacija yra 

skleidžiama, į kokias grupes taikomasi, kokie viešinimo kanalai išnaudojami ir t.t. 

Apklausa gali būti tiek uždara su pateiktais atsakymų variantais, arba atvira, kai 

apklausiamajam pačiam paliekama galimybė įrašyti savo atsakymą. Trečios 

pamokos metu aptarkite, ką jums atskleidė vykdyta apklausa ir ką joje norėtume 

modifikuoti. Ar tokios apklausos gali padėti efektyviau kovoti su dezinformacija? 
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Įsivertinimas: mokiniai geba įvardinti skirtumą tarp misinformacijos ir 
dezinformacijos ir geba savais žodžiais nupasakoti dezinformacijos veikimo schemą. 
Mokiniai taip pat turėtų gebėti argumentuoti, kokios problemos ir kodėl tampa 
dezinformacijos taikiniu Lietuvoje.  

Padalomoji medžiaga 

 

Karikatūra iš Martin Sixsmith knygos „The War of Nerves. Inside the Cold War 
Mind“ 
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Penktoji pamoka. Demaskuok manipuliatorių 

Trukmė: viena pamoka 

Tikslai: ugdyti mokinių atsparumą dezinformacijai, ypač socialiniuose tinkluose, 
leidžiant jiems iš vidaus pažinti dezinformacijos veikimo subtilybes. 

Uždavinys: kiekvienas mokinys bent kartą sužaidžia rekomenduojamą žaidimą 
„Go Viral!“, kurį sukūrė Kembridžo universiteto mokslininkai ir kuriame jam tenka 
įsikūnyti į dezinformacijos skleidėjo kailį. Po žaidimo mokinys parašo dienoraščio 
įrašą, kuriame analizuoja su COVID-19 pandemija susijusios dezinformacijos 
veikimą. 

Priemonės: kompiuteris, interneto prieiga, rašymo reikmenys, sąsiuviniai. 

Pamokos eiga: 

• Sugrįžkite prie praeitos pamokos metu nagrinėtos Rido schemos, kurioje jis kalbėjo 

apie tai, kad be taikinio ir agresoriaus svarbu nagrinėti ir technologines priemones, 

kuriomis skleidžiama dezinformacija. Paklauskite mokinių, ar jiems teko susidurti su 

dezinformacija socialiniuose tinkluose. Ar jiems žinomi socialinio burbulo ir aido 

kambarių, kur nebegirdimi jokie kiti išskyrus pritariančiųjų balsai, fenomenai? Ar tai 

daro žmones labiau pažeidžiamus dezinformacijai? 

• Pristatykite mokiniams žaidimą „Go Viral!“ 

(https://www.goviralgame.com/en/play), kuriame teks pabuvoti dezinformacijos 

skleidėjo kailyje tam, kad per tris lygmenis būtų įgytas suvokimas apie tai, kaip 

dezinformacija savo tikslams pasitelkia emociškai manipuliatyvią kalbą, 

apsimetėlius ekspertus ir kurpia sąmokslo teorijas. NATO Strateginės komunikacijos 

centro parengtame tyrime (https://stratcomcoe.org/publications/inoculation-

theory-and-misinformation/217) akcentuojama, kad tokie žaidimai padeda ugdytis 

atsparumą dezinformacijai, nes ne tik post-factum paneigia pasirodžiusias 

melagienas, tačiau ir supažindina auditoriją su dezinformacijos veikimo taktika ir 

taip padaro žmones atidesnius aptikti dezinformaciją, siekiančią jais manipuliuoti. 

• Paprašykite mokinių pasidalinti įspūdžiais apie tai, kaip jie jautėsi skleisdami 

dezinformaciją tokia jautria tema. Ką naujo apie dezinformacijos veikimą jie 

sužinojo? Ar ir kaip tai paskatins juos pačius tapti atidesnius socialinių tinklų erdvėje 
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vartojant ten pateikiamą informaciją? Ar jie jaučiasi, kad jų gebėjimas atpažinti 

dezinformaciją sustiprėjo? Kokių konkrečių žingsnių jie imsis? Pavyzdžiui, gal tikrins 

komentuojančius ekspertus, ar jie turi kvalifikacijos apie tai kalbėti, vengs tekstų, 

kuriuose dominuoja ne faktai, o emocijų perkrauta kalba ir t.t. 

• Paprašykite mokinių savo įgytomis žiniomis pasidalinti dienoraščio įraše „Diena, 

išmokiusi atpažinti manipuliatorius“. Paraginkite mokinius įraše apsvarstyti šiuos 

pagrindinius klausimus: kaip dezinformacijos skleidėjai siekia manipuliuoti žmonių 

emocijomis, kaip dezinformacijai bandoma suteikti patikimumo išnaudojant ar 

kuriant netikrus ekspertus, kaip dėl krizinės situacijos kilusia sumaištimi bandoma 

pasinaudoti kurpiant sąmokslo teorijas, skirtas situacijai visuomenėje destabilizuoti, 

gilinti piliečių tarpusavio susipriešinimą, griauti pasitikėjimą už situacijos suvaldymą 

atsakingomis institucijomis. 

Įsivertinimas: mokiniai geba pateikti pavyzdžių, kaip dezinformacija 
manipuliuoja žmonių emocijomis, geba pagrįsti, kodėl būtina tikrinti šaltinių ir 
ekspertų patikimumą, pateikia rekomendacijų, kaip neužkibti ant socialiniuose 
tinkluose kurpiamų sąmokslo teorijų.  

  


