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• 2021 metų birželio mėnesį prasidėjo FAKE projektas, orientuotas į 

įvairius aspektus, kuriais grindžiamas melagienų ir dezinformacijos 

plitimas socialinėje žiniasklaidoje ir susijęs su rasizmu ir neapykantos 

kalba. Bus kuriamos skaitmeninės ir IKT priemonės, pavyzdžiui, 

žaidimų aikštelės, siekiant atskleisti arba priversti žmonės 

susimąstyti apie manipuliacijas žiniasklaidoje, ypač pandemijos 

metu. 

 

• Tyrimas ir Nacionalinės ataskaitos, kuriose pateikta esamos 

situacijos apie naujausias infodemijos apraiškas apžvalga 

kiekvienoje projekto partnerio šalyje (Prancūzijoje, Italijoje, Lietuvoje, 

Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje) buvo pristatyta ir visa ši 

medžiaga sudarys Išteklių ir mokymo paketą, kuriame bus 

pateikiama informacija apie:    

- informacija ar temos, kuriomis galima dažniausiai manipuliuoti ar 

platinti melagienas, teikiant dezinformaciją; 

- funkcinio neraštingumo duomenys; 

- socialinių tinkle naudojimas ir tendencijos jaunimo tarpe;  

- atitinkami rasizmo, seksizmo ir neapykantos kalbos epizodai. 

(žr. paveikslėlį žemiau) 

 

• Gegužės 25-27 d. Romoje vyks praktiniai mokymai, įtraukiantys 

jaunimą ir instruktorius į kodavimą ir engiamųjų veiklų teatrą, 

suteikiant jiems įrankius (žaidimai, pratimai, teatro technikos) spręsti 

melagienų, neapykantos kalbos ir kibernetinio smurto problemą.  

Mokymai taip pat prisidės prie: 

- didinimo informuotumo apie žalingo turinio poveikio priežastis ir 

pasekmes;  

- išbandymo ir supratimo bendravimo dinamikos bei komunikacijos 

sudėtingumo (turinys, jausmai, motyvacija…); 

- pradėjimo žaismingos ir Start a playful and collective research on 

creative counteracting of fake news and cyberviolence. 
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