
PROJEKTAS „ATSPARIOS NVO – STIPRI VISUOMENĖ“ ĮGYVENDINAMAS
KARTU SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA IR BRITŲ TARYBA LIETUVOJE.

Internetas ir daugybė žinių šaltinių mums kasdien 
pateikia naujienų iš visur ir apie viską. Deja, ne visa mus 
pasiekianti informacija yra tikra, tiksli ir teisinga. O  kartais 
bandoma sąmoningai ją iškraipyti, siekiant savanaudiškų 
ar piktų tikslų. Todėl ugdyti savo kritinį mąstymą ir 
išvengti „makaronų kabinimo“ yra kaip niekad svarbu. 

patarimai, kaip kasdienybėje atsijoti tiesą nuo melagienų ir 
kurie pravers visiems, norintiems tapti atsparesniais. 9

KAIP ATSKIRTI TIESA NUO PRAMANU?, ,

Pasaulyje yra begalė 
informacijos šaltinių. 
Naujiena turėtų skatinti 
skaitytoją sužinoti, o ne 
patikėti. Įvertinkite, kuo ji 
paremta – labiau  faktais ar 
gandais? Patikrinkite, ar 
informacijos šaltinis 
patikimas.
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NE VISKAS INTERNETE
YRA TIESA

TAI
TIGRAS

2 Antraštės dažnai 
formuluojamos taip, kad 
sukeltų emocijas. Svarbu, 
kad emocijos veiktų kartu 
su logika, o ne jai 
prieštarautų. Stenkitės 
joms nepasiduoti ir 
visuomet pasigilinkite į 
naujienos turinį keliuose 
šaltiniuose.  

NESKUBĖKITE PATIKĖTI

TAI
KUPRANUGARIS

TIESA GALI PRIKLAUSYTI
NUO JOS AUTORIAUS

ČIA
GYVATĖ!

TAI
MEDIS

NE, TAI
SIENA3 Pasidomėkite, kas 

sukūrė skelbiamą 
naujieną. Ar autorė 
(-ius) žinoma(s), 
patikima(s) ir išmano tą 
temą? Ar ji(s) tikra(s)?
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Įdėmiai skaitykite visą tekstą, 
ne tik antraštes, kurios gali 
klaidinti. Atkreipkite dėmesį, 
ar pateiktos nuotraukos iš 
tiesų atitinka žinutės turinį. 
Vaizdai gali būti 
nufotografuoti sąmoningai 
iškraipant dydį, rakursą ir 
kontekstą arba tiesiog 
suklastoti. BENDRAS VAIZDAS -

SVARBU

ČIA
ELEKTROS
STULPAS

Pasidomėkite, kieno vardu 
ir kur naujiena paskelbta. 
Kartais pranešimai būna 
užsakyti, ne visuomet tai 
nurodant. Žiniasklaidos ir 
portalų turinys gali būti 
nulemtas ir jų savininkų 
interesų – juos pasitikrinti 
galite https://stirna.info/ 

Neapsiribokite vien 
savo aplinkoje  
sklindančia informacija. 
Kritiškam vertinimui 
visuomet naudinga 
pasitikrinti keletą 
skirtingų informacijos 
šaltinių ir nuomonių. 

Būkite budrūs. Atsargiai 
vertinkite ekspertines 
nuomones – verta apie jas 
paieškoti informacijos 
daugiau. Kartais paaiškėja, 
kad jos pateiktos visai ne 
tos srities specialistų arba 
cituojami ekspertai 
apskritai neegzistuoja.

Naujienos gali būti 
formuluojamos 
tendencingai, pateikiant tik 
vieną nuomonę ar 
„patogius“ pagrindžiančius 
faktus. Skaitydami 
pamąstykite, ar naujienos 
pateikimas neatrodo 
pernelyg vienpusiškas? 
Pasidomėkite, kaip ta pati 
naujiena pateikiama kituose 
šaltiniuose.

Įsitikinkite, kad skaitomos 
naujienos šaltinis yra tikras. 
Organizacijų, naujienų 
portalų interneto svetainės 
ir socialinių tinklų paskyros 
gali būti klastojamos arba 
užgrobiamos, sąmoningai 
skleidžiant klaidingą 
informaciją. Nesidalinkite 
nepatikimais šaltiniais ar 
naujienomis su kitais.

PATIKRINKITE,
KOKIOS ŠALTINIO

IŠTAKOS

TIKRAI
KROKODILAS

ČIA
KALNAI

TAI OPTINĖ
ILIUZIJA

NUOMONĖ KARTAIS
PERKAMA

INFORMACINIAI
BURBULAI BŪNA SKIRTINGI

SAUGOKITĖS NETIKRŲ
EKSPERTŲ

DALIS INFORMACIJOS
GALI SUKLAIDINTI

ČIA
ZEBRAS


