
   

 

 

Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nėra turinio patvirtinimas, kuris atspindi tik autorių pažiūras, ir Europos 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos panaudojimą.                                

 

  

 

Naujienlaiškis Nr.2 

22/09/05 

Šiame numeryje: 

• FAKE istorija 

• Bendradarbiavimas 

• Artimiausiu metu 

Kontaktai:  

Inga Puisa 

LESTU 

inga.puisa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKE istorija - fonas  

Dėl pandemijos labai padaugėjo informacijos, platinamos socialinėje 
žiniasklaidoje ir skaitmeninėse platformose. Ši „infodemija“ taip pat 
apima melagingos informacijos, kuri, be kita ko, skleidžia ir skatina 
korona rasizmą, sąmokslo teorijas, abejones Europos ir 
nacionalinėmis institucijomis, plitimą. 

Melagingos naujienos internete plinta sparčiau nei bet kada anksčiau, 

nes dėl šiuolaikinių technologijų plėtros vis lengviau manipuliuoti 

atitinkama tiksline auditorija, ypač kai kalbama apie tokius svarbius 

įvykius kaip karas Ukrainoje ar protestai prieš skiepus. Siekdama 

kovoti su tokia dezinformacija, FAKE siekia sukurti novatoriškas 

priemones ir mokymus NEET ir profesinio rengimo mokytojams, 

suteikdama jiems reikiamų įgūdžių, kaip kovoti su melagienomis ir 

pasipriešinti manipuliacijoms. 

 

 

 

 

 

 
FAKE - tai dvejų metų trukmės projektas, finansuojamas pagal 
programą „Erasmus+“ KA2, skirtas kovoti su melagienomis, 
manipuliacijomis ir dezinformacija socialinėje žiniasklaidoje. Sukūrus 
skaitmenines priemones, pritaikytas NEET (angl. Not in Education, 
Employment or Training) ir VET (angl. Vocational Education and 
Training) mokytojams, dalyviai galės atpažinti melagienas ir apskritai 
sąmoningai bei kritiškai naudotis socialine žiniasklaida.                                                                                                      
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Bendradarbiavimas 

Projekte dalyvauja 6 partneriai iš 5 skirtingų šalių: Eurocircle 

asociacija (Prancūzija), kuri vadovauja projektui, taip pat C.I.O.F.S. 

Formazione Professionale (Italija), Rinova Limited (Jungtinė 

Karalystė), Lietuvos švietimo Ir mokslo profesinė sąjunga (Lietuva), 

MetropolisNet (Vokietija) ir  Codemotion srl (Italija). 

Pirmojo IO (intelektinis rezultatas) atveju visose šalyse partnerėse 

buvo įsteigtos jaunimo patariamosios grupės. Taikant interviu, tikslinių 

grupių ir dalyvaujamojo vertinimo metodus, užtikrintas projekto 

bendrakūrybiškumo principas. 

Neseniai partneriai baigė rengti išteklių paketą, skirtą visiems 

instruktoriams, kad jie geriau suprastų šią temą. 2022 m. gegužės 25-

27 d. Romoje vykusioje mokomojoje veikloje visų šalių instruktoriai ir 

praktikantai susirinko aptarti melagienų ir sužinoti apie šias išteklių 

pakete pateiktas temas: 

• 1 skyrius: Kodėl netikros naujienos tokios žavios? 

• 2 skyrius: Kognityviniai šališkumai ir emociniai aspektai, 

slypintys už „infodeminės“ sėkmės 

• 3 skyrius: Diskriminacija socialinėje žiniasklaidoje ir 

skaitmeninėse platformose 

• 4 skyrius: Žinios, sąmoningas ir saugus naudojimasis 

socialiniais tinklais 

Artimiausiu metu 

Visi rezultatai bus skelbiami interneto svetainėje, o naujausia 

informacija bus reguliariai skelbiama mūsų socialinės žiniasklaidos 

kanaluose. Toliau bus parengtas išteklių paketas! 

Jei norite sužinoti, kaip sukurti savo pirmąją istoriją naudojant 

kodavimą ir 3D animaciją, peržiūrėkite mūsų pamoką l 

http://www.eurocircle.fr/
http://www.ciofs-fp.org/
http://www.ciofs-fp.org/
http://www.rinova.co.uk/
https://www.svietimoprofsajunga.lt/
http://www.metropolisnet.eu/
https://www.codemotion.com/

