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ĮVADAS 

Šiandien internetas tapo pagrindiniu informacijos šaltiniu. Informacijos paieška 

tampa svarbesnė už jos įsiminimą. Pagrindinės problemos - neteisingai ieškoma 

informacija, blogai suformuluotos paieškos sistemos užklausos arba pasitikėjimas 

svetainėmis, kurios neturėtų būti laikomos patikimais informacijos šaltiniais. Tai 

rizikinga ir darbuotojui, ir darbdaviui. Dabartiniais skaičiavimais, kasdien 

išsiunčiama daugiau kaip 294 mlrd. žinučių. Vidutiniškai interneto vartotojas per 

savaitę gauna 50 el. laiškų. Didžiąją dalį šio perdavimo sudaro nepageidaujami laiškai 

(ir virusai) - apie 90 %. Internetu naudojasi 3,419 mlrd. žmonių (agentūros "We Are 

Social" tyrimas, 2016 m.). 18-24 metų amžiaus grupėje internetu naudojasi beveik 

100 proc. interneto vartotojų. respondentų, 25-30 metų grupėje - 94 proc. Pagal. 

CBOS 98 proc. interneto vartotojų juo naudojasi namuose, 45 proc. respondentų prie 

tinklo jungiasi mokykloje ar darbe. 

Perkrovimas yra didelis iššūkis tiek naudotojams, tiek gavėjams. Gavėjų požiūriu, 

nemažai laiko sugaištama "naršant po el. laiškus". Trūksta žinių ir metodų, kaip 

veiksmingai siųsti paprastus, glaustus pranešimus, kurie pasiektų tik reikiamus 

žmones. Viena vertus, problema kyla tiems, kurie siunčia žinutę, - kaip ji turėtų būti 

suformuota ir kam ji turėtų būti siunčiama, kita vertus, problema kyla gavėjui, - kaip 

atrinkti svarbiausias žinutes, į kurias reikia atsakyti, kad nepadaugėtų beverčių 

žinučių. Netinkamas bendravimas ir netinkamas informacijos valdymas (IM) trukdo 

darbui, gaišina laiką, o tai taip pat yra papildomos įmonių išlaidos ir mažina darbo 

našumą - siūloma programa yra atsakas į šias problemas. Programa skirta 15-30 metų 

amžiaus studentams ir įmonių darbuotojams. Didėjant interneto vaidmeniui, didėja ir 

jame esančios informacijos kiekis. Nuolat kuriamas naujas turinys, todėl sunku 

pasirinkti tinkamą informacijos šaltinį. Jauni žmonės yra priblokšti juos supančios 

informacijos gausos. Dėl didelio informacijos kiekio (pateikiamos per televiziją, 

laikraščiuose, knygose, internete ir t. t.) jie vis dažniau susiduria su problema, kaip iš 

visų prieinamų šaltinių išsirinkti tinkamą informaciją.  Pasirinkti tinkamą šaltinį 

sunku, nes jų yra labai daug ir kiekvienas jų gali būti tekstų, kuriuos skaito žmonės, 

o vėliau šia informacija grindžia savo žinias, kūrėjas. Programoje mokoma, kaip 
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ieškoti, atrinkti ir apdoroti informaciją. Jame bus mokoma, kaip iš visų prieinamų 

šaltinių pasirinkti tinkamą informacijos šaltinį. Pasirinkę tinkamą šaltinį, dalyviai 

sužinos, kaip atsirinkti reikiamą informaciją, kad nereikėtų švaistyti laiko ir pastangų 

jai apdoroti. Dalyviai įgis įgūdžių, kurių jiems prireiks ateityje. 

Programa suskirstyta į 4 teminius blokus, sudarytus iš užduočių, kurias galės naudoti 

mokytojai, instruktoriai, auklėtojai ir kurios padės jiems įdomiai ir naudingai vesti 

mokymus. Kiekviename iš keturių scenarijų blokų jaunuoliams skiriama 20 mokymo 

valandų: 

1. informacijos paieška. 

2. Informacijos pasirinkimas  

3. informacijos analizė 

4. informacijos apdorojimas. 

 

Programa parengta pagal projektą "INFOverload", įgyvendinamą Europos Sąjungos 

lėšomis pagal "Erasmus+" strateginių partnerysčių programą, ir apima veiklas, 

kuriomis visų pirma siekiama tobulinti jaunimo profesinius įgūdžius informacijos 

valdymo srityje. Vykdant visas projekto veiklas bus didinamas informuotumas apie 

informacines technologijas ir informacijos valdymą. 
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Niekas neginčija fakto, kad mus nuolat spaudžia mokslo pažangos greitis ir kad mūsų 

darbo rezultatai priklauso nuo to, kiek mes žinome apie naujausius mokslo 

laimėjimus ir kaip juos taikome savo veikloje bei organizacijoje. Taigi esame 

priklausomi nuo naujausios informacijos ir organizacijoje naudojamos informacinės 

sistemos. 

● Kiekvieną dieną mes kalbame apie informaciją, bet ar mes žinome, kas tai yra? 

● Ar turime įgūdžių ar metodų, kaip pasirinkti naudingą informaciją? 

Informacija pateikiama tais duomenimis, kurie suteikia naudos gavėjui daugiau žinių 

apie organizaciją ir jos aplinką ir kurie pateikia naujovių, būtinų norimiems tikslams 

pasiekti, elementų. Tik perskaitę šį informacijos apibrėžimo variantą galime suprasti, 

koks jis svarbus žmonių ir organizacijos, kuriai jie priklauso, veikloje ir kad valdymo 

procesas daugiausia grindžiamas jo naudojimu priimant sprendimus. Informacija turi 

būti naudojama remiantis gerai parengta, tinkama ir veiksminga organizacijos 

informacine sistema. (Šaltinis: https://blog.rescuetime.com/information-overload/) 

Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę mūsų protai priima neįtikėtiną kiekį informacijos. 

Tai yra viskas nuo mus supančio pasaulio reginių, kvapų, jausmų ir skonių iki 

rašytinių žodžių, pokalbių ir kūno kalbos. Visa ta informacija turi būti tvarkoma ir 

apdorojama, kad galėtume gyventi nesutelkdami į ją viso mūsų dėmesio. 

Informacijos išteklių atranka yra vienas svarbiausių žingsnių ieškant informacijos. 

Informacijos šaltinių internete, pvz., paieškos sistemų, tinklalapių ir skaitmeninių 

bibliotekų, yra gerokai daugiau nei jų buvo anksčiau. 

Informacijos šaltinių pasirinkimą lemia įvairūs veiksniai. Tai šaltinių ypatybės, 

paieškos tikslai, vartotojų nuostatos, vartotojų žinios, informacinis raštingumas ir kt. 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tokius svarbius veiksnius kaip šaltinių patikimumas, 

naudingumas, prieinamumas ir geras jų pažinimas. 

Studentai pirmenybę teikia tokiems informacijos šaltiniams kaip paieškos sistemos, 

tinklalapiai, knygos, internetinės duomenų bazės ir žurnalai. Studentai mano, kad 

https://blog.rescuetime.com/information-overload/
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knygos, enciklopedijos, internetiniai viešosios prieigos katalogai ir bibliotekininkai 

yra patikimi šaltiniai, o informaciją iš paieškos sistemų, el. svetainių ir draugų ar 

šeimos paprasta naudoti moksliniams tyrimams.   

Žinodami, kokio tipo informacijos mums reikia (internete ir ne internete), turime 

pasirinkti tinkamą (-us) šaltinį (-us). Informacijos išteklių pasirinkimas yra vienas iš 

svarbiausių veiksmų ieškant informacijos.  

Veiksniai, darantys įtaką išteklių atrankai: 

⮚ Veiksnys, susijęs su informacijos šaltinio prieigos galimybe, yra svarbesnis 

nei kokybė renkantis informacijos šaltinius;  

⮚ Šaltinio naudojimo paprastumas;  

⮚ Išsamumas, interaktyvumas;  

⮚ Naudingi rezultatai, užduoties tipas; 

⮚ Geras šaltinio pažinimas. 

Informacijos atrankos tyrimui procedūros: 

✔ Prieš nuspręsdami, kokio tipo šaltinius turėtumėte naudoti savo tyrimui, 

turėtumėte atsižvelgti į temą. 

✔ Dėstytojas gali reikalauti, kad naudotumėte tam tikrus šaltinius – įsitikinkite, 

ar taip ir yra, atkreipdami dėmesį į užduoties aprašą.  

✔ Daugeliui temų reikia įvairių šaltinių, kad būtų galima susidaryti išsamų 

vaizdą. 

✔ Greitai įvertinkite šaltinius, kuriuos rasite, kad įsitikintumėte, jog jie jums tiks. 

Informacijos šaltinio (-ų), kuris (-e) bus naudojamas (-i) tyrimui, tipas priklausys nuo 

to, kokios informacijos jums reikia. Informacijos atrankos tikslas – rasti patikimą, 

plačią informaciją, išryškinančią pagrindinius asmenis, įvykius ar įvairius su tema 

susijusius klausimus. 

 



 

                  

Projekto "INFOverload" nuorodos numeris 2018-3-PL01-KA205-061027, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa 

"Erasmus+". 

Nuo ko pradėti atranką? Štai keletas išteklių informacijai apie galimas temas parinkti: 

✔ Enciklopedijos / „Wikipedia“, knygos, internetas, naujienlaiškiai, socialinė 

žiniasklaida, tinklalaidės, televizija;   

✔ Žurnalai, naujienų šaltiniai, tinklaraščiai, el. svetainės; 

✔ Pasikalbėkite su ekspertu – mokyklos patarėju dėl karjeros, bibliotekininku. 

Susisiekite dėl informacijos; 

✔ Žinynai – esantys tiesiai priešais Bailey bibliotekos mokslinių tyrimų pagalbos 

biurą, kurie padės rasti spausdintus žodynus ir dalykines enciklopedijas, 

vadovėlius ir vadovus, galinčius pateikti puikių apžvalgų; 

✔ Bibliotekų katalogas, knygų paieškai; 

✔ Informacinės duomenų bazės, pvz., „Gale“ virtuali žinyno biblioteka, 

straipsnių paieškai; 

✔ El. žurnalų sąrašas, norint pasirinkti žurnalą pagal pavadinimą. 

Pirminių žinių tyrimai padeda sugalvoti įdomesnę temą ir geresnių paieškos terminų 

ar raktinių žodžių. 

Dėstytojas taip pat galėtų būti puikus informacijos atrankos šaltinis. Jis supranta jūsų 

užduotį ir gali pateikti puikių patarimų ta tema ir kaip jai suteikti pavidalą.  

Jūsų informacijos paieška priklausys nuo reikiamų šaltinių. Pirmiausia užduokite sau 

šiuos du klausimus: 

⮚ Ar jūsų užduotis reikalauja naudoti tam tikrus šaltinius? 

⮚ Ar jūsų tema reikalauja konkretaus šaltinio?  

Pažangūs informacijos paieškos metodai: šie metodai leis mums dar geriau 

kontroliuoti paiešką ir išsamiau nurodyti, ko ieškome. 

Būlio loginiai operatoriai sudaro matematinių sekų ir duomenų bazių logikos 

pagrindą. 
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⮚ Jie sujungia paieškos žodžius, kad susiaurintų arba išplėstų mūsų rezultatų 

rinkinį. 

⮚ Trys pagrindiniai Būlio loginiai operatoriai yra šie: AND, OR, ir NOT. 

Kam naudojami Būlio loginiai operatoriai? 

⮚ Norint sutelkti paiešką, ypač jei mūsų temoje yra keli paieškos terminai. 

⮚ Sujungti įvairias informacijos dalis, kad rastume būtent tai, ko ieškome. 

o Pavyzdys: antroji kūryba (pavadinimas) AND wilmut ir campbell (autorius) 

AND 2000 (metai) 

AND naudojimas paieškoje: 

⮚ siaurina rezultatus 

⮚ nurodo duomenų bazei, kad gautuose įrašuose turi būti VISI paieškos terminai. 

o pavyzdys: sportininkai AND dopingas 

OR naudojimas paieškoje: 

⮚ sujungia dvi ar daugiau panašių sąvokų (sinonimai) 

⮚ išplečia rezultatus, nurodant duomenų bazei, kad gautuose įrašuose gali būti 

BET KURIS jūsų paieškos terminas 

o pavyzdys: dopingas OR vaistai 

NOT naudojimas paieškoje: neįtraukia žodžių į pasirinkimą, susiaurina mūsų 

informacijos pasirinkimą ir nurodo duomenų bazei ignoruoti sąvokas, kurias gali 

surasti mūsų paieškos terminai 

o pavyzdys:  dopingas NOT olimpiada 

Temos antraštės ir raktažodžių pasirinkimas 

Temos antraštėse aprašomas kiekvieno duomenų bazės elemento turinys. Naudokite 

šias antraštes, jei norite pasirinkti atitinkamus temos elementus. Informacijos 

pasirinkimas pagal temos antraštes yra tiksliausias būdas ieškoti straipsnių duomenų 

bazėse. 
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Paieška pagal raktažodžius yra panaši į įprastą paiešką interneto paieškos sistemose. 

Pagalvokite apie svarbius žodžius ar frazes ir įveskite juos, kad gautumėte rezultatus. 

Norėdami rasti temos antraštes mūsų tema: 

● Ieškokite, ar duomenų bazėje yra tezauro arba temos terminų įrankis, skirtas 

ieškoti temos, atitinkančios mūsų temą (žr. žinyno ekranus). 

Dar vienas būdas rasti temos antraštes: 

● Pradėkite nuo raktažodžio paieškos, naudodami žodžius ar frazes, 

apibūdinančias mūsų temą. 

● Naršykite rezultatus; pasirinkite 2 arba 3 svarbiausius. 

● Pažvelkite į lauką Tema arba Aprašas ir atkreipkite dėmesį į vartojamus 

terminus (užrašykite juos). 

● Iš naujo atlikite paiešką naudodami šiuos terminus. 

● Jūsų rezultatai bus tikslesni nei jūsų pirminė paieška pagal raktažodžius. 

Esame interneto lankytojai, ieškantys informacijos ar produktų. Priimame greitus 

sprendimus negalvodami apie informacijos pasirinkimą. Mes, interneto skaitytojai, 

esame medžiotojai-rinkėjai, skenuojame puslapius, ieškodami rūpimų žodžių (angl. 

„carewords“). Kai randame šiuos žodžius, spustelime ir veikiame.  

⮚ Rūpimi žodžiai yra žodžiai, kurių žmonės ieško. Dažnai mėgstame pasirodyti 

geresni, nei esame. Stengiamės, kad mūsų žodžiai skambėtų moksliškai, 

įmantriai ar ypatingai. 

Informacijos pasirinkimas priklauso nuo interneto svetainės dizaino ir vizualinio 

įspūdžio, nes visi ieško specialių žodžių, įdomių sakinių, nuotraukų ar vaizdo įrašų 

ir punktais pateikiamos informacijos. Interneto svetainės vizualinis patrauklumas 

turi įtakos teksto skaitomumui ir tam, ar interneto lankytojai gali greitai gauti tai, ką 

mes siūlome. 
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Patarimai efektyviam informacijos pasirinkimui: 

✔ Pagalvokite apie skirtingus šriftų dydžius – pirmiausia pagalvokite apie 

žmones, skenuojančius didelį tekstą 

✔ Pabrėžkite ekspertų citatas, siekiant patikimumo 

✔ Išbandykite teksto žymėjimą kita spalva, jo paryškinimą, DIDŽIĄSIAS 

RAIDES, arba pasvirąjį šriftą 

✔ Įtraukite ilgą antraštę ir antrinę antraštę į pagrindinę antraštę 

✔ Keiskite pastraipas į punktus; yra keletas priežasčių, dėl kurių į skaidrę 

įtraukiame tik informaciją punktais: taip informaciją lengviau išdėstyti nei 

grafiku, punktai visuomet primena, ką norime pasakyti, kai kalbame. 

✔ Sumažinkite triukšmą ir pridėkite baltosios erdvės.  

✔ Sumažinkite vaizdinį perteklių perkeldami tekstą už ekrano ribų ir 

perkeldami teksto apdorojimą į garso kanalą atpasakojant turinį. 

(Šaltinis: „Social Triggers“). 

Informacijos pertekliaus priežastys šiandien 

Žinoma, informacijos pertekliaus priežasčių yra beveik tiek pat, kiek ir mums 

prieinamos informacijos bitų. Tačiau dažniausios šiuolaikinio informacijos 

pertekliaus priežastys yra šios: 

✔ Nuolat kuriamos naujos informacijos apimtys 

✔ Spaudimas kurti ir konkuruoti informacijos pateikimo srityje – dėl to 

daugelyje pramonės šakų kiekis viršija kokybę 

✔ Informacijos kūrimo, dubliavimo ir bendrinimo internete paprastumas 

✔ Didelis kanalų, kuriais galima gauti informaciją, skaičius: radijas, televizija, 

spauda, interneto svetainės, el. paštas, mobilieji telefonai, RSS srautai ir t. t. 

✔ Didėjantis mums prieinamų istorinių duomenų kiekis 

✔ Didelis prieštaringos, tarpusavyje prieštaraujančios ir pasenusios netikslios 

informacijos kiekis 

http://socialtriggers.com/content-is-king-myth/
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✔ Paprastų metodų, kaip greitai apdoroti, palyginti ir įvertinti informacijos 

šaltinius, stoka 

✔ Neaiški informacijos grupių struktūra ir šių grupių santykiai 

Informacijos pertekliaus dizaino projektuose vengimas 

Tada kyla klausimas: kaip padėti savo vartotojams išvengti informacijos pertekliaus 

– ką mes, dizaineriai, galime padaryti, kad palengvintume informacijos naštą? 

Patarimai, kaip išvengti informacijos pertekliaus dizaino projektuose:: 

✔ Pateikite informaciją paprastai. Kuo mažiau informacijos pateikiate – tuo 

lengviau suprasti. 

✔ Pateikite aktualią informaciją. Informacija, kuri iš tikrųjų atitinka vartotojo 

poreikius, mažiau jį blaškys. 

✔ Pateikite aiškią informaciją. Paprastumas ir aktualumas yra gerai, bet 

informacijai reikia aiškumo, kad ji būtų veiksminga. 

✔ Pateikite pagalbinę informaciją. Jei vartotojui reikia daugiau informacijos, 

įsitikinkite, kad ji lengvai prieinama. 

✔ Pateikite subalansuotą informaciją. Turėtumėte pristatyti abi monetos 

puses, o ne vieną. 

✔ Paaiškinkite, ką su informacija reikia daryti. Kokių veiksmų turėtų imtis 

vartotojas? Kodėl jie turėtų to imtis? 

✔ Užtikrinkite, kad vartotojui bus lengva imtis veiksmų. Jei jiems reikia 

atlikti užduotį, tada padaryti informaciją prieinamą ir akivaizdžiai ją 

pateikite. 
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MOKYMO SCENARIJUS 
 
“Informacijos valdymo programa” 
 

Scenarijaus tema Informacija 
 

Scenarijaus 
santrauka / 
kontekstas 

Šios temos metu dalyviai bus kviečiami naudotis informacinių išteklių atrankos 
priemonėmis informacijos paieškos užduočiai atlikti. Dalyviai dirbs grupėse 
naudodamiesi interaktyvia medžiaga ir metodais bei atlikdami pratimus tam, kad 
žinotų, kokios informacijos jiems reikia (internete ir ne internete), kad pasirinktų 
tinkamą (-us) šaltinį (-us) tyrimui. Sutelkdamas dėmesį į teorinę įžangą ir praktinius 
pratimus, dėstytojas supažindins dalyvius su šia tema. Šios veiklos tikslas – žingsnis po 
žingsnio pristatyti temą interaktyviais būdais ir praktiniu darbu. Po kiekvieno pratimo 
dėstytojas klaus dalyvių, kaip jie panaudos įgytas žinias ir kokios priemonės jiems atrodo 
naudingiausios darbe. 

Trukmė  
5 val. 

Tikslinė grupė 
Dėstytojai, instruktoriai, mokytojai 

Veiklos tikslai 
Pagrindinis šios veiklos tikslas – supažindinti dalyvius su informacijos atrankos 
koncepcija, kad nebūtų gaištamas laikas ir pastangos ją apdoroti, ir padėti įgyti įgūdžių, 
reikalingų ateityje: 

✔ gilinti žinias apie informacijos atrankos procesą, dėl kurio mokymasis tampa 
patrauklesnis jaunimui 

✔ mokyti jaunimą, kaip susidoroti su informacijos pertekliumi, kaip pasirinkti 
reikiamą informaciją ir nuo ko pradėti atranką, kad jie galėtų geriau 
kontroliuoti savo paiešką  

✔ bendradarbiauti su besimokančiais asmenimis, kad besimokantieji aktyviau 
dalyvautų pažangiuose informacijos paieškos metoduose, naudojant tam tikrus 
išteklius informacijai atrinkti; 

Įgyjami įgūdžiai 
 Įgūdžiai, kuriuos dalyviai įgis: 

 
● Strateginis mąstymas 
● Bendradarbiavimas 
● Komunikabilumas  
● Kritinis mąstymas 
● Duomenų analizė 
● Tyrimas 

Reikalingi 
įrankiai ir 
medžiagos 

● Kompiuteriai su prieiga prie interneto 
● Interaktyvi lenta 
● Pristatymai su informacija šia tema 
● Pavyzdžiai ir vaizdo įrašai  

● Pratimai 

Metodai 
Metodai, taikytini šiai temai pristatyti, derinant įvairias mokymo priemones, kad būtų 
galima geriau bendrauti su besimokančiaisiais, yra šie:: 
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⮚ Minčių lietus 

⮚ Komandinis darbas, kontaktų užmezgimas 

⮚ Susipažinimo žaidimai 

⮚ Individualus darbas 

⮚ Darbas poromis, grupėse 

⮚ Diskusijos, debatai 

⮚ Vaizdo įrašai 

Scenarijai – pagal valandas 
1 sesija * 

Apšilimo žaidimai 
 

30 min 
 

Seminaras prasidės sveikinimu, dėstytojo prisistatymu, mokymo kurso taisyklių, dalyvių 
lūkesčių aptarimu ir apšilimo veikla. Dėstytojas padės dalyviams ir kurs pozityvesnę 
darbo aplinką.  
Dėstytojas skelbia temą ir pagrindinius mokymo tikslus, prašydamas dalyvių pasidalyti 
patirtimi apie informacijos vaidmenį ir paanalizuoti poveikį, įgyjamą per žinias, 
gaunamas iš informacijos elektroninėje erdvėje, kuri šiuo metu vyrauja pasaulyje. 
 
Dėstytojas kviečia dalyvius atsakyti - kaip susidoroti su informacijos pertekliumi? 
(minčių lietus) 

● Kiekvieną dieną mes kalbame apie informaciją, bet ar mes žinome, kas tai yra? 

● Ar žinome, kaip naudoti informaciją, kad pagerintume savo darbo rezultatus? 

● Ar mes žinome, kaip pasirinkti informaciją, kuri užtikrina mūsų veiklos 

aktualumą ir jos pakankamumą? 

● Ar mes turime metodus, kaip pasirinkti naudingą informaciją? 

Norint pasiekti geresnių darbo rezultatų, svarbiausia yra gebėjimas apdoroti ir pasirinkti 
pareigoms organizacijoje naudingą informaciją. 
 
Dalyviai kviečiami dalyvauti 1-ajame pratime – „Telefonas / šnabždesys“ 

● Šis įdomus apšilimo žaidimas prasideda nuo to, kad visi stoja į eilę. Pirmasis 
žmogus eilėje pašnibžda sakinį už nugaros esančiam žmogui. Jis sakinį gali 
pasakyti tik vieną kartą ir negali jo pakartoti. Žmogus, išgirdęs žinutę, turi ją 
perduoti už savęs esančiam asmeniui. Jei jis jos neišgirdo ar išgirdo tik dalį, turi 
perteikti kažkokią žinutę ir stengtis, kad ji būtų kuo artimesnė tam, ką išgirdo. 
Eilės pabaigoje paskutinis žmogus garsiai pasako tai, ką išgirdo. Būna labai 
juokinga išgirsti, kiek buvo iškraipytas pirmasis sakinys. (Šaltinis: 
https://www.eventmanagerblog.com/ice-breakers)  

2 sesija 
 

60 min 
 

Dėstytojas kviečia dalyvius žiūrėti 1-ąjį vaizdo įrašą „My Brain on Information 
Overload“ 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=T4YkpPXKDRM&feature=e
mb_logo) 
Diskusija pradedama paprašant dalyvių individualiai ir bendrai pasidalinti įžvalgomis 
apie pagrindinę idėją – kaip susidoroti su tuo, kad esame apsupti elektronikos 24 
valandas per parą, 365 dienas per metus.  

● “Informacijos perteklius atsiranda, kai žmogus gauna daugiau informacijos, 
nei tuo metu gali apdoroti smegenys.” 

Tyrimai įrodė, kad mūsų išlaikomo dėmesio trukmė iš tiesų sutrumpėjo dėl televizijos ir 
interneto. 

https://www.eventmanagerblog.com/ice-breakers
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=T4YkpPXKDRM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=T4YkpPXKDRM&feature=emb_logo
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✔ Ar galite pabūti bent keletą minučių vieni su savo mintimis, apie kažką 
pamedituoti? 

✔ Ar mūsų smegenys yra silpnoji vieta? Ar yra geresnis būdas apdoroti ar atskirti 
tai, ko mums reikia, ir nekreipti dėmesio į visa kita; o ką manote apie baimę ką 
nors svarbaus praleisti? 

✔ Kaip galima paskatinti smegenis per trumpą laiką priimti daugiau informacijos, 
nepavargstant? 

✔ Ką darysite, kad skaitmeninį perteklių paverstumėte skaitmenine harmonija?   

Dalyviai turi rasti informacijos pertekliaus bruožus – patarimų, kaip jį valdyti, 
pateikimas. 
Dalyviai apsvarstys informacijos pertekliaus elementus, pristatys savo patarimus, kaip 
pasirinkti reikiamą informaciją, kad nebūtų gaištamas laikas ir pastangos ją apdoroti. 

⮚ Ppt pristatymas – Informacijos perteklius – Patarimai, kaip jį valdyti. 

Šia veikla norėtume, kad dalyviai galėtų paaiškinti sprendimus - ką jie daro, kad 
susidorotų su informacijos pertekliumi. Dalyviai stebės Ppt pristatymą, aptars 
argumentus „už“ ir „prieš“, ieškos informacijos pertekliaus privalumų ir trūkumų. 

3 sesija 
 

40 min 
 

Dėstytojas kviečia dalyvius atskirti „gera žinoti“ informaciją nuo „kokybiškos 
informacijos“ ir kokybišką informaciją, kurią reikia naudoti šiuo metu, nuo kokybiškos 
informacijos, kuri galėtų būti naudojama rytoj.  
Dalyviai bus pasiskirstę į 2 grupes diskusijoms ir parengs išsamią informavimo apie 
Informacijos pertekliaus dieną kampaniją (pirmą kartą paminėta 2007 m. spalio 20 d.), 
kad atkreiptų dėmesį į tai, kas nutinka, kai darbuotojai ir klientai yra perkrauti per daug 
informacijos. Dalyviai savo kampanijoms turi paruošti plakatus ar infografiką. Jie atliks 
2 pratimą. 
Minint Informacijos pertekliaus dieną:  

✔ Nustojame žvilgčioti į mobilųjį telefoną 

✔ Netikrinkite el. laiškų ir pranešimų visą dieną, kad išvengtume informacijos 
pertekliaus 

✔ Išjungiame įspėjamuosius tonus 

✔ Šią dieną rūpinamės tiek psichine, tiek fizine sveikata 

✔ Leidžiame protui pailsėti užsiimdami kita veikla (vienos dienos meditacija) 

✔ Pasidaliname tuo, kaip švenčiame šią dieną ir ją palaikome socialinėje 
žiniasklaidoje naudodami raktažodį #InformationOverloadDay 

Dėstytojas vadovaus visam procesui. Keičiantis informacija, siūloma veikla bus 
tobulinama. 

4 sesija 
 
 

50 min 

Dėstytojas sesiją pradeda klausimu - kodėl kuo labiau technologiškai tobulėjame, tuo 

labiau komplikuojame savo gyvenimą?  
Bus skiriama šiek tiek laiko informacijos atrankos proceso svarbai aptarti ir pabrėžti, 
kad informacijos išteklių pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių veiksmų ieškant 
informacijos; žinodami, kokio tipo informacijos mums reikia (internete ir ne 
internete), turime pasirinkti tinkamą (-us) šaltinį (-us). 
Tyrimai atskleidė, kad informacijos perteklius gali lemti tai, jog priimdami 
sprendimą ignoruosime viską, kas seka po pirmų kelių paieškos rezultatų variantų, 
darysime daugiau klaidų, sunkiau susiesime detales su bendru klausimu ir gaišime 
laiką.  
(Šaltinis - https://rcg.org/youth/articles/0605-hdycwio.html) 

https://rcg.org/youth/articles/0605-hdycwio.html
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Net ir teigiamos informacijos gali tapti per daug, pavyzdžiui, atliekant tyrimą 
naudojantis „Wikipedia“ ar skaitant įkvepiančius tinklaraščių įrašus. Dalyviai 
pasiūlys keletą pavyzdžių, poromis ieškos internetinių edukacinių priemonių.  
Dalyviai aptars ir nustatys pagrindinius konkrečios informacijos atrankos aspektus, 

privalumus/trūkumus ir gaires.  
Pedagogė prašys grupės surasti – Šaltinio atrankos kriterijus 
 

1. Turi būti jums įdomia tema 
2. Turi būti iš akademinio šaltinio / žurnalo 
3. Turi būti parašytas suprantamai ir aiškiai 
4. Turi būti  5–10 puslapių ilgio, kad suteiktų jums pakankamai turinio, iš kurio 

galėtumėte pasirinkti keletą dalykų, kuriuos galėtumėte išsamiai aptarti. 

Dėstytojas kviečia dalyvius žiūrėti 2-ąjį vaizdo įrašą „How to choose your Source 
information“, https://www.youtube.com/watch?v=IlKDe1h31-I. 

Diskusija pradedama paprašant dalyvių paaiškinti šaltinio atrankos kriterijus (jie gali 
apimti informaciją apie būtinas tiekėjo galimybes, pajėgumus, pristatymo datas, 
produkto savikainą, gyvavimo ciklo sąnaudas, techninę patirtį ir požiūrį į sutartį 
projekto valdymo srityje). 3 pratimas 
Dėstytojas vadovaus procesui, darys išvadas; Nekurkite „informacijos pertekliaus“, t. y. 
nepateikite tiek duomenų, kad vartotojas liktų sutrikęs ir (arba) negalėtų priimti 
sprendimo. 

5 sesija 
 
 

60 min 

 

Kas minutę į „Youtube“ įkeliama 500 valandų vaizdo įrašų, kas sekundę peržiūrima per 
131000 vaizdo įrašų. Mūsų dėmesio išlaikymo trukmė sutrumpėjo nuo 20 sekundžių iki 
8 sekundžių, o kai kas sako, kad dabar – ir iki 4 sekundžių. Kai kurie iš jūsų net neskaito 
teksto toliau už antraštės, o jeigu pasiekėte net tiek – esate tarp 60% žmonių, 
perskaitančių ne tik pirmą pastraipą. (Šaltinis – https://jpmartin.com/hio/) 
Dėstytojas kviečia dalyvius žiūrėti 3-ąjį vaizdo įrašą „How to select files and folders“, 
https://www.youtube.com/watch?v=xwY0ped1lLU. 
Dalyviai atkreips dėmesį į asmeninius filtrus, skirtus kovoti su informacijos pertekliumi, 
naudojant ppt medžiagą;  
Ppt pristatymas – Žingsniai, kaip elgtis su informacijos pertekliumi – skirtas padėti 
jums valdyti perteklių racionalizuojant, tai, kokia informacija iki jūsų ateina, ir susidaryti 
taktiką, kaip elgtis su visa likusia informacija. 
1. Suraskite ir pasirinkite šaltinius 
2. Filtruokite informaciją, kad galėtumėte ją skirstyti į kategorijas ir dirbti su 
duomenimis, atsirandančiais jūsų darbalaukyje.  
3. Sukurkite savo filtravimo rutinas ir procesus, skirkite laiko juos peržiūrėti. 
4. Peržiūros metu turėtumėte imtis veiksmų filtrų atžvilgiu arba juos panaikinti. 
5. Susitvarkykite savo stalą ir galvą tiek, kiek tik galite. Tai visada galima atlikti vėliau, 
suvaldžius kitus procesus. 
(Šaltinis: https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-
overload) 
Dėstytojai diskusiją pradeda paprašydami dalyvių pateikti savo geriausias priemones, 
kaip įveikti informacijos perteklių. Dalyviai aptars keletą pavyzdžių, dirbdami poromis, 
ir pateiks 5 naudingiausius veiksmus, kuriuos galima būtų įtraukti į užduočių sąrašą, 
arba užduotis minčių žemėlapio forma, kaip kovoti su informacijos pertekliumi. 
Plenariniame posėdyje aptariami diskusijų rezultatai, kiekviena komanda pristato 
rezultatus visai grupei. Likusieji dalyviai diskutuoja.  

https://www.youtube.com/watch?v=IlKDe1h31-I
https://jpmartin.com/hio/
https://www.youtube.com/watch?v=xwY0ped1lLU
https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-overload
https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-overload
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Dėstytojas klausia grupės apie galutinę hierarchiją ir skiria šiek tiek daugiau laiko 
informacijos atrankos svarbai aptarti. Aptarkite kitas susijusias problemas: 

⮚ Kurių pirmajame etape identifikuotų šaltinių galite visiškai atsisakyti ar juos 
atšaukti? 

⮚ Ar turite kokių nors dar neaptartų strategijų?  

Dalyviai kviečiami paaiškinti, kodėl informacijos perteklius susijęs ne tik su tuo, kiek 
informacijos priimame, bet taip pat su tuo, kiek mes jaučiamės galintys ją kontroliuoti. 
Dalyviai apmąstys pavyzdžius. Padiskutuos su visa grupe apie rastą informaciją: 

● Ką darysime, kad skaitmeninį perteklių paverstumėme skaitmenine harmonija?   

Besimokantieji aptars ir nustatys pagrindinius aspektus, privalumus/trūkumus ir gaires 
konkrečiai kovos su informacijos pertekliumi perspektyvai.  

6 sesija 
15 min 

Užsiėmimą dalyviai pradės energingu pratimu – 4-asis pratimas „Atsistokite. 
Atsisėskite“: dėstytojas pasako teiginį; tie, kam šis teiginys yra tinka, atsistoja, tie, 
kuriems netinka, atsisėda (pvz. „Turiu augintinį“, arba „Tai pirmas mano seminaras“, 
arba „Nemėgstu bananų“, arba „Labiausiai mėgstu dirbti savarankiškai, o ne 
komandose“). Dalyviai kviečiami žaisti šį energingą žaidimą – po kiekvieno teiginio 
dėstytojas gali paprašyti stovinčius vėl atsisėsti, arba, jei tai yra prieš tai buvusį teiginį 
papildantis teiginys, gali sakyti „stovėkite toliau, jei...“. 

7 sesija 
30 min 

Dėstytojas paprašo dalyvių aptarti, kaip svarbu parinkti tinkamus šaltinius idėjoms 
pagrįsti, užduoda keletą klausimų: 
 

● Kiekvieną dieną mes kalbame apie informaciją, bet ar mes žinome, kas tai yra? 

● Ar žinome, kaip naudoti informaciją, kad pagerintume savo darbo našumą ir 

patobulintume organizaciją? 

● Ar mes žinome, kaip pasirinkti informaciją, kuri užtikrina mūsų veiklos 

aktualumą ir pakankamumą? 

● Ar mes turime metodus, kaip pasirinkti naudingą informaciją? 

Informacijos šaltinių pasirinkimą lemia įvairūs veiksniai. Tai šaltinių ypatumai, paieškos 
tikslai, vartotojų nuostatos, vartotojų žinios, informacinis raštingumas ir kt. Studentai 
mano, kad knygos, enciklopedijos, internetiniai viešosios prieigos katalogai ir 
bibliotekininkai yra patikimi šaltiniai, o informaciją iš paieškos sistemų, el. svetainių ir 
draugų ar šeimos paprasta naudoti moksliniams tyrimams.  

⮚ Ppt pristatymas  
Dalyviai nagrinės įvairius turimus išteklius, nurodydami kelis veiksnius, darančius įtaką 
išteklių atrankai: 

⮚ Veiksnys, susijęs su informacijos šaltinio prieigos galimybe, yra svarbesnis nei 

kokybė renkantis informacijos šaltinius;  

⮚ Šaltinio naudojimo paprastumas; 

⮚ Išsamumas, interaktyvumas;  

⮚ Naudingi rezultatai, užduoties tipas; 

⮚ Geras šaltinio pažinimas. 

Dėstytojai veda dialogą ir pateikia išvadas, dalinasi prisistatymais su visa grupe, 
prisitaiko prie būsimos veiklos. 
Dėstytojai kviečia dalyvius susikurti informacijos atrankos tvarką, skirtą tyrimui, tyrimų 
šaltinius.  

⮚ Ppt pristatymas – nuo ko pradėti atranką?  
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Dalyviai ras išteklių informacijai atrinkti. Informacijos paieška priklausys nuo mums 
reikalingų šaltinių. Besimokantieji turi atsakyti į šiuos du klausimus: 

● Ar jūsų užduotis reikalauja naudoti tam tikrus šaltinius? 
● Ar jūsų tema reikalauja konkretaus šaltinio?  

Dėstytojai kvies dalyvius pasinaudoti naudingais patarimais, kaip efektyviai parinkti 
informaciją. Informacijos pasirinkimas priklauso nuo interneto svetainės dizaino ir 
vizualinio įspūdžio, nes visi ieško specialių žodžių, įdomių sakinių, nuotraukų ar vaizdo 
įrašų ir punktais pateikiamos informacijos. Interneto svetainės vizualinis patrauklumas 
turi įtakos teksto skaitomumui ir tam, ar interneto lankytojai gali greitai gauti tai, ką 
mes siūlome. 
„Minčių lietus“ – dalyviai dalinsis patirtimi ir patarimais besimokantiems internetu ir 
apsvarstys šių dienų informacijos pertekliaus priežastis. 
Kiekvienas dalyvis pristatys paruoštą medžiagą visai grupei. 
Plenarinėje sesijoje aptariami rezultatai ir tai, ko išmokstama sesijoje. Dalyviai viską 
aptars ir diskutuos. Dėstytojas vadovaus procesui.   
Keičiantis informacija, siūloma veikla bus tobulinama. 
Dėstytojas grupei pateiks grįžtamąjį ryšį. Dalyvių klausiama, kaip jie vertina veiklą ir ar 
norėtų pasiūlyti kokių nors patobulinimų. 

Vertinimas 
 

15 min 
 

Galutinis grįžtamasis ryšis – ištirti dalyvių patirtį, įgytą per šią modulio / mokymo dieną.  
Užduokite šiuos klausimus: 
1. Paprašykite savo dalyvių pagalvoti apie tris naudingiausius seminaro dalykus.  
2. Bendro pobūdžio formuluotė: „Kas norėtume, kad pasikeistų po šio modulio?“  
3. Progresas: „Kur šiuo metu esate skalėje nuo 0 iki 10?“ 
4. Tolesni veiksmai: „Kokiais patarimais naudositės rinkdamiesi informaciją ateityje?“ 

● Įsivertinimas 

 

Nuorodos į 
išteklius 

https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-overload 

https://happydays365.org/information-overload-day/information-overload-day-

october/ 
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-
right-ones/ 
https://blog.rescuetime.com/information-overload/ 
https://www.interaction-design.org/literature/article/information-overload-why-it-
matters-and-how-to-combat-it 
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-
right-ones/ 
https://www.thinkoutsidetheslide.com/lesson-2-reduce-information-overload/ 
https://confluence.dimagi.com/display/commcarepublic/Icebreaker%2C+Energizer+a
nd+Recap+Activities 

 

Papildomos 
veiklos 

 

 

https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-overload
https://happydays365.org/information-overload-day/information-overload-day-october/
https://happydays365.org/information-overload-day/information-overload-day-october/
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-right-ones/
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-right-ones/
https://blog.rescuetime.com/information-overload/
https://www.interaction-design.org/literature/article/information-overload-why-it-matters-and-how-to-combat-it
https://www.interaction-design.org/literature/article/information-overload-why-it-matters-and-how-to-combat-it
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-right-ones/
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-right-ones/
https://www.thinkoutsidetheslide.com/lesson-2-reduce-information-overload/
https://confluence.dimagi.com/display/commcarepublic/Icebreaker%2C+Energizer+and+Recap+Activities
https://confluence.dimagi.com/display/commcarepublic/Icebreaker%2C+Energizer+and+Recap+Activities
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„Informacijos valdymo“ 

Scenarijaus tema Informacijos valdymas, 1-oji dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Mokymas yra informacijos valdymo modulio dalis. Jo metu bus 

mokoma, kaip efektyviai valdyti informaciją 

Trukmė 
5 valandos 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Dirbantys su jaunimu, jaunimas, studentai, informacijos valdymu 

besidomintys jaunuoliai 

Mokymo tikslai 
Mokymas gilins dalyvių žinias ir įgūdžius informacijos valdymo 

srityje 

Įgyjami įgūdžiai 
Jaunimas bus mokomas, kaip valdyti per didelį informacijos kiekį, 

kaip valdyti pačią informaciją 

Medžiagos  
Prezentacija, popierius, rašikliai, pieštukai, veiklos kortelės 

Metodai 
Aktyvus dalyvavimas, trumpas pristatymas, paskaita, interaktyvi 

veikla, orientuota į informacijos valdymą 

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija * 

Apšilimo žaidimai 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Dalyvių pasveikinimas, mokymo pradžia 

Laikas: 15 min.  

Dėstytojas sveikina dalyvius, primena, kad mokymas yra 

informacijos valdymo seminarų modulis. Jei dalyviai nepažįsta 

dėstytojo, jis jiems trumpai pristatomas. Tada dėstytojas aptaria 

mokymo tikslą ir jo programą. 

2 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Kas yra informacijos perteklius, kaip atpažinti grėsmę.  

Laikas: 45 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie grėsmes, kylančias dėl 

per didelio informacijos kiekio. 

Mokymo kursas: dėstytojas prašo dalyvių prisiminti savo vidutinę 

dieną. Jie turi pagalvoti, kokia informacija ir iš kokių šaltinių ji juos 
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kasdien pasiekia. Dėstytojas dalyviams suteikia 1 darbo kortelę, ant 

kurios jie rašo atsakymus. 

Darbo kortelėje yra laikrodžio ciferblato schema, suskirstyta į 

vidutinio žmogaus kasdienę veiklą. Mokymo dalyvių užduotis – į 

atitinkamą laikrodžio dalį įvesti informaciją, kuri kiekvieną dieną 

pasiekia juos skirtingu laiku, nurodant šios informacijos šaltinį. Jei 

dalyvio dienos grafikas atrodo visiškai kitaip, jis gali pats sukurti 

savo „laikrodį“. 

Atlikus užduotį, aktyvesni dalyviai dalijasi savo atsakymais. 

Dėstytojas juos užrašo didelėje laikrodžio ciferblato diagramoje –  

tokioje pačioje, kaip ir esančioje darbo kortelėje – nupieštoje ant 

pastatomos lentos. 

Pratimas yra įžanga į diskusiją apie tai, kiek informacijos kasdien 

pasiekia žmones ir kaip ji juos veikia. Jei reikia, dėstytojas papildo 

informaciją. 

Pagalbiniai klausimai: 

a) Kaip vertinate kasdien gaunamos informacijos kiekį? 

b) Kokią prasmę jums turi gaunama informacija? 

c) Kaip jaučiatės, kai gaunate daug informacijos? Ar manote, kad tai 

gali kelti tam tikrą pavojų? 

Reikalingos medžiagos: darbo kortelės, rašikliai, pastatomos lentos, 

žymekliai. 

3 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Kaip apsisaugoti nuo per didelio informacijos kiekio. 

Laikas: 45 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie kovos su informacijos 

pertekliumi strategijas. 

Mokymo kursas: dėstytojas dalyviams paaiškina, kad jų kita 

užduotis bus parengti dalį informacinės kampanijos apie 

informacijos perteklių, kurioje bus kalbama apie informacijos 

pertekliaus poveikį ir būdus, kaip susidoroti su pernelyg dideliu 

informacijos kiekiu. Tai gali būti plakatas, žinutė per radiją, scena, 

kuri galėtų būti televizijos kampanijos pagrindas ir pan. 

Dalyviai susiskirsto į maždaug 6 žmonių komandas ir įsitaiso 

skirtingose salės vietose, kad netrukdytų vieni kitiems. Jie gauna 

reikalingų medžiagų. Kiekviena komanda užduočiai atlikti turi 20 

minučių. 
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Po kurio laiko dalyviai vėl susėda ratu. Kiekviena komanda pristato 

savo darbo rezultatus. 

Kai visos komandos prisistato savo rezultatus, dėstytojas 

apibendrina užduotį, aptaria atskirų grupių pristatymuose 

pateikiamas informacijos pertekliaus sprendimo strategijas, jos 

užrašomos ant pastatomos lentos. 

Dalyvių klausiama, ar jie žino kokių nors kitų problemos sprendimo 

būdų. 

Reikalingos medžiagos: dideli popieriaus lapai, žymekliai, klijai, 

spalvoti laikraščiai, lipni juosta, žirklės, pastatoma lenta. 

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

 

Informacijos šaltinių valdymas ir pirminis jų tikrinimas.   

Laikas: 60 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie patikimus informacijos 

šaltinius ir pagerinti gebėjimą juos atskirti. 

Mokymo kursas: dėstytojas dalyviams pateikia įvairių žurnalų, 

laikraščių ir iš interneto atspausdintų straipsnių. Svarbu, kad tarp 

pateikiamos medžiagos būtų ir pripažintų leidinių, ir bulvarinės 

spaudos. Straipsniai turėtų būti ir aktualūs šiai dienai, ir pasenę. 

Dėstytojas dalyviams paaiškina, kad jų užduotis – iš laikraščių, 

žurnalų ir spausdintos medžiagos išsirinkti vieną straipsnį, jį 

perskaityti ir atsakyti į šiuos klausimus: 

a) Ar straipsnyje pateikiama informacija patikima? 

b) Kokie straipsnio elementai liudija apie jo patikimumą / 

patikimumo trūkumą? 

c) Kaip tvarkyti informaciją, kad ją būtų lengva naudoti? 

Dalyviai savo atsakymus užrašo ant popieriaus lapų. Kai kiekvienas 

surašo savo atsakymus, dėstytojas paprašo dalyvių papasakoti, kokį 

straipsnį pasirinko ir kaip atsakė į klausimus. Dėstytojas ant 

pastatomos lentos užrašo dalyvių atsakymus į klausimą apie 

elementus, liudijančius apie straipsnio patikimumą / patikimumo 

trūkumą; atsakymai surašomi į lentelę, suskirstytą pagal šias dvi 

kategorijas. 

Pratimas – įžanga į diskusiją apie informacijos šaltinių patikimumą ir 

jų valdymą. 

Pagalbiniai klausimai: 

a) Kokie kiti elementai gali rodyti informacijos šaltinio patikimumą? 



 

                  

Projekto "INFOverload" nuorodos numeris 2018-3-PL01-KA205-061027, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa 

"Erasmus+". 

b) Kurie internetiniai informacijos šaltiniai, jūsų nuomone, yra 

patikimi? Kokie yra mažai įtikimi? Kodėl? 

c) Kaip juos valdyti? 

Reikalingos medžiagos: įvairūs žurnalai, laikraščiai ir iš interneto 

atspausdinti straipsniai, kortelės, rašikliai, pastatomos lentos, 

žymekliai. 

5 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos valdymo svarba 

Laikas: 30 min 

Dėstytojas rodo pristatymą, aptaria pagrindinius klausimus, kviečia 

dalyvius į diskusiją. 

6 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Mokymo pabaiga      

Laikas: 20 min. 

Dėstytojas apibendrina šios dalies metu aptartą turinį, dėkoja 

dalyviams už dalyvavimą, prašo užpildyti testą ir vertinimo 

klausimyną. 

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

Vertinimas 

Laikas: 10 min. 

Žodinis vertinimas, diskusija apie kitą dalį ir lūkesčiai. 

Nuorodos į išteklius  

Papildomos veiklos Gali būti įtraukti papildomi pratimai (1 ir 2 kortelės) 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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„Informacijos valdymo“ 

Scenarijaus tema Informacijos valdymas, 2-oji dalis  

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Mokymas yra informacijos valdymo modulio dalis. Jo metu bus 

mokoma, kaip efektyviai valdyti informaciją 

Trukmė 
5 val. x 45 min. 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Dirbantys su jaunimu, jaunimas, studentai, informacijos valdymu 

besidomintys jaunuoliai 

Mokymo tikslai 
Mokymas gilins dalyvių žinias ir įgūdžius informacijos valdymo 

srityje 

Įgyjami įgūdžiai 
Jaunimas bus mokomas, kaip valdyti per didelį informacijos kiekį, 

kaip valdyti pačią informaciją 

Medžiagos  
Prezentacija, popierius, rašikliai, pieštukai, veiklos kortelės 

Metodai 
Aktyvus dalyvavimas, trumpas pristatymas, paskaita, interaktyvi 

veikla, orientuota į informacijos valdymą 

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija* 

Apšilimo žaidimai 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Dalyvių pasveikinimas, ankstesnio mokymo metu įgytų žinių 

apžvalga, trumpas apšilimo žaidimas 

Laikas: 15 min.  

Dėstytojas pasveikina dalyvius, primena, kad mokymas yra 

informacijos valdymo seminarų modulis. Jei dalyviai nepažįsta 

dėstytojo, jis trumpai jiems pristatomas. Tada dėstytojas aptaria 

ankstesnio mokymo medžiagą ir pristato dabartinės mokymo 

dienos programą. 

2 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos šaltinių valdymas.   

Laikas: 40 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie įvairių internete 

prieinamų informacijos šaltinių valdymą. 
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Mokymo kursas: dėstytojas dalyviams paaiškina užduočių 

instrukcijas. Dalyviai dirbs 4 komandose. Kiekvienos komandos 

užduotis bus parengti trumpą žodinį pristatymą (svarbiausiems 

elementams pažymėti galima naudoti didelius popieriaus lapus ir 

žymeklius) apie vieną iš šių informacijos šaltinių: temines interneto 

svetaines, tinklaraščius, interneto forumus, socialinių tinklų 

svetaines. Kiekviena grupė piešia, su kokiu šaltiniu ji dirbs. 

Pristatyme turėtų būti pateikta tokia informacija: 

- kas apibūdina nurodytą šaltinį; 

- kas yra informacijos autorius (bendrai); 

- kokią informaciją galime rasti šiame šaltinyje; 

- kokios šio informacijos šaltinio stipriosios pusės; 

- kokios šio informacijos šaltinio silpnosios pusės; 

- šio informacijos šaltinio pavyzdys; 

- informacijos šaltinių valdymo metodai. 

Užduotį atliekantys dalyviai gali naudotis įrenginiais – išmaniaisiais 

telefonais, nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetiniais 

kompiuteriais su interneto prieiga. 

Dalyviai jungiasi į komandas, užduočiai atlikti jie turi apie 20 

minučių. Kai užduotis atliekama, komandos paeiliui pristato savo 

darbą. Po kiekvieno pristatymo dalyviai ir dėstytojas gali pridėti 

informacijos, kurios, jų manymu, trūksta pristatyme. 

Reikalingos medžiagos: dideli popieriaus lapai, žymekliai, mobilieji 

įrenginiai su interneto prieiga. 

3 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos valdymas – informacijos saugojimo vietos  

Laikas: 25 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie surenkamą 

informaciją ir pagerinti jos valdymo įgūdžius.  

Mokymo kursas: dėstytojas prašo dalyvių pagalvoti, kur jie laiko 

skirtingų tipų informaciją. Dalyviai pateikia atsakymus, o dėstytojas 

juos rašo pastatomoje lentoje. Turėtų būti sudaromas sąrašas: 

vietos virtualiame pasaulyje (pvz., el. pašto dėžutė, „debesis“), 

laikmenos (pvz., kompiuterio diskas, išorinis diskas) ir vietos 

informacijai saugoti analogine forma (pvz., užrašų knygutė). 

Prireikus dėstytojas padeda dalyviams ir skatina juos pateikti 

daugiau atsakymų: kur dar galima saugoti informaciją? Kur laikote 

muziką/filmus? Kur galite rasti kontaktinius duomenis apie draugus 

ir žmones iš profesinių sluoksnių? 
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Šis pratimas – tai įžanga į diskusiją apie galimas informacijos 

saugojimo vietas. 

Reikalingos medžiagos: pastatoma lenta, žymekliai. 

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos valdymas – kaip įveikti chaosą.  

Laikas: 40 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie informacijos valdymą 

ir ypač apie jos rinkimą. 

Mokymo kursas: dėstytojas dalyviams rodo iliustracijas, kuriose 

matyti chaosas surinktoje informacijoje: darbalaukis, pilnas aplankų 

ir atskirų failų, pašto dėžutė be aplankų ir pilna šlamšto, stalas, 

nuklijuotas lipniais lapeliais su visur išbarstyta informacija. Tada jis 

rodo iliustracijas, rodančias tvarką surinktoje informacijoje: 

darbalaukį su keliais aplankais, sutvarkytą pašto dėžutę, švarų stalą 

su užrašų knygute. 

Tada dėstytojas pradeda diskusiją apie pateiktas iliustracijas. 

Pagalbiniai klausimai: 

- kuo šios dvi iliustracijų grupės skiriasi? 

- kokioje erdvėje geriau dirbtumėte? 

- kodėl svarbu, kad surinktoje informacijoje būtų tvarka? 

Tada dėstytojas, demonstruodamas skaidrių pristatymą, aptaria 

asmeninės informacijos valdymo temą: informacijos pasirinkimą, 

informacijos rinkimo būdus (puslapių įtraukimą į žymeles, 

vadinamuosius „debesis“), įrankius, padedančius valdyti 

informaciją. 

Reikalingos medžiagos: paruoštos iliustracijos (gali būti rodomos 

ekrane arba spausdintos ir pateiktos dviejuose rinkiniuose prieš 

dalyvius). 

5 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos valdymo saugumas.  

Laikas: 45 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie saugų informacijos 

parsisiuntimą, siuntimą ir saugojimą. 

Mokymo kursas: dėstytojas veda diskusiją su dalyviais apie 

informacijos parsisiuntimo, siuntimo ir saugojimo saugumą. 
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Pagalbiniai klausimai: 

- su kokiais pavojais galime susidurti rinkdami informaciją? 

- su kokiais pavojais galime susidurti siųsdami informaciją? 

- su kokiais pavojais galime susidurti saugodami informaciją? 

- kaip sumažinti pavojų? 

Dėstytojas lentoje rašo siūlymus kaip sumažinti grėsmes 

informacijos tvarkyme ir taip su dalyviais sukuria Saugaus 

informacijos valdymo kodeksą. 

Reikalingos medžiagos: pastatoma lenta, žymekliai. 

6 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

Informacijos valdymo įrankiai 

Laikas: 30 min 

Dėstytojas rodo pristatymą, aptaria pagrindinius klausimus, kviečia 

dalyvius į diskusiją. 

6 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Mokymo pabaiga      

Laikas: 20 min. 

Dėstytojas apibendrina šios dalies metu aptartą turinį, dėkoja 

dalyviams už dalyvavimą, prašo užpildyti testą ir vertinimo 

klausimyną.  

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

Vertinimas 

Laikas: 10 min. 

Žodinis vertinimas, diskusija apie kitą dalį ir lūkesčiai 

Nuorodos į išteklius  

Papildomos veiklos Dėstytojo nuožiūra 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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„Informacijos valdymo“ 

Scenarijaus tema Informacijos valdymas, 3-oji dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Mokymas yra informacijos valdymo modulio dalis. Jo metu bus 

mokoma, kaip efektyviai valdyti informaciją 

Trukmė 
5 val. x 45 min. 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Dirbantys su jaunimu, jaunimas, studentai, informacijos valdymu 

besidomintys jaunuoliai 

Mokymo tikslai 
Mokymas gilins dalyvių žinias ir įgūdžius informacijos valdymo 

srityje 

Įgyjami įgūdžiai 
Jaunimas bus mokomas, kaip valdyti per didelį informacijos kiekį, 

kaip valdyti pačią informaciją 

Medžiagos  
Prezentacija, popierius, rašikliai, pieštukai, veiklos kortelės 

Metodai 
Aktyvus dalyvavimas, trumpas pristatymas, paskaita, interaktyvi 

veikla, orientuota į informacijos valdymą 

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija* 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Dalyvių pasveikinimas, ankstesnio mokymo metu įgytų žinių 

apžvalga, trumpas apšilimo žaidimas 

Laikas: 15 min.  

Dėstytojas pasveikina dalyvius, primena, kad mokymas yra 

informacijos valdymo seminarų modulis. Jei dalyviai nepažįsta 

dėstytojo, jis trumpai jiems pristatomas. Tada dėstytojas aptaria 

ankstesnio mokymo medžiagą ir pristato dabartinės mokymo 

dienos programą. 

2 sesija Apšilimo žaidimas     

Laikas: 15 min. 
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Apšilimo žaidimas 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Tikslas: dalyvių integracija, geros atmosferos kūrimas grupėje. 

Mokymo kursas: 

Dalyviai sėdi ratu. Dėstytojas paprašo, kad po minutės apmąstymų 

kiekvienas dalyvis užbaigtų tokį sakinį: „Niekas čia apie mane nežino, 

kad........“. 

3 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

Informacijos pertekliaus atsiradimo priežastys 

Laikas: 45 min. 

    Tikslas: Nustatyti informacijos pertekliaus reiškinio priežastis 

    Mokymo kursas: 

   Instruktorius dalyviams primena „informacijos pertekliaus“ sąvoką, 

kurią jie sukūrė ankstesniuose seminaruose (arba cituoja 

apibrėžimą, pvz.: informacijos perteklius yra situacija, kai yra per 

daug informacijos, ir tai neleidžia priimti sprendimo). 

   Dėstytojas paprašo dalyvių pabandyti nustatyti kuo daugiau 

informacijos pertekliaus reiškinio priežasčių. Jis pateikia idėjų 

„minčių lietaus“ forma – visus atsakymus rašo pastatomoje 

lentoje nieko nekomentuodamas. Pagalbiniai klausimai: kas, be 

daugybės informacijos, turi įtakos problemos atsiradimui? Kokios 

yra pačios informacijos siuntėjo ir gavėjo priežastys? 

   Pasibaigus idėjų generavimui, dėstytojas paprašo dalyvių dėti taškus 

prie tų priežasčių, kurios jų manymu yra pačios reikšmingiausios. 

         Dėstytojas apibendrina užduotį. 

   Reikalingos medžiagos: pastatoma lenta, žymekliai 

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Per didelio informacijos kiekio simptomai   

Laikas: 40 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie per didelio informacijos 

kiekio simptomus 

Mokymo kursas: 

Dėstytojas aiškina, kad netrukus dalyviai bus suskirstyti į komandas 

po kelis žmones. Kiekvienos komandos užduotis bus sukurti plakatą 

ant didelio popieriaus lapo, kuriame būtų nurodyti per didelio 

informacijos kiekio simptomai. Plakato centre turėtų būti žmogaus 

siluetas. Plakatams kurti dalyviai gali naudoti įvairius metodus, pvz., 

koliažą ar minčių žemėlapį. Pagalbiniai klausimai: ką veikia 
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informacija perkrautas žmogus, kaip jis elgiasi, kokias emocijas 

jaučia, kokius fizinius simptomus turi? 

Komandos plakatams paruošti turi apie 20 minučių, tada kiekviena 

komanda pristato savo plakatą. 

Dėstytojas veda diskusiją, apibendrindamas užduotį. 

Reikalingos medžiagos: dideli popieriaus lapai, žymekliai, spalvoti 

laikraščiai, žirklės, klijai, lipni juosta. 

5 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Kova su informacijos pertekliumi    

Laikas: 50 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie būdus, kaip kovoti su 

neigiamu informacijos pertekliaus poveikiu. 

Mokymo kursas: 

Dėstytojas išdalina dalyviams popieriaus lapus ir prašo visų savo 

kortelėse parašyti, kaip jie gali kovoti su per didelio informacijos 

kiekio reiškiniu savo gyvenime. 

Tada dalyviai susiburia į 4–5 žmonių komandas ir žaidžia linksmą 

žaidimą „o jei aš...?“. Klausimas baigiasi vienu iš pasiūlymų dėl kovos 

su informacijos pertekliumi, kurį jie parašė savo kortelėse, o kiti 

komandos nariai atsako į šį klausimą, pvz., kas būtų, jei kasdien 

daryčiau 15 minučių pertrauką nuo darbo be jokios prieigos prie 

jokios informacijos? 

Baigus užduotį, dėstytojas pateikia santrauką: kas jums buvo įdomu 

šioje užduotyje? Ar kas nors jus nustebino? Kas asmeniškai buvo 

jums naudinga? 

Reikalingos medžiagos: popieriaus lapai, rašikliai. 

6 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Efektyvus informacijos valdymas 

Laikas: 30 min 

Dėstytojas rodo pristatymą, aptaria pagrindinius klausimus, kviečia 

dalyvius į diskusiją. 

7 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Mokymo pabaiga      

Laikas: 20 min. 

Dėstytojas apibendrina šios dalies metu aptartą turinį, dėkoja 

dalyviams už dalyvavimą, prašo užpildyti testą ir vertinimo 

klausimyną. 

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Vertinimas 

Laikas: 10 min. 
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Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

Žodinis vertinimas, diskusija apie kitą dalį ir lūkesčiai 

Nuorodos į išteklius  

Papildomos veiklos 
Dėstytojo nuožiūra 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 

„Informacijos valdymo“ 

Scenarijaus tema Informacijos valdymas, 4-oji dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Mokymas yra informacijos valdymo modulio dalis. Jo metu bus 

mokoma, kaip efektyviai valdyti informaciją 

Trukmė 
5 val. x 45 min. 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Dirbantys su jaunimu, jaunimas, studentai, informacijos valdymu 

besidomintys jaunuoliai 

Mokymo tikslai 
Mokymas gilins dalyvių žinias ir įgūdžius informacijos valdymo 

srityje 

Įgyjami įgūdžiai 
Jaunimas bus mokomas, kaip valdyti per didelį informacijos kiekį, 

kaip valdyti pačią informaciją 

Medžiagos  
Prezentacija, popierius, rašikliai, pieštukai, veiklos kortelės 

Metodai 
Aktyvus dalyvavimas, trumpas pristatymas, paskaita, interaktyvi 

veikla, orientuota į informacijos valdymą 

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija* 

Apšilimo žaidimas 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Dalyvių pasveikinimas, ankstesnio mokymo metu įgytų žinių 

apžvalga, trumpas apšilimo žaidimas 

Laikas: 15 min.  

Dėstytojas pasveikina dalyvius, primena, kad mokymas yra 

informacijos valdymo seminarų modulis. Jei dalyviai nepažįsta 

dėstytojo, jis trumpai jiems pristatomas. Tada dėstytojas aptaria 
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ankstesnio mokymo medžiagą ir pristato dabartinės mokymo 

dienos programą. 

2 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos personalizavimas – slapukų failai  

Laikas: 30 min 

Tikslas: supažindinti dalyvius su informacijos personalizavimo, 

aiškaus ir paslėpto profiliavimo koncepcija. Dalyviai įgis žinių apie 

slapukų tipus ir jų funkcijas. 

   Mokymo kursas: 

Dėstytojas supažindina dalyvius su informacijos personalizavimo 

tema, aptaria aiškaus ir paslėpto profiliavimo klausimus. Įvadas 

trunka apie 20 minučių. 

Dėstytojas dalyviams paaiškina, kad kitos užduoties metu jie dirbs 

komandose. Kiekviena komanda gaus darbo kortelę su slapukų 

platinimo schema. Jų užduotis bus papildyti schemą pavadinimais iš 

rėmelių ir pakoreguoti atitinkamus apibrėžimus. Dalyviai užduočiai 

atlikti turi apie 20 minučių. 

Atskirų komandų darbo rezultatai patikrinami ir aptariami grupės 

forume – apie 10 min. 

Diskusija apie slapukus tęsiasi – kas yra stebėjimo slapukai, kuo jie 

skiriasi nuo kitų slapukų? Ar jie pavojingi kompiuteriui? – apie 15 

min. 

Reikalingos medžiagos: darbo kortelės su slapukų skirstymo schema, 

rėmeliai su skirtingų rūšių slapukų pavadinimais, atskirų slapukų tipų 

apibrėžimai, klijai. 

3 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Patikimi informacijos šaltiniai ir jų valdymas  

Laikas: 45 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie patikimus informacijos 

šaltinius. 

Mokymo kursas: 

Dėstytojas veda diskusiją su dalyviais apie patikimus informacijos 

šaltinius. Pavyzdiniai klausimai: kur (kokiuose puslapiuose) ieškote 

informacijos internete? 

Dėstytojas surašo atsakymus ant pastatomos lentos, juos 

sugrupuoja, pvz., socialinės medijos (socialinių tinklų svetainės, 
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tinklaraščiai, forumai, nuomonių puslapiai), valstybinių įstaigų 

svetainės, universitetų, NVO svetainės, svetainės, kurias valdo tam 

tikros pramonės įmonės, prekybos žurnalai, naujienų svetainės. 

Kuriame iš šių puslapių ieškotumėte informacijos apie: 

gerą šiame mieste dirbantį LOR specialistą? 

pyragų receptus? 

miesto plėtros strategiją? 

geriausias antivirusines programas? 

dabartinius politinius įvykius? 

tam tikrą anglų kalbos mokymo metodą, pvz., SITA? 

Kokie jūsų lūkesčiai dėl informacijos? Kaip manote, kas rodo, kad 

informacija yra patikima? Į ką verta atkreipti dėmesį? Kur geriausia 

ieškoti patikimos informacijos? 

Reikalingos medžiagos: pastatoma lenta, žymekliai 

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos atranka ir archyvavimas   

Laikas: 45 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias ir pagerinti įgūdžius 

informacijos atrankos ir archyvavimo srityje. 

Mokymo kursas: 

Dėstytojas, pasitelkęs skaidrių pristatymą, paskaito trumpą paskaitą 

apie informacijos pasirinkimą ir archyvavimą. Joje pristatomi 

informacijos atrankos etapai, archyvavimo būdai ir principai. Tada 

dėstytojas padeda kelis aplankus ant grindų dalyvių akivaizdoje, 

paaiškina, kad tai yra aplankai. Tada padalina A4 formato lapus su 

įvairios informacijos / dokumentų / failų pavadinimais. Jis paaiškina, 

kad dalyvių užduotis – surūšiuoti juos į aplankus (į aplankus įterpiant 

atitinkamas korteles) ir pavadinti aplankus (užrašant pavadinimus 

ant aplankų). 

Dalyviams užbaigus darbą, užduotis patikrinama. 

Reikalingos medžiagos: aplankai (arba dideli vokai), A4 formato lapai 

su įvairios informacijos/dokumentų/failų pavadinimais 
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5 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos valdymas ir saugomos informacijos saugumas             

Laikas: 40 min. 

Tikslas: pagilinti seminaro dalyvių žinias apie riziką, su kuria 

susiduriame saugodami informaciją, ir apie tai, kaip valdyti ir 

apsaugoti informaciją nuo šių grėsmių. 

Mokymo kursas: 

Dėstytojas dalyviams paaiškina, kad kitą užduotį jie atliks trijose 

mažesnėse grupėse. Jis paaiškina, kad kiekviena grupė gaus kortelę 

su grėsmių, su kuriomis susiduriame saugodami informaciją, tipu: 

vidine, išorine, fizine. Grupės užduotis – nustatyti, kokios grėsmės 

gali būti tam tikro tipo, ir pasiūlyti būdus, kaip apsisaugoti nuo šių 

grėsmių. Grupės darbo rezultatai grafiškai pateikiami ant didelio 

popieriaus lapo. 

Reikalingos medžiagos: dideli popieriaus lapai, žymekliai 

6 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Informacijos valdymas darbe ir gyvenime 

Laikas: 30 min 

Dėstytojas rodo pristatymą, aptaria pagrindinius klausimus, kviečia 

dalyvius į diskusiją. 

7 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Mokymo pabaiga      

Laikas: 10 min. 

Dėstytojas apibendrina šios dalies metu aptartą turinį, dėkoja 

dalyviams už dalyvavimą, prašo užpildyti testą ir vertinimo 

klausimyną. 

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede 

Vertinimas 

Laikas: 10 min. 

Žodinis vertinimas, diskusija apie kitą dalį ir lūkesčiai 

Nuorodos į išteklius  

Papildomos veiklos Dėstytojo nuožiūra 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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S1 papildoma kortelė A 

 

Situacijos aprašymas: 

Esate draudimo pardavimais užsiimančios bendrovės filialo vadovas. Kaip ir kasmet, 

bendrovės vadovybė organizavo įvairiuose šalies filialuose dirbančių agentų konkursą. 

Atlygis komandai, kuri per tam tikrą pusmetį pasieks geriausių rezultatų, bus penkių dienų 

kelionė į Portugaliją visiems laimėjusio skyriaus darbuotojams. Ką tik gavote informaciją 

iš valdybos, kad šiame konkurso bus apdovanotas būtent jūsų filialas, tačiau turite patys 

organizuoti kelionę, t. y. rasti tinkamą viešbutį, suplanuoti pramogas, kurios patiks 

darbuotojams ir pasirinkti optimalų transporto būdą. 

Dažnai girdėdavote, kaip jūsų darbuotojai kalba apie laimėjimą. Žinote, kad jie tikisi 

komfortiškų sąlygų, viešbučio netoli paplūdimio, kuriame būtų puiku panardyti. Jie taip pat 

tikisi išvysti įdomiausius Portugalijos kampelius. Suprantate, kad visi labai daug dirbo dėl 

šios sėkmės, todėl norite padaryti viską, kad apdovanojimas pateisintų jų lūkesčius. 

Jau atlikote didelę užduoties dalį: suorganizavote kelionę lėktuvu ir išsinuomojote vietinį 

autobusą, užsakėte viešbutį ir nardymo kursus. Dabar turite suplanuoti, kokius paminklus ir 

žavias Portugalijos vietas išvys jūsų komanda. Jūs niekada nebuvote šioje šalyje ir apie ją 

žinote nedaug. 

Rekomendacija: 

Parašykite, kokios informacijos reikia, kad šios probleminės situacijos veikėjas gerai 

suplanuotų kelionę po Portugaliją: 

..................................................................................................................................................

.... 

..................................................................................................................................................
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.... 

..................................................................................................................................................

.... Nurodykite, kokiuose šaltiniuose šios situacijos veikėjas gali ieškoti trūkstamos 

informacijos. Parašykite visus šaltinius, kurie ateina į galvą: 

..................................................................................................................................................

.... 

..................................................................................................................................................

.... Kuris iš šių šaltinių, jūsų nuomone, šiuo atveju yra geriausias? Kokius šaltinius šios 

situacijos veikėjas turėtų tikrinti pirmiausia? 

..................................................................................................................................................

.... 

..................................................................................................................................................

....  

2 užduoties kortelė 

Prisiminkite savo vidutinę dieną. Pagalvokite, kokia informacija ir iš kokių 

šaltinių jus pasiekia kasdien. 

Darbo kortelėje yra laikrodžio ciferblato schema, suskirstyta į vidutinio 

žmogaus kasdienę veiklą. Į atitinkamas laikrodžio dalis įveskite informaciją, 

kurią kasdien gaunate įvairių veiklų metu, ir pateikite šios informacijos 

šaltinius. 

Jei dienos metu dirbate su visiškai skirtingomis užduotimis, galite susikurti 

savo schemą atskirame lape. 
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S1 papildoma kortelė B 

Pažymėtoje vietoje įveskite užklausą, kurią įvestumėte „Google“ paieškos 

juostoje, kad pasiektumėte užduotyje nurodytus rezultatus. Naudokite 

pažįstamus „Google“ operatorius. 

1. Ieškokite „Google“ tik rezultatų, kuriuose yra frazė: perteklinė informacija yra 

kenksminga. ...................................................................................................... 

2. Ieškokite „Google“ paieškos sistemoje puslapių su informacija apie įvairias 

priklausomybes, bet ne apie alkoholį. ........................................................ 

3. Ieškokite „Google“ svetainėse šių žodžių: viena diena, nemokama, kavos 

paslauga. ...................................................................................................... 

4. Ieškokite „Google“ svetainių, kuriose yra bet kuris iš šių žodžių: prezidentas ar 

valstybės vadovas. ..................................................................................................  

5. Ieškokite „Google“ paieškos sistemoje straipsnių, kurių pavadinime yra frazė: 

informacijos perteklius. ..........................................................................................  

6. Ieškokite „Google“ puslapių, kuriuose yra žodžio „suderinamas“ apibrėžtis. 

...................................................................................................... 

7. Kurį operatorių naudosite ieškodami „Google“ paieškos sistemoje frazių, kurių 

ištraukas pamiršote, pvz., norite ieškoti informacijos apie knygą „The unusual 

circumstances of the disappearance of a certain Said Abu an-Nahs from the 

House of Optysymists“, tačiau prisimenate tik pavadinimo pradžią: „unusual 

circumstances .... disappearance“. . 

......................................................................................................
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4 užduoties kortelė A 
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4 užduoties kortelė B  
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4 užduoties kortelė C  
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4 užduoties kortelė D 
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4 užduoties kortelė E 
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4 užduoties kortelė  
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Pavyzdinė mėnesio 

ataskaita  

.................................... 

Pavyzdinis protokolas po 

mokymų 
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Šablonas – pastaba iš 

susitikimo su klientu 

.......................................... 

Bendravimo mokymas - 

medžiaga  
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Laiko valdymo 

mokymas – medžiaga 

.................................... 

Kūrybingų problemų 

sprendimo būdų 

mokymas – medžiagos 
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Anglų kalba – 1 pamoka 

.................................... 

Anglų kalba – 2 pamoka 

.......................................... 

Anglų kalba – 3 pamoka 
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Mes galime 

užprogramuoti savo 

smegenis, kad 

pagerintume savo 

gyvenimą. Kaip tai 

padaryti? – „Newsweek“ 

straipsnis 
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Jos daugiausiai dirba 

naktį! Įdomūs faktai apie 

smegenis – „Focus“ 

straipsnis
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Smegenys veikia kitaip, 

nei manyta – „Science in 

Poland“ straipsnis 

........................................................ 

Susitikimo su klientu 

protokolas – 

2019 m. rugpjūčio mėn.
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Susitikimo su klientu 

protokolas – 2019 m. 

spalio mėn. 

.................................... 

Susitikimo su klientu 

protokolas – 2019 m. 

lapkričio mėn.  
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„Informacijos analizės“ 
 

Scenarijaus tema  INFORMACIJOS APDOROJIMAS (ANALIZĖ) 

Scenarijaus 

santrauka / 

kontekstas 

 Ši mokymo dalis bus orientuota į esminę informacijos analizės dalį – 

kaip apdoroti informaciją. 

Tai padės studentams ugdyti skirtingus mąstymo įgūdžius, tokius kaip 

lyginimas, klasifikavimas, dedukcija, indukcija, argumentų 

pagrindimo plėtojimas, klaidų analizė, perspektyvų analizė ir t. t. 

(mąstymo „veiksmai“, reikalingi darbui su protu). 

Trukmė 
 10 valandų  

Trumpas grupės 

arba dalyvių 

aprašymas 

 16-25 metų studentai 

Mokymo tikslai 
 Susipažinti su informacijos apdorojimo įgūdžiais - lyginimu, 

klasifikavimu, dedukcija, indukcija, paramos kūrimu.  

Įgyjami įgūdžiai 
 Žinomi ir praktikuojami apdorojimo įgūdžiai - lyginimas, 

klasifikavimas, dedukcija, indukcija, argumentų pagrindimo 

plėtojimas. 

Medžiagos  
 Darbalapiai, pastatoma lenta  

Metodai 
 Pristatymas, grupės diskusija, darbas poromis, komandinis darbas, 

individualus darbas 

 
Min DETALŪS SCENARIJAI – PAGAL VALANDAS 

1 sesija * 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Supažindinimas su kompleksinio informacijos apdorojimo įgūdžių 

ugdymo strategijomis 

  Yra nustatyti aštuoni sudėtingi samprotavimo procesai, kuriais 

siekiama plėsti ir tobulinti žinias turimoje informacijoje. Nepakanka 

tiesiog užduoti studentams klausimus ar suteikti jiems užduotis, 

reikalaujančias tokių samprotavimo procesų; pedagogai turi tiesiogiai 

mokyti šių procesų.  



                                                             

                                               

Projekto „INFOverload“ nuorodos numeris 2018-3-PL01-KA205-061027, projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą 

„Erasmus+“ 

Siekiant gilinti studentų supratimą apie tai, kaip jie gali analizuoti 

informaciją ir mokytis naujų dalykų, siūlomi šie mąstymo procesai:  

● Palyginimas: panašumų ir skirtumų nustatymas ir išdėstymas. 

● Klasifikacija: grupavimas į konkrečias kategorijas pagal tam 

tikrus požymius. 

● Abstrakcija: pagrindinės temos arba bendro informacijos 

modelio nustatymas ir išdėstymas.  

● Indukcinis mąstymas: pateikti nežinomus apibendrinimus ar 

principus iš informacijos ar pastebėjimų. 

● Dedukcinis mąstymas: apibendrinimais ir principais daryti 

išvadas apie konkrečią informaciją ar situacijas. 

● Pagrindimo plėtojimas: pagrindimo teiginiams sistemų 

kūrimas.  

● Klaidų analizė: klaidų, susijusių su mąstymu, nustatymas ir 

išdėstymas. 

● Perspektyvų analizė: kelių perspektyvų tam tikru klausimu ir 

kiekvieno iš jų priežasties ar logikos išnagrinėjimas.  

Praktinis palyginimo 

aptarimas 

15 Dėstytojo užduotis – padėti suprasti procesą. 

Šiame skyriuje aptariama, kaip supažindinti studentus su šiuo procesu 

ir kaip padėti jiems jį suprasti.  

Kad ir kaip dažnai būtų naudojamas palyginimas, vis tiek naudinga 

studentams pristatyti pagrindinę koncepciją, ypač jauniems 

studentams. Tai galima padaryti pateikiant įvairių būdų, kuriais 

žmonės naudojasi lygindami, pavyzdžius.   

- Pavyzdžiui, galite apibūdinti atvejį, kai matytą filmą palyginote 

su to paties pavadinimo knyga ir iš naujo įvertinote knygą.  

- Tada studentai patys gali atlikti palyginimus (pvz., dvi jų 

lankomas paskaitas, aplankytą vietą ir savo namus).  

- Galiausiai galite aptarti su studentais, kaip dažnai palyginimai 

naudojami kasdieniame gyvenime ir juos supančiame 

pasaulyje. Pavyzdžiui, galite paprašyti studentų išklausyti 

įvairias naujienų priemones ir pastebėti, kaip dažnai naujienų 

transliacijų metu lyginami žmonės, dabartiniai įvykiai ar 

įvairūs minėjimai.  

Praktinis palyginimo 

aptarimas: 

demonstravimas 

50 Dėstytojo užduotis: aptarti su studentais proceso modelį ir sudaryti 

jiems galimybes praktikuoti šį procesą.  

Šiame skyriuje pristatomas pats sudėtingas samprotavimo procesas: 

proceso etapų modelis. 
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Konkrečių būdų, kaip supažindinti studentus su palyginimo proceso 

metu vykstančiu mąstymu, pavyzdžiai.  

Palyginimo proceso modelis 

Net jei studentai supranta, kas yra palyginimas, svarbu pateikti jiems 

veiksmus, kurių reikia laikytis, kuomet jie naudoja šį procesą kartu su 

turinio žiniomis.  

Rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:  

● Pasirinkite elementus, kuriuos norite palyginti.  

● Pasirinkite elementų, kuriais norite pagrįsti savo palyginimą, 

charakteristikas.  

● Paaiškinkite, kuo elementai yra panašūs ir skiriasi atsižvelgiant 

į jūsų pasirinktas charakteristikas.  

Procesą jauniems studentams galima apibūdinti paprasčiau:  

● Ką noriu palyginti?  

● Ką apie juos noriu palyginti?  

● Kuo jie panašūs? Kuo skiriasi?  

 

Dėstytojo užduotis: paaiškinkite ir pademonstruokite kiekvieną 

lyginimo proceso žingsnį su studentais. Galite tai daryti mąstydami 

garsiai.  

Pavyzdžiui, galite sakyti: 

- Žiūrėkit, noriu palyginti obuolį ir apelsiną. Tai pirmas žingsnis 

šiame procese. Kitas žingsnis – išsirinkti savybes, kurias 

lyginsiu. Manau, rinksiuosi dydį, formą, skonį ir maistingumą.  

 

Sumodeliavę veiksmus, suteikite studentams galimybę juos nusirašyti 

arba parodyti ant lentos ar ant plakato lapo.  

Tada suteikite studentams galimybes smagiai pasipraktikuoti žingsnius 

su neakademinėmis temomis, kad jie jaustųsi patogiai.  

Refleksija 10  Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 
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2 sesija 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Įvadas į  palyginimo kompetencijos tęsinį 

Dėstytojo užduotis: kadangi jūs vis labiau įtraukiate studentus į 

dalyvavimą palyginimo procese, pateikite kryptingą mokymą ir 

praktiką, kurie padėtų jiems išvengti bendrų klaidų ir nesklandumų.  

Praktinis palyginimo 

aptarimas 

50 Kad studentai įgytų įgūdžių nustatyti prasmingas ir įdomias savybes, 

jiems gali prireikti išsamaus modeliavimo ir grįžtamojo ryšio, kuomet 

jie praktikuoja. Šią paramą galima teikti įvairiais būdais:  

o Besinaudodami „minčių lietaus“ technika, aptarkite 

kai kurias savybes su visa klase, ypač pirmus kelis 

kartus, kai suteikiate studentams palyginimo užduotį 

arba kai turinys yra ypač sunkus jiems. Tada galite 

paprašyti studentų pasirinkti savybes iš sudaryto sąrašo 

arba sugalvoti savo.  

o Naudokite išplėstinį palyginimą. Tai reiškia, kad 

naudojant palyginamąją matricą studentams 

pateikiamos kelios savybės, po to prašoma išplėsti 

matricą pridedant papildomų savybių, kurios yra tokios 

pat prasmingos ir įdomios, kaip ir jau pateiktosios. 

Svarbu studentams pateikti gerų pradinių savybių ir 

komentarų apie jų papildymus.  

- Įsitikinkite, kad studentai supranta, jog palyginimo užduotis 

klasėje yra skirta plėsti ir tobulinti žinias. Norėdami šią mintį 

įtvirtinti, baigę palyginimą, užduokite klausimus apie tai, ko jie 

išmoko, pavyzdžiui: 

o " Kokių įžvalgų įgijote?",  

o " Kokių pamatėte naujų ryšių su kitu turiniu?",  

o arba " Ką atradote ar iš naujo atradote atlikę 

palyginimą?”.  

Užduotis: 

● Poromis (du dalyviai) palyginkite du straipsnius apie tą pačią 

naujieną. Aptarkite rezultatus su visa grupe. 

● Poromis pasirinkite du ar tris elementus savo nuožiūra, 

surašykite savybes, pagal kurias norite juos palyginti. 

Teorijos 

paaiškinimas 

 

15 Toliau pateiktuose pagrindiniuose punktuose apžvelgiamos kai 

kurios bendros problemos ir pasiūlymai, kaip jas išspręsti ar išvengti 

bendrų klaidų:  

- Palyginimas yra mąstymo procesas, kuris bene dažniausiai 

naudojamas bendrajame ugdyme. Tai itin efektyvus būdas 
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padėti studentams išnagrinėti pagrindinius svarbių turinio žinių 

požymius, ir, panašu, studentai gana greitai perpranta trijų 

žingsnių procesą. Tačiau dėl savo efektyvumo ir naudojimo 

paprastumo kyla pavojus, kad procesas bus naudojamas per 

dažnai. Todėl planavimo procese svarbu atidžiai apsvarstyti 

šiuos klausimus: 

o Kodėl studentai atlieka tokį palyginimą?  

o Ar elementai, kuriuos jie lygina, yra svarbūs šio turinio 

žinioms?  

o Ar palyginimas yra geriausias procesas, kuris padėtų 

studentams praplėsti ir patobulinti šias žinias?  

- Vienas iš griežtų palyginimo kriterijų yra identifikuoti savybes, 

kurios yra prasmingos ir įdomios. 
Pavyzdžiui, palyginti karus pagal savybę „arklių, ant kurių 

buvo jojama karo metu, veislės“ gali būti įdomu, bet tai nelabai 

prisidės prie mokinių mokymosi. Kita vertus, tokios 

palyginamosios savybės kaip „kiek į konfliktą įsitraukė 

užsienio šalių“ ir „ekonominių veiksnių, nulėmusių karą, 

svarba“ gali lemti geresnį supratimą. 

Refleksija 10  Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

3 sesija  

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Įvadas į klasifikaciją 

Dėstytojo užduotis: 

- padėti studentams išmokti  ir naudoti procesą, 

- padėti jiems sutelkti dėmesį į svarbius veiksmus ir sudėtingus 

proceso aspektus.  

Šiame skyriuje nurodomi esminiai žingsniai ir sudėtingi proceso 

komponentai, taip pat pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir pasiūlymai, 

kaip elgtis su šiais elementais.  

Praktinio aptarimo 

laikas 

 

50 1. Savarankiškai popieriaus lape užrašomi visi daiktai, kurie 

matomi kambaryje, ir bandoma juos suskirstyti į kategorijas. 

Rezultatai aptariami su visa grupe ir diskutuojama, kodėl 

skiriasi tų pačių elementų klasifikacija.  
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2. Paprašoma dalyvių įsivaizduoti, kad kažkas pakeitė jų 

virtuvės daiktų grupavimo tvarką. Kaip jie jaustųsi? 

Padiskutuojama apie klasifikavimo svarbą jų gyvenime. 

3. Peržiūrimas pps failas. Perskaitomas klasifikacijos 

apibrėžimas dalomojoje medžiagoje „Klasifikacija“.  

4. Porose kartojamas 1 veiksmas naudojant modelyje pateiktus 

veiksmus (ppt). 

Teorijos aiškinimas 

 

 

15 Klasifikacija yra procesas, kai mes įtraukiame kažką į grupę ar klasę, 

kuriai jis priklauso, kitaip tariant, tai procesas, kai daiktai grupuojami 

į konkrečias kategorijas pagal jų požymius. 

Klasifikacija gali būti taikoma įvairiems dalykams. Jis naudojamas 

kasdien organizuojant mūsų pasaulį. Daiktai mūsų miegamuosiuose, 

virtuvėse yra kažkaip klasifikuojami ir mes šias klasifikavimo sistemas 

laikome savaime suprantamu dalyku, tačiau jos daro įtaką mūsų 

suvokimui ir elgesiui. Klasifikavimo sistemų keitimas pakeistų mūsų 

pasaulį. 

Jei sąmoningai išmoksime šį procesą, suprasime, kad daiktų 

priskyrimas skirtingoms kategorijoms turi įtakos tam, kaip mes juos 

suvokiame, nes vienoje kategorijoje išskiriame vieną daikto savybę, o 

kitoje –kitą. 

Sąmoningai mokytis šio proceso ir ugdyti klasifikacijos įgūdžius yra 

sudėtinga užduotis, todėl norint jį valdyti, reikia įdėti daug pastangų.  

 10 Refleksija. Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

4 sesija 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Sveikinimas ir įvadas į indukciją 

 

Praktinio aptarimo 

laikas: indukcija 

50 1. Atvejo tyrimas: „Vienas iš mūsų studentų pametė rašiklį. 

Panašų rašiklį jis pastebi ant kito studento stalo.“ 

a. Kaip manote, kokią išvadą jis padarė?  

b. Kaip ir kodėl jis padarė tokią išvadą?  

c. Kaip manote, kas įvyks? 
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2. Peržiūrimas induction.pps failas. Dalomojoje medžiagoje 

perskaitomas indukcijos apibrėžimas. Aptariama indukcinio 

mąstymo svarba ir teisingas jos naudojimas. 

3. Ką galima užsirašyti sąsiuvinyje: indukcijos proceso etapų 

išvardijimas. Grafinis indukcijos vaizdavimas. 

4. Vieno savanorio paprašoma ant stalo iškraustyti savo krepšio 

turinį. Pažiūrima į daiktus ir dirbant poromis pateikiamos 

išvados, remiantis induktyviais argumentais ir vadovaujantis 

modelyje pateiktais veiksmais. 

Teorijos aiškinimas: 

indukcija 

15 Indukcija yra mąstymo procesas, kurio metu naudojami žinomi faktai, 

informacija ar stebėjimas bendriems dėsniams ar principams sudaryti, 

kitaip tariant, tai mąstymo įgūdis, apimantis kažko stebėjimą ir po to 

sekančios išvados sudarymą, pagrįstą tuo, kas buvo pastebėta. 

Tai yra pagrindinis mokslinių tyrimų metodas, bet tai taip pat yra 

procesas, kurį naudojame kasdien. Deja, padarius išvadas induktyviai, 

neturint tvirto žinių pagrindo arba nežinant indukcinio mąstymo 

taisyklių, gali būti padarytos išvados, kurios, pasirodys nesančios 

teisingos, o veiksmų pasekmės pagal šias išvadas gali būti 

nepatenkinamos. 

Tačiau indukcija yra mąstymo procesas, suteikiantis mums galimybę 

išsiaiškinti dalykus, kurie nėra aiškiai ar atvirai pateikti. 

 10 Refleksija. Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

5 sesija 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Sveikinimas ir įvadas į dedukciją  

Praktinio aptarimo 

laikas: dedukcija 

50 1. Atvejo tyrimas: „Žinote, kad visi 8 metų vaikai mokosi 

pradinėje mokykloje. Jonui 8 metai.“  

o Kokią išvadą darote?  

o Kaip ir kodėl priėjote prie tokios išvados?  

o Ar jūsų išvada teisinga? 
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2. Peržiūrimas deduction.pps failas. Dalomojoje medžiagoje 

perskaitomas dedukcijos apibrėžimas. Aptariama dedukcinio 

mąstymo svarba ir teisingas jos naudojimas. 

3. Ką galima užsirašyti sąsiuvinyje: dedukcijos proceso etapų 

išvardijimas. Grafinis dedukcijos vaizdavimas. 

4. Aptariamas toliau pateiktas silogizmas: ar jis formaliai 

teisingas? Kur yra klaida? 

Išgėriau džino su gazuotu gėrimu ir pasigėriau. 

Išgėriau vyno su gazuotu gėrimu ir pasigėriau. 

Išgėriau viskio su gazuotu gėrimu ir pasigėriau. 

Išgėriau brendžio su gazuotu gėrimu ir pasigėriau. 

Išvada: pasigėriau nuo gazuoto gėrimo. 

Teorijos aiškinimas: 

dedukcija 

15 Dedukcinis samprotavimas yra apibendrinimų ir principų naudojimo 

procesas, siekiant padaryti nepagrįstas išvadas apie konkrečią 

informaciją ar situacijas. Kitaip tariant, darant išvadas apie konkrečią 

informaciją ar situacijas remiamasi bendrais pareiškimais. 

Mes visi kasdien naudojame dedukciją, kad suprastume aplink esantį 

pasaulį. Taip nutinka kiekvieną kartą, kai taikome bendrą principą 

naujai konkrečiai situacijai ir tai padeda suprasti tą naują situaciją. 

Įdomu, kad dedukcija daugeliui žmonių atrodo bauginantis procesas, 

nes jis susijęs su logikos pamokomis, bet jos gali būti mokoma bet 

kokių pamokų metu.  

Mokyklinėse situacijose dedukcija yra itin svarbi siekiant vieno 

svarbiausių mokymosi tikslų: gebėjimo perkelti žinias iš vienos 

situacijos į kitą. Kai mokiniai mokosi taikyti bendruosius principus 

naujoms konkrečioms situacijoms, jie mokosi perduoti žinias.  

Refleksija 10 Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

6 sesija  

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede  

5 Sveikinimas ir įvadas į abstrakciją  
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Praktinio aptarimo 

laikas: abstrakcija 

50 1. Individualiai atliekamas Exercises_abstraction failą. 

2. Peržiūrima pps failo abstraction dalis. Dalomojoje medžiagoje 

perskaitomas abstrakcijos apibrėžimas. Aptariama abstrakcinio 

mąstymo svarba ir teisingas jos naudojimas. 

3. Mažose grupėse (3 arba 4 dalyviai) parašomas kuo detalesnis 

tekstas apie tai, kaip veikia gamykla, randamas bendras 

dėsningumas tekste. Tada šis modelis taikomas rašant naują 

tekstą apie tai, kaip veikia mokykla. 

4. Aptariamos naujos įžvalgos apie dalyvių kasdienius įpročius / 

kultūrą, kuriuos jie įgijo apsilankę kitose šalyse arba susitikę su 

naujais žmonėmis. 

Teorijos aiškinimas: 

abstrakcija 

15 Abstrakcija savo pagrindine prasme reiškia koncepcinį procesą, kai 

bendrosios taisyklės ir sąvokos kyla iš konkrečių pavyzdžių, 

pažodinių („tikros“ arba „konkrečios“) reikšmių, pagrindinių principų 

ar kitų metodų naudojimo ir klasifikavimo. 

Konceptualios abstrakcijos gali būti formuojamos filtruojant sąvokos 

ar stebimo reiškinio informacijos turinį, pasirenkant tik tam tikram 

subjektyviai vertinamam tikslui svarbius aspektus.  

Pavyzdžiui, abstrahuojant odinį futbolo kamuolį į bendresnę 

kamuolio idėją, pasirenkama tik informacija apie bendras kamuolio 

savybes ir elgesį, išskiriant, tačiau nepanaikinant kitų to konkretaus 

kamuolio fenomenalių ir pažintinių savybių. 

Refleksija 10 Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

7 sesija 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede  

5 Sveikinimas ir įvadas į argumentaciją 

 

Praktinio aptarimo 

laikas 

50 1. Peržiūrima pps failo argumentation dalis. Dalomojoje 

medžiagoje perskaitomas argumentacijos apibrėžimas. 

Aptariama nuomonės pagrindimo svarba.  

2. Ką galima užsirašyti sąsiuvinyje: argumentacijos proceso etapų 

išvardijimas. Grafinis argumentacijos vaizdavimas. 
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3. Mažose grupėse (3 ar 4 dalyviai) ieškoma visų tipų argumentų, 

pateiktus modelyje, šiam teiginiui: „Mokyklos metai turėtų būti 

pailginti“. Naudojami modelyje pateikti veiksmai. Mažose 

grupėse surasti argumentai aptariami su visa grupe. 

4. Išsakomas pačių sugalvotas teiginys ir jis argumentuojamas. 

Teorijos aiškinimas 15 Argumentacija 

Kai dėl kažko jaučiamės pakankamai užtikrintai, stengiamės kitiems 

daryti įtaką ar juos įtikinti, plėtodami tam tikrai pozicijai palankius 

argumentus, o po to tuos argumentus išreiškiame žodžiu ar raštu. 

Argumentacija – tai teiginių pagrindimo sistemų kūrimo procesas. 

Paprasčiau kalbant, tai yra nuomonės pagrindimas.  

Savo pareiškimams ar pozicijoms pagrįsti galime naudoti pavyzdžius, 

statistiką, logines demonstracijas, citatas ir t. t. 

Argumentacijos procesas apima gebėjimą naudoti įtikinamus metodus 

ir informacijos, reikalingos norint sukurti efektyvų argumentą, 

supratimą. Plėtodami argumentavimo gebėjimus, galime geriau 

suprasti informaciją apie turinį, savo pačių įsitraukimą ir atsidavimą 

pasirenkant ir palaikant asmeniškai pasirinktą poziciją. 

 10 Refleksija. Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 
- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 
- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

Vertinimas, PRIEŠ / 

PO testai 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede  

40 GALUTINIS TESTAS – praktinis atvejis: išspręsti vieną atvejį ir 

nustatyti, kokiose dalyse buvo pritaikytas konkretus mąstymo 

metodas 

Nuorodos į išteklius 
  

Papildomos veiklos 
  

 

* sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 10 valandų. 
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„Informacijos analizės“ 
 

Scenarijaus tema  INFORMACIJOS APDOROJIMAS (ANALIZĖ)  

Scenarijaus 

santrauka / 

kontekstas 

 Ši mokymo dalis bus orientuota į esminę informacijos analizės dalį – 

kaip apdoroti informaciją. 

Tai padės studentams ugdyti skirtingus mąstymo įgūdžius, tokius kaip 

lyginimas, klasifikavimas, dedukcija, indukcija, argumentų pagrindimo 

plėtojimas, klaidų analizė, perspektyvų analizė ir t. t. (mąstymo 

„veiksmai“, reikalingi darbui su protu). 

Trukmė 
 3 valandos 

Trumpas grupės 

arba dalyvių 

aprašymas / tikslinė 

grupė 

 16-25 metų studentai 

Mokymo tikslai 
 Susipažinti su informacijos apdorojimo įgūdžiais - klaidų analize ir 

perspektyvų analize.  

Įgyjami įgūdžiai 
 Žinomi ir praktikuojami apdorojimo įgūdžiai -  klaidų analizė ir 

perspektyvų analizė.  

Medžiagos  
 Dalomoji medžiaga, pastatoma lenta 

Metodai 
 Pristatymas, grupės diskusija, darbas poromis, komandinis darbas, 

individualus darbas 

 
Min DETALŪS SCENARIJAI – PAGAL VALANDAS 

8 sesija 

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Sveikinimas ir įvadas į klaidų analizę  

Praktinio aptarimo 

laikas 

 

60 1. Peržiūrima klaidų analizės praktika pps faile. Dalomojoje 

medžiagoje perskaitomas klaidų analizės apibrėžimas. 

Aptariama, kaip svarbu padaryti teisingas išvadas. 

1. Ką galima užsirašyti sąsiuvinyje: visų analizės klaidų 

išvardijimas.  
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Teorijos aiškinimas 

 

15 Klaidų analizė 

Kiekvieną dieną esame užverčiami informacija, bandančia įtikinti mus 

kuo nors tikėti ar veikti tam tikru būdu. Televizijos, radijo ir laikraščių 

reklamose bandoma įtikinti žmones pirkti vieną produktą, o ne kitą. 

Mums, vartotojams ir piliečiams, svarbu ugdyti gebėjimą atpažinti ir 

analizuoti galimas šios komunikacijos samprotavimo klaidas ir mūsų 

pačių, gaunančių šią informaciją, samprotavimo klaidas.  

Klaidų analizė – tai mąstymo klaidų nustatymo ir jų išreiškimo procesas. 

Paprasčiau tariant, tai yra mąstymo klaidų suradimo ir jų aprašymo 

procesas.  

Klaidų analizė padeda mums ugdyti polinkį analizuoti gaunamą 

informaciją, suprasti klaidas, kurias žmonės paprastai daro, ir atidžiai 

tikrinti turinio informaciją, kad galėtume apdoroti savo žinias.  

Refleksija 10 Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 

- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 

- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

9 sesija  

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede 

5 Sveikinimas ir įvadas į perspektyvų analizę 

 

Praktinio aptarimo 

laikas 

 

30 1. Peržiūrima perspektyvų analizės dalis pps faile. Dalomojoje 

medžiagoje perskaitomas perspektyvų analizės apibrėžimas. 

Aptariama perspektyvų analizės proceso svarba. 

2. Ką galima užsirašyti sąsiuvinyje: perspektyvų analizės proceso 

etapų išvardijimas. Grafinis perspektyvų analizės vaizdavimas. 

Teorijos aiškinimas 

 

15 Vienas iš galingiausių mąstymo procesų yra analizuoti savo pačių 

perspektyvas, apsvarstyti pozicijas, kurias užimate tam tikrais 

klausimais, suprasti tų pozicijų ir kitų perspektyvų pagrindą, bandant 

suprasti samprotavimus ar logiką, pagrindžiančius labai skirtingus 

žvelgimo į problemą būdus.  
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Perspektyvų analizė – tai kelių perspektyvų tam tikru klausimu 

identifikavimas ir kiekvieno iš jų priežasties ar logikos nagrinėjimas; 

paprasčiau tariant, tai skirtingų požiūrių priežasčių aprašymo procesas. 

Perspektyvų analizės tikslas – išsiaiškinti poziciją pagrindžiančias 

priežastis ar logiką. Šis tikslas nereiškia, kad reikia priimti, vertinti ir 

sutikti su priešingomis perspektyvomis, taip pat keisti savo požiūrį. Nors 

savo požiūrį galite ir pakeisti, lygiai taip pat tikėtina, kad galite 

sustiprinti savo pradinę poziciją, nes ją geriau suprasite arba aiškiau 

suvoksite, kodėl atmetate kitas pozicijas.  

Refleksija 10 Pabaigti raštu ar žodžiu šiuos sakinius:  

- Šios sesijos metu sužinojau... 

- Šios sesijos metu išmokau kaip.. 

- Tai, ką išmokau šios sesijos metu, panaudosiu.. 

Trumpa baigiamoji diskusija su grupe. 

Vertinimas, testai 

PRIEŠ ir PO  

Trukmė, aprašas, 

pratimai pateikti priede  

30 GALUTINIS TESTAS – TESTAS: išspręsti vieną atvejį ir nustatyti, 

kokiose dalyse buvo pritaikytas konkretus mąstymo metodas 

Nuorodos į išteklius 
  

Papildomos veiklos 
  

 

* sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 3 valandas. 
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„INFORMACIJOS PAIEŠKA“  
 

Scenarijaus tema 
INFORMACIJOS PAIEŠKA  1 dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Šis modulis suteiks mokytojams ir dalyviams reikiamas priemones, kad 

jie žinotų, kaip pasirinkti įvairius informacijos šaltinius. 

Trukmė 
5 valandos 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Jaunosios kartos, studentai ir mokytojai 

Mokymo tikslai 
Žinojimas, kaip kuo greičiau pasirinkti geriausią šaltinio informaciją 

Įgyjami įgūdžiai 
Dalyviai gaus žinių kaip kuo greičiau greitai gauti geriausios kokybės 

informaciją. 

Medžiagos  
Kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, 

internetas, laikraščiai, žurnalai, rašikliai ir pieštukai, sąsiuviniai 

Metodai 
Pamokos mokyklose, praktiniai užsiėmimai klasėje, susitikimai ir 

užsiėmimai užklasinės veiklos vietose  

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija* 

Susipažinimo žaidimai 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

30 min.: veiklos pradžia 

10 min.: dėstytojas ir dalyviai susipažįsta.  

20 min.: dėstytojas pristato temą.  

2 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1 val.: pirmoji veikla 

30 min.: dėstytojas dalyviui pateikia temą ir paprašo, kad jis kuo geriau 

su ja susipažintų.  

Kiekvieno dalyvio bus prašoma pasirinkti iš skirtingų informacijos 

priemonių: laikraščių, interneto ir žurnalų. Jie galės naudotis 

išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais ir planšetiniais kompiuteriais.  

30 min.: dėstytojas ir dalyviai pradeda vertinti kiekvieno dalyvio 

veiklą. Kiekvieno dalyvio darbui dėstytojas skiria nuo 1 iki 5 balų.   
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3 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

2 val.: antroji veikla 

1 val.: dėstytojas kiekvienam dalyviui duos po žurnalą. Per 60 minučių 

jie turės sugebėti išsirinkti svarbiausias naujienas. 

30 min.: dėstytojas prašys dalyvių palyginti savo žinių pasirinkimą. 

30 min.: dėstytojas išnagrinės kiekvieno dalyvio veiklą ir ją įvertins.  

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1,5 val.: trečioji veikla 

15 min.: dėstytojas ir dalyviai kalbės apie socialinius tinklus. 

45 min.: dėstytojas prašys dalyvių surinkti informaciją naudojantis 

socialiniais tinklais. Visų pirma dalyviai turės gebėti atpažinti viename 

socialiniame tinkle skelbiamas naujienas. 

30 min.: dėstytojas įvertins kiekvieno dalyvio veiklą skirdamas nuo 0 

iki 5 balų.  

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

 

Nuorodos į išteklius 
 

Papildomos veiklos 
 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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„INFORMACIJOS PAIEŠKA“  
 

Scenarijaus tema 
INFORMACIJOS PAIEŠKA  2 dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Šis modulis mokytojams ir dalyviams suteiks reikiamas priemones 

melagingoms naujienoms internete pastebėti. 

Trukmė 
5 valandos 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Jaunosios kartos, studentai ir mokytojai 

Mokymo tikslai 
Gebėjimas internete atpažinti melagingas naujienas 

Įgyjami įgūdžiai 
Jos metu dalyviai įgis žinių kaip gauti informacijos naudojantis tikrais 

informacijos šaltiniais. 

Medžiagos  
Kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, 

internetas, laikraščiai, žurnalai, rašikliai ir pieštukai, sąsiuviniai 

Metodai 
Pamokos mokyklose, praktiniai užsiėmimai klasėje, susitikimai ir 

užsiėmimai užklasinės veiklos vietose  

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija * 

Susipažinimo žaidimai 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

30 min.: veiklos pradžia 

10 min.: dėstytojas ir dalyviai susipažįsta.  

20 min.: dėstytojai pristato temą. Bus diskutuojama, kas yra 

melagingos naujienos ir kodėl jos pavojingos.  

2 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1,70 val.: pirmoji veikla 

10 min.: dėstytojai prašys dalyvių skirstytis į grupes. Kiekviena grupė 

turės pasirinkti temą iš tų, kurias jiems pateikia dėstytojai. Po to grupės 

turės išsirinki savo vadovą, kuris ant lentos parašys pasirinktą temą. 

30 min.: kiekviena grupė pradės ieškoti žinių, susijusių su pasirinkta 

tema, naudodama kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius 

kompiuterius.  

30 min.: grupės taip pat turės pastebėti melagingas naujienas, susijusias 

su pasirinkta tema.  
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30 min.: grupių vadovai atsistos, nueis prie lentos ir parodys savo darbą 

dėstytojams ir kitiems dalyviams. 

30 min.: dėstytojas įvertins kiekvieno dalyvio veiklą nuo 0 iki 5 balų.  

3 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1,5 val.: antroji veikla 

1 val.: dėstytojai nurodys dalyviams pasiūlyti, ką galima padaryti, kad 

melagingos naujienos neplistų internete.  

30 min.: dalyviai ir dėstytojai aptars pasiūlymus. Geriausiais bus 

dalijamasi internete (socialiniuose tinkluose, oficialiose interneto 

svetainėse, vietiniuose laikraščiuose). 

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1,5 val.: trečioji veikla  

10 min.: dėstytojai dalyviams parodys du vaizdo įrašus po 5 minutes. 

Šie vaizdo įrašai pasakos istoriją: vienas pasakoja tiesą, kitas – netiesą. 

5 min.: dalyviai turės pasirinkti, kuris iš šių vaizdo įrašų pasakoja tikrą 

istoriją. Jie tai turi padaryti per labai trumpą laiką.  

30 min.: šiuo metu treneriai pradės teikti keletą patarimų, kaip atskirti 

tikras naujienas nuo melagingų.  

15 min: po to, remiantis ankstesniais pasiūlymais, dalyvių bus prašoma 

atlikti tą pačią veiklą, šįkart su dviem laikraščio straipsniais: vienas yra 

tikras, kitas – melagingas. 

30 min.: dėstytojai ir dalyviai pradės kartu aptarinėti kiekvieno dalyvio 

pasirinkimą. Pabaigoje dėstytojai dalyviams pateiks šios veiklos 

rezultatus. 

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

Pasibaigus šiam 5 valandų scenarijui, mokymai baigsis galutiniu testu: 

dalyviai turės atlikti testą. Dėstytojai jiems duos du laikraščių 

straipsnius ir 5 socialiniuose tinkluose paskelbtas naujienas. Jie turės 

sugebėti atskirti tikras naujienas nuo melagingų.  

Nuorodos į išteklius 
 

Papildomos veiklos 
 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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„INFORMACIJOS PAIEŠKA“  
 

Scenarijaus tema 
INFORMACIJOS PAIEŠKA  3 dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Šis modulis suteiks mokytojams ir dalyviams reikiamas priemones, kad 

būtų galima gauti informaciją apie knygas, laikraščius ir spausdintus 

žurnalus. 

Trukmė 
5 valandos 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Jaunosios kartos, studentai ir mokytojai.  

Mokymo tikslai 
Išmokti kuo geriau ir greičiau gauti informaciją naudojant knygas, 

laikraščius ir spausdintus žurnalus. 

Įgyjami įgūdžiai 
Jos metu dalyviai įgis žinių kaip gauti informacijos naudojantis 

patikimais ir tradiciniais informacijos šaltiniais. 

Medžiagos  
Knygos, laikraščiai, žurnalai, rašikliai ir pieštukai, sąsiuviniai. 

Metodai 
Pamokos mokyklose, praktiniai užsiėmimai klasėje, susitikimai ir 

užsiėmimai užklasinės veiklos vietose  

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija * 

Susipažinimo žaidimai 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

30 min.: veiklos pradžia 

10 min.: dėstytojas ir dalyviai susipažįsta.  

20 min.: dėstytojai pristato temą. Bus diskutuojama, kodėl vis dar 

svarbu gauti informaciją iš knygų, laikraščių ir spausdintų žurnalų.  

2 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

2 val.: pirmoji veikla 

10 min.: dėstytojai dalyviams duos 5 knygas, 5 spausdintus žurnalus ir 

5 laikraščius. Bus duota tema. 

30 min.: dalyviai turės pasiskirstyti į grupes. Kiekviena grupė pagal 

konkrečią temą turės pasirinkti vieną knygą, vieną laikraštį ir vieną 

žurnalą.  

Šios užduoties tikslas – išmokti kuo greičiau identifikuoti tinkamą 

informacinę medžiagą.  
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30 min.: grupės taip pat turės duoti balą nuo 1 iki 4 kitoms 4 knygoms, 

4 laikraščiams ir 4 žurnalams: 1 balas už medžiagą, neturinčią nieko 

bendra su pasirinkta tema, ir 4 balai už medžiagą, artimą pasirinktai 

temai.  

20 min.: grupių vadovai atsistos, nueis prie lentos ir parodys savo darbą 

dėstytojams ir kitiems dalyviams. 

30 min.: dėstytojai įvertins kiekvienos grupės darbą nuo 1 iki 5 balų.  

3 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1,5 val.: antroji veikla 

30 min.: dėstytojai paaiškins, kokie yra patikimiausi informacijos 

šaltiniai tarp knygų, spausdintų žurnalų ir knygų. Visų pirma bus 

išaiškintas skirtumas tarp geltonosios ir rimtosios spaudos.    

30 min.: dėstytojai dalyviams pateiks 10 rašytinių istorijų ir dvi 

kategorijas: geltonoji ir rimtoji. Dalyviai kiekvieną istoriją turės 

priskirti tinkamai kategorijai. 

30 min.: dėstytojai įvertins dalyvių veiklą kiekvienam skirdami 

įvertinimą nuo 1 iki 5 balų  

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

1 val.: trečioji veikla 

10 min.: dalyviai turi pasiskirstyti į grupes. Kiekviena grupė gaus po du 

vokus. Viename yra išgalvotų istorijų, kitame – faktais paremtų istorijų. 

Grupės varžysis tarpusavyje.  

30 min.: grupės turės pasirinkti dvi istorijas: vieną tikrą ir vieną netikrą. 

Siekiama pabandyti apgauti oponentų grupę pasirinkti išgalvotą istoriją.  

Kiekviena grupė galės modifikuoti išgalvotą istoriją, kad oponentų 

grupei ji  atrodytų įtikima ir sunkiai atskiriama nuo tikros.  

20 min.: kiekvienos grupės vadovas atsistos ir oponentų grupei atskleis, 

ar jie atspėjo teisingai, ar ne.  

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

 

Nuorodos į išteklius 
 

Papildomos veiklos 
 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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 „INFORMACIJOS PAIEŠKA“  
 

Scenarijaus tema 
INFORMACIJOS PAIEŠKA  4 dalis 

Scenarijaus santrauka / 

kontekstas 

Šis modulis suteiks mokytojams ir dalyviams reikiamas priemones, kad 

būtų galima naudotis tam tikrais specifiniais metodais informacijai 

gauti naudojantis internetu. 

Trukmė 
5 valandos 

Trumpas grupės arba 

dalyvių aprašymas  

Jaunosios kartos, studentai ir mokytojai 

Mokymo tikslai 
Išmokti kuo greičiau gauti informaciją naršant internete.  

Įgyjami įgūdžiai 
Tai suteiks dalyviams galimybę greitai gauti informaciją internete 

naudojant tam tikrus konkrečius metodus.  

Medžiagos  
Kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai, 

internetas, laikraščiai, žurnalai, rašikliai ir pieštukai, sąsiuviniai 

Metodai 
Pamokos mokyklose, praktiniai užsiėmimai klasėje, susitikimai ir 

užsiėmimai užklasinės veiklos vietose  

Scenarijai – pagal valandas 

1 sesija* 

Susipažinimo žaidimai 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

30 min.: veiklos pradžia 

10 min.: dėstytojas ir dalyviai susipažįsta.  

20 min.: dėstytojai pristato temą. Joje bus diskutuojama apie tai, kaip 

svarbu, kad internete būtų tinkamai ir greitai surandama informacija.  

2 sesija  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

2,5 valandos: pirmoji veikla 

10 min.: dėstytojai dalyviams pateiks temą ir paprašys rasti 5 raktinius 

žodžius, susijusius su tyrimo tema.  

10 min.: dalyviai, naudodami šiuos raktinius žodžius, per labai trumpą 

laiką turės rasti 5 patikimus informacijos šaltinius.  

20 min.: jie turės gauti kuo daugiau informacijos naudodamiesi 

anksčiau pasirinktomis interneto svetainėmis.  
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30 min.: kiekvienas dalyvis, naudodamasis tik surinkta informacija, šia 

tema turės parašyti nedidelį 1000 žodžių esė.   

40 min.: kiekvienas dalyvis dėstytojams ir kitiems dalyviams parodys 

savo darbą.  

20 min.: dėstytojas vertins dalyvių darbą skirdamas nuo 1 iki 5 balų už 

pasirinktus raktinius žodžius, nuo 1 iki 5 balų už pasirinktus 

informacijos šaltinius ir nuo 1 iki 5 balų už esė. 

20 min.: dėstytojai paaiškins, kaip rasti tinkamą informacijos šaltinį 

naudojant tinkamus raktinius žodžius.  

3 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

2 valandos: antroji veikla 

10 min.: dėstytojai dalyviams duos vieną sakinį, sudarytą iš mažiausiai 

5 žodžių.  

30 min.: dalyviai internete turės rasti dėstytojų jiems skirtą sakinį 

tiksliai tokia pačia formuluote, kokia jis buvo duotas. 

20 min.: dalyviai savo darbą parodys dėstytojams. 

30 min.: dėstytojai įvertins dalyvių veiklą kiekvienam skirdami 

įvertinimą nuo 1 iki 5 balų.  

30 min.: dėstytojas paaiškins, kaip rasti sakinius tikslia žodžių tvarka, 

kaip jie rašomi, naudojant paieškos sistemas.  

4 sesija 

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

 

Vertinimas, testai PRIEŠ ir 

PO  

Trukmė, aprašas, pratimai 

pateikti priede  

 

Nuorodos į išteklius 
 

Papildomos veiklos 
 

 

*sesijų skaičius priklauso nuo veiklos temos ir tipo. Mokymas trunka 5 valandas. 
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Skaitmeninės informacijos 
perteklius -

akistata su skaitmeninės informacijos arba 
duomenų pertekliumi.



“Informacijos perteklius atsiranda tada, kai asmuo 

susiduria su tokiu informacijos kiekiu, su kuriuos smegenis 

nebegali susidoroti vienu metuo.”



“Mes tapome daug labiau įgudę 
generuoti informaciją nei ją 
valdyti, taip pat sukūrėme 
technologiją, kuri leidžia lengvai 
kurti naują informaciją be 
žmogaus įsikišimo .” 

~Jonathan B. Spira 

Iš kur informacijos perteklius 
atsiranda?



INFORMACIJOS ATRANKA

❖ Informacijos išteklių pasirinkimas yra vienas iš 

svarbiausių žingsnių atliekant informacijos 

paieškos užduotį; žinodami, kokio tipo 

informacijos mums reikia (prisijungus ir 

neprisijungus), turime pasirinkti tinkamą 

šaltinį (-ius).

VIDEO- How to select information?

https://www.youtube.com/watch?v=f7SY2u0kxRAhttps://www.youtube.com/wa

tch?v=f7SY2u0kxRA

https://www.youtube.com/watch?v=f7SY2u0kxRA
https://www.youtube.com/watch?v=f7SY2u0kxRA


Getting In Control Of Today’s Information Overload

Septyni būdai, kaip žmonės prisitaiko prie informacijos pertekliaus (Miller, 1964):

❖ (1) praleidimas (nesugebėjimas tvarkyti visos informacijos)

❖ (2) klaida (ignoruojama arba nepavyksta ištaisyti padarytų klaidų)

❖ (3) eilės (leisti daiktams kauptis)

❖ 4) filtravimas (įvesties įvedimas kategorijose, surūšiuotos pagal prioritetų 

sistemą)

❖ (5) aproksimacija (mažesnis tikslumo standartas)

❖ (6) keli kanalai (informacijos apdorojimo perdavimas kitiems)

❖ (7) pabėgimas (visų atsisakymas tvarkyti įvestį)



KASDIENIS INFORMACIJOS PERTEKLIAUS 

VALDYMAS

Patarimai, kaip elgtis su tam tikros rūšies informacija

• suderinkite savo gyvenimą su savo standartais

• išmokti pasakyti NE

• Pagalvokite apie informaciją kaip apie upelį, o ne apie ežerą.

• Atsipalaiduokite, nuleiskite ugnies žarną ir raskite jums 

svarbiausius šaltinius bei dirbkite su visa kita, ką jums reikia 

padaryti kiekvieną dieną.



Veskite išsamų laiko dienoraštį (10 min. kasdien) 1 

savaitę:

• Užrašykite, ką ir kodėl darote (be pagražinimų). 

• Peržiūrėkite rezultatus, ar nėra efektyvumo, išsiblaškymo, 

paros meto ir t.t. 

• Užsirašykite, ką darote ir kodėl (be pagražinimų). 

• Peržiūrėkite rezultatus dėl efektyvumo, išsiblaškymo, 

paros laiko ir kt.

KASDIENIS INFORMACIJOS PERTEKLIAUS 

VALDYMAS



❖ susiplanuokite organizuoti ir atlikti nenumatytus darbus

❖ daryti pertraukas

❖ naudoti prastovas

❖ suplanuoti išjungtą laiką

❖ pašalinti stresinius trukdžius

❖ jūs pasirenkate, kai bendraujate su technologijomis ar informacija

❖ sutrumpinkite savo darbų sąrašą iki to, kas tikrai svarbu

❖ namuose, nustatykite greitą nuoseklų būdą, kaip įsidėmėti skubius 

darbo klausimus

KASDIENIS INFORMACIJOS PERTEKLIAUS 

VALDYMAS



❖ Nuspręskite: ar jums labiau patinka spausdinti, o ne skaitmeninis?

❖ Tai neskaitytos 3 problemos iš eilės, atsisakykite prenumeratos

❖ Jei el. Paštu, sukurkite filtrus, kad visas naujas problemas 

suvestumėte į vieną aplanką

❖ Internetinių užsiėmimų metu nereikia atlikti kelių užduočių

❖ El. laiškų perkrova: pradėkite planuoti el. laiškų skaitymo laiką, el. 

paštą naudokite tik tada, kai tinkama, el. laiškus tvarkykite pagal 

temą, naudokite aplankus ir filtrus, tolesnius veiksmus pažymėkite ir 

pažymėkite failų elementus, INBOX ZERO, laikykitės gero el. pašto 

etiketo, ištrinkite ir archyvuokite

❖ Ignoruokite sąrašų paslaugą 2 savaites, atsisakykite prenumeratos..

KASDIENIS INFORMACIJOS PERTEKLIAUS 

VALDYMAS



❖ Technologijų pertekliaus trukdžiai

■ Telefonai, tekstiniai pranešimai

■ Patikrinkite, kada norite

■ Gerai naudokite būsenos pranešimą

■ Išjunk

❖ socialiniai tinklai - surūšiuokite kontaktus į grupes, suplanuokite 

laiką bendrauti, skaitykite atnaujinimus

KASDIENIS INFORMACIJOS PERTEKLIAUS 

VALDYMAS



“Jei norite visiškai panaudoti dabartines 
informacines technologijas, kad 
išspręstumėte problemas ir galimybes, 
su kuriomis susiduria jūsų biblioteka, 
turite nebesiskųsti, o užrakinti bei 

įkelti.”

■ --Roy Tennant, Library Journal 2003



❖ Kas minutę į „YouTube“ įkeliama 500 valandų vaizdo 

įrašų, o per sekundę sunaudojama daugiau nei 131 

000 vaizdo įrašų. Mūsų dėmesys sumažėjo nuo 20 

sekundžių iki 8 sekundžių, o kai kurie sako, kad iki 4 

sekundžių. Kai kurie iš jūsų net neperskaitys toliau 

nei antraštės, jei pasiekėte tiek toli – esate tarp 60 %, 

kurie skaito toliau nei pirmoji pastraipa . (Source -

https://jpmartin.com/hio/)

❖ Video 2 – Kaip pasirinkit informacijos šaltinius, 
https://www.youtube.com/watch?v=IlKDe1h31-I

https://jpmartin.com/hio/


❖ Informacijos perteklius priklauso ne tik nuo to, kiek 

informacijos mes priimame. Bet kaip mes ją kontroliuojame.

❖ Ką darysite, kad skaitmeninė perkrova taptų skaitmenine 

harmonija?

❖Filmukas 3, Kaip atrinkti failus ir aplankus, 
https://www.youtube.com/watch?v=xwY0ped1lLU

https://www.youtube.com/watch?v=xwY0ped1lLU


5 žingsniai informacijos pertekliaus valdymui 

❖ 1. Nustatykite ir pasirinkite šaltinius, iš kurių gaunami jūsų duomenys, kad 

apribotumėte arba susistemintumėte, kaip naudojate tuos kanalus. Tipiški šaltiniai:

■ El. laiškai 

■ Projektų valdymo programinė įranga 

■ Ataskaitos 

■ Seminarų rezultatai 

■ Momentiniai pranešimai ir kiti bendradarbiavimo ar socialinio bendravimo įrankiai 

■ Žurnalai, svetainės ir kita skaitymo medžiaga

❖ 2. Filtruokite informaciją, kad galėtumėte suskirstyti į kategorijas ir veikti pagal jūsų 

stalo esančius duomenis. Pvz.: 

■ Sukurkite el. Pašto taisykles, kad gautus el. Laiškus persiųstumėte į atskirus aplankus, kad galėtumėte 

juos vėliau peržiūrėti. jums reikia: 

■ Pasakykite savo komandai, kad tik nukopijuotų jus į svarbius el. laiškus ar eskalavimus



5 žingsniai informacijos pertekliaus valdymui 

Kai kurie žmonės geriau susidoroja su informacijos pertekliumi nei kiti, bet jūs galite 

tobulėti ir pagerinti savo elgesį su ja.

3. Peržiūros metu turėtumėte planuoti tai padaryti arba ištrinti. Pridėkite užduočių prie 

savo darbų sąrašo arba minčių žemėlapio -perduokite jas kitam asmeniui, kad 

atliktumėte veiksmus 

-išsaugokite jas kaip informaciją, kurią naudinga žinoti

- Ištrinkite viską, ką galite, supaprastinkite skaitymo medžiagą, kiek galite, 

nustodami naršyti įdomiose pramonės svetainėse ar skaityti profesionalius žurnalus.

4. Išjunkite - neturite pasakyti „taip“, kad gautumėte visą šią informaciją.



5 žingsniai informacijos pertekliaus valdymui 

❖ 5. Kiek įmanoma išvalykite stalą ir galvą. Prie jų visada galite grįžti vėliau, kai 

viską suvaldysite.

❖ Kurį iš šaltinių, kuriuos nurodėte atlikdami pirmąjį veiksmą, galėtumėte išjungti 

arba visiškai atšaukti?

❖ Ar turite kokių nors čia neaptartų strategijų?



❖ Informacijos perteklius priklauso ne tik nuo to, kiek informacijos mes 

priimame, bet kaip mes ją kontroliuojame.

❖ Ką darysite, kad skaitmeninis perteklius taptų 

skaitmenine harmonija?



❖ Kasdien kalbame apie informaciją, bet ar žinome, kas tai yra?

❖ Ar žinome, kaip panaudoti informaciją, kad pagerintume savo

veiklą ir organizaciją?

❖ Ar mokame atsirinkti informaciją, kuri užtikrintų mūsų veiklos

aktualumą ir pakankamumą?

❖ Ar turime naudingos informacijos pasirinkimo būdų?



❖ Informacijos išteklių pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių žingsnių atliekant 

informacijos paieškos užduotį.

❖ Internetinių informacijos šaltinių, tokių kaip paieškos sistemos, tinklalapiai ir 

skaitmeninės bibliotekos, padaugėjo.

❖ Informacijos šaltinių pasirinkimui įtakos turi įvairūs veiksniai. Tai apima šaltinių 

charakteristikas, paieškos tikslus, vartotojų pageidavimus, vartotojų žinias, 

informacinį raštingumą ir kt.

❖ Informacijos šaltinių pasirinkimo prieinamumas yra svarbus veiksnys, o ne 

kokybė renkantis informacijos šaltinius;

❖ Šaltiniai - paprastas naudojimas

❖ Išsamumas, interaktyvumas,

❖ Naudingi rezultatai, užduoties tipas

❖ Susipažinimas su šaltiniu.



Informacijos atrankos tyrimui procedūros:

❖ Prieš nuspręsdami, kokio tipo šaltinius turėtumėte naudoti tyrimams, 

turėtumėte turėti omenyje temą.

❖ Dėstytojas gali reikalauti, kad naudotumėte tam tikrų tipų šaltinius –

įsitikinkite ir atkreipkite dėmesį į užduoties aprašą.

❖ Norint gauti išsamų vaizdą, daugeliui temų reikia derinti įvairių tipų 

šaltinius.

❖ Greitai įvertinkite rastus šaltinius, kad įsitikintumėte, jog jie jums tinka

❖ Informacijos šaltinio (-ų), kurį (-ius) naudosite tyrimui, tipas priklausys 

nuo to, kokių informacijos poreikių turite. Informacijos atrankos tikslas 

– rasti patikimą, plačią informaciją, išryškinant pagrindinius asmenis, 

įvykius ar įvairias problemas, susijusias su tema.



Nuo ko pradėti atranką? Čia yra keletas informacijos apie galimas temas 

parinkimo šaltinių:

∙ Enciklopedijos/ Vikipedija, knygos, internetas - internete, naujienlaiškiai, 

socialinė žiniasklaida, transliacijos, televizija

∙ Žurnalai, naujienų šaltiniai Dienoraščiai/ svetainės

∙ Pasitarkite su ekspertu - mokyklos karjera, bibliotekininke. Kontaktinė 

informacija.

∙ Informacinės knygos - esančios tiesiai priešais Bailey bibliotekos tyrimų 

pagalbos tarnybą, kur rasite spausdintinius žodynus ir dalykines enciklopedijas, 

vadovus ir vadovus, kurie gali suteikti puikių apžvalgų.

∙ Bibliotekos katalogas, ieškokite knygų

∙ Norėdami rasti straipsnių, naudokite nuorodų duomenų bazes, pvz., Gale 

virtualią nuorodų biblioteką

∙ Elektroninių žurnalų sąrašas, norint pasirinkti žurnalą pagal pavadinimą



Efektiviai informacijos atrankai - patarimai:

∙ Informacijos pasirinkimas priklauso nuo web dizaino ir vizualinio 

įspūdžio; Mes ieškome ypatingų žodžių, įdomių sakinių, nuotraukų ar 

vaizdo įrašų ir taškų.

∙ Apsvarstykite skirtingus šriftų dydžius - pirmiausia pagalvokite apie 

žmones, kurie nuskaito didelį tekstą

∙ Pabrėžkite ekspertų citatas, kad padidintumėte patikimumą

∙ Žaiskite naudodami paryškinimus, paryškintą tekstą, CAPS arba 

kursyvą

∙ Suskaidykite ilgą antraštę į antraštę su antrašte

∙ Pakeiskite pastraipas į taškus

∙ Sumažinkite triukšmą ir pridėkite tuščios vietos

(Source: Social Triggers)

http://socialtriggers.com/content-is-king-myth/


Šaltiniai 

https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-overload

https://happydays365.org/information-overload-day/information-overload-day-october/

https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-right-ones/

https://blog.rescuetime.com/information-overload/

https://www.interaction-design.org/literature/article/information-overload-why-it-matters-and-how-to-

combat-it

/

https://www.imindq.com/blog/5-steps-for-dealing-with-information-overload
https://happydays365.org/information-overload-day/information-overload-day-october/
https://opentextbc.ca/writingforsuccess/chapter/chapter-7-sources-choosing-the-right-ones/
https://blog.rescuetime.com/information-overload/
https://www.interaction-design.org/literature/article/information-overload-why-it-matters-and-how-to-combat-it


INFORMACIJOS  
PAIEŠKA

Geriausi būdai informacijos paieškai



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

•Mes gyvename pasaulyje, kuriame
viskas siejasi

•Mus supančios informacijos kiekis
išaugo drastiškai

• Daugiau informacijos nereiškia, kad
mes tampame labiau informuoti



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

•Kas yra informacijos perteklius?

Pagal Wikipediją: 

“Informacijos perteklius (taip pat žinomas kaip informacijos nutukimas, intoksikacija, 
informacijos nerimas ir informacijos sprogimas) yra sunku suprasti problemą ir
veiksmingai priimti sprendimus, kai turima per daug informacijos apie šią
problemą.”.



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Todėl per daug informacijos gali būti kliūtis gauti informaciją tam tikra tema

Bet kodėl?   



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

Nes per daug informacijos mus
klaidina

Panašiai, kai įėjus į didelę parduotuvę ir
turint tos pačios prekės didžiulį

pasirinkimą



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Taip pat yra problemų, susijusių su ne 
tik dideliu informacijos kiekiu, kurį
gauname iš skirtingų šaltinių

• Taip pat kyla problemų dėl informacijos
patikimumo ir kokybės

Kodėl?



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

•Kadangi yra daugiau informacijos
šaltinių, didesnė rizika, kad tarp jų
yra šaltinių, kurie, užuot
informuodami žmones, juos
dezinformuoja, dažniausiai tyčia.



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Internetas atlieka pagrindinį vaidmenį
tiek informuojant, tiek apie klaidingą
informaciją

• Todėl turime imtis priemonių išgyventi
informacijos pertekliaus

Bet kaip? 



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Pirmas žingsnis norint susidoroti su
informacijos pertekliumi yra suvokti
problemą

• Dauguma žmonių net neturi galimybių
suvokti, kad juos supa daug
informacijos

• Dėl to jie blogai informuojami



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Nesugebėjimas apdoroti visos šios informacijos

nukenčia ir jaunesnė, ir vyresnioji karta

• Pagrindinis vaidmuo tenka žmonių išsilavinimui: 

kuo daugiau jie yra išsilavinę, tuo mažesnė rizika, 

kad jie bus priblokšti informacijos pertekliaus



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Vienas iš blogiausių informacijos pertekliaus trūkumų vadinamas

melagingomis naujienomis: jos pavojingos ne tik dėl to, kad klaidingai

informuoja žmones

• Netikros naujienos gali priversti žmones priimti pavojingus sprendimus

Bet kas yra melagienos?



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Pagal Vikipediją:

„Netikros naujienos (taip pat žinomos kaip
nepageidaujamos naujienos, pseudo naujienos ar
apgaulingos naujienos) yra naujienų forma, susidedanti iš
tyčinės dezinformacijos ar apgaulės, skleidžiamos
tradicinėmis naujienų (spaudos ir transliacijos) ar
internetinėmis socialinėmis žiniasklaidos priemonėmis“.



• Sutelkime dėmesį į šias eilutes žemiau (Wikipedia):

„Skaitmeninės naujienos sugrąžino ir padidino netikrų

naujienų arba geltonosios žurnalistikos naudojimą. 

Tuomet naujienos socialiniuose tinkluose dažnai

skamba kaip dezinformacija, tačiau kartais patenka ir į 

pagrindinę žiniasklaidą “.

Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Socialinė žiniasklaida labai padidino netikrų
naujienų plitimą

• Todėl melagingos naujienos yra didelė problema
norint greitai ir geriausiu būdu gauti informaciją

Ką galime padaryti? 



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Kaip jau minėta, žinojimas apie informacijos perteklių
jau yra geras atspirties taškas

• Tai reiškia, kad žmonės turi būti ugdomi iš įvairių
šaltinių: mokyklų, televizijos, laikraščių ir, žinoma, 
interneto

• Jie turi žinoti, kaip atskirti tikrą informaciją nuo
klaidinančios informacijos



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Kai žmonės turi reikiamų žinių, kad suprastų, jog 

juos supa daug informacijos, jie turi rasti būdų, 

kaip greitai ir tinkamu būdu gauti informaciją



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Nėra jokių abejonių, kad internetas yra greičiausias informacijos kanalas

žmonėms gauti informaciją, tačiau, kaip matėme, tai gali paskatinti žmones

gauti klaidingą informaciją

• Pirmasis ir svarbiausias dalykas, kurį reikia padaryti, kai bandome gauti

informaciją apie temą internetu, yra patikrinti informacijos šaltinius

Ką tai reiškia? 



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Norėdami suprasti, ką reiškia patikrinti informacijos
šaltinį, paimkime pavyzdį

• Pirmiausia pasirinkite temą: nutukimas tarp jaunų
žmonių

• Dabar nusprendžiame, kad naudosimės internetu
norėdami rasti informacijos apie šią problemą



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Mes atidarome paieškos sistemą ir įvedame temą

• Paieškos sistema pateikia mums skirtingus rezultatus: pasirenkame

pirmuosius du

• Vienas yra straipsnis, paskelbtas labai žinomoje naujienų svetainėje, kitas yra

straipsnis, paskelbtas svetainėje, kurioje reklamuojami lieknėjimo vaistai

Kuris šaltinis yra patikimiausias?



Informacijos paieška – kaip
išgyventi informacijos perteklių

• Naujienų svetainėje paskelbtas straipsnis turėtų

būti patikimesnis, nei paskelbtas svetainėje, 

skirtoje lieknėjimo gydymui.

• Pasirinkimas tarp šių dviejų šaltinių turėtų būti

lengvas, bet, deja, kai kuriems žmonėms taip nėra.



Informacijos  

valdymas

Projektas “INFOverload” nr. 2018-3-PL01-KA205-061027 finansuoja ES Erasmus+ 

programa



Informacijos perteklius, tai

situacija, kai informacijos yra per

daug ir dėl to tampa nebeįmanoma

priimti sprendimus.

Problema yra ne tik informacijos

perviršis, bet ir esamos iformacijos

turinys. Kiekvieną dieną TV stotys

transliuojat tūkstančius smurto

scenų, šimtus lavonų, begales

vidutiniškos informacijos, dešimtis

atvirų erotikos scenų.

Informacinis 

persivalgymas 

1

2



INFORMACINIS 
APSIVALGYMAS

Agresyvumas

Problemos su atmintimi ir 

faktų analizavimu

Padidėjęs stresas ir

nerimas

Miego sutrikimai

Negebėjimas atsirinkti
svarbios informacijos

Negebėjimas priimti 

sprendimus

Pasimetimo ir 

frustracijos jausmas

informacijos

perkrova



DIDEL

IS KIEKIS 

NAUJOS 

INFORMAC

IJOS

1

7

3

6

PADIDĖJĘS 
KIEKIS

INFORMACIJOS 
PERDAVIMO 

KANALŲ

EFEKTYVIŲ 

INFORMACIJ

OS 

PALYGINIMO 

IR 

APDOROJIM

O METODŲ 

informacijos 

siuntėjų 

žemas 

sąmoningum

as

INFORMACIJOS PETELKLIAUS 

PRIEŽASTYS

LENGVAI 
DUBLIKUOJAMA 
INFORMACIJA

2 4

PADIDĖJUSI

SVARBA

ISOTIRINĖS

INFORMACIJOS

8

INFORMACI

JOS 

FRAKMENT

ACIJA

ESAMOS

INFORMACI

JOS

NEPATIKIM

UMAS

5



Darykite reguliarias pertraukas

kai dirbate prie AK, žiūrite TV, tt.

Skirkite laiko be ekrano šviesos, 

neoninių apšvietimų, reklamų.

Išnaudokite laisvą laiką pokalbiams

su kitais žmonėmis. Galva turi

pailsėti nuo anksčiau gautos

informacijos, jai reikia poilsio ir

ramybės

Numatyk pertraukas

Nustatykit laiką, kai 

jūs neieškosite 

informacijos.

Skirkite  

socialiniam 

su šeima, 

šį laiką

bendravimui,

susitikimams,

sportui, kt.

Naudokite geriausios 

kokybės šaltinius,

Venkite paskalų žurnalų

Ir portalų. Venkite 

žinučių, kurios agresyvios

Arba kelia kraštutines 

emocijas.

Pasirūpinkite harmonija 

aplink jus – nustatykite 

ramų foną savo kompiuterio 

ekrane, kuris padėtų jums 

nusiraminti, net jeigu 

patirsite informacijos 

perteklių.

Nustatyk ribas

Šaltinių kokybė

Išvados

KAIP APSISAUGOTI NUO 

INFORMACIJOS 

PERTEKLAIUS?



INFORMACIJOS PAEIŠKA 

IR VALDYMAS

Efektyvaus informacijos valdymo elementai:

patekimas į 

informacijos šaltinį ir 

galimybė jame ieškoti 

informacijos;

gebėjimas analizuoti 

ir taikyti gautą 

informaciją.

informacijos paieškos ir

naujai sukurtos

informacijos proceso

vertinimas.

informacijos

pateikimas

nustatyti, kokios

informacijos mums 

reikia problemai

išspręsti;

apsvarstyti galimus

informacijos šaltinius

ir pasirinkti geriausią;

?

iš įvairių šaltinių 

gautos informacijos 

palyginimas ir sintezė;



Paieškos sistemos

HOTBOT – WWW. HOTBOT.COM

Raktiniai žodžiai
Ieškant informacijos labai svarbu vartoti tikslią kalbą. Naudodami raktinius žodžius galite tiksliai ieškoti jus 

dominančių straipsnių, svetainių ir leidinių. Jei informacijos ieškoti naudojant raktinį žodį nepakanka, verta

naudoti įvairias jo gramatines formas ir sinonimus.

GOOGLE -

WWW.GOOGLE.COM

YAHOO – WWW.YAHOO.COM

BING– WWW.BING.COM

http://www/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/


Informacijos šaltinių patikimumas

Kaip atpažinti patikimus informacijos šaltinius?

Šaltinis01

02

03

Autorius

Publikacijos data

Interneto naudotojai dažniausiai informacijos ieško Vikipedijoje. Šiame internetiniame žinių rinkinyje jau yra daugiau nei

milijonas savanorių sukurtų straipsnių. Tai išsamus žinių šaltinis, tačiau jame esančioje informacijoje dažnai pasitaiko klaidų.

Kai kurie straipsniai neturi šaltinio, todėl jų patikrinti negalima. Labiau tikėtina, kad patikimą straipsnį rasime naudodamiesi

pramonės žurnalų ar gerbiamų nevyriausybinių organizacijų interneto svetainėmis, taip pat mokslo ar vyriausybinėmis

interneto svetainėmis, kurių adresai yra: edu.pl, gov.pl, sci.pl.

Didelė dalis straipsnių internete skelbiami nenurodant informacijos apie autorių arba pasirašomi tik

inicialais. Geriau rinktis tuos šaltinius, kurių vardas žinomas šioje srityje. Jei nežinome vardo ir pavardės,

nesunkiai galime susirasti asmenį internete ir susipažinti su jo moksliniais pasiekimais. Informacijos taip

pat galime pradėti ieškoti nuo žinomiausių ir labiausiai gerbiamų tam tikros srities specialistų straipsnių,

taip praleisdami "pseudoekspertų" straipsnius.

Jei ieškome aktualios informacijos, verta atkreipti dėmesį į straipsnio paskelbimo

datą. Galite naudotis "Google" įrankiais ir ieškoti straipsnių, pasirodžiusių internete

per tam tikrą laikotarpį.

Informacijos 

šaltiniai:

Open Access means that the user can enjoy free scientific publications made available on the internet, respecting the author's  

copyright. Publications made available in free access can be found, among others, on the following websites:

*Directory of Open Access Journals

*Directory of Open Access Books



01 Tai yra nemokama internetinė enciklopedija.

Jis pateikiamas pagal "Creative Commons" paskelbtą CC BY-SA 3.0 licenciją, kuri

reiškia, kad įvesdamas savo turinį naudotojas išlaiko autorių teises į šį tekstą, bet

kartu besąlygiškai ir visam laikui sutinka dalytis savo kūriniu pagal šią licenciją.02

03

04

05

W

I

K

I

P

E

D

I

A

Vikipedijos idėja - naudotojų bendradarbiavimas, kuriuo siekiama nuolat tobulinti 

esminį straipsnių turinį.

Atviras "Vikipedijos" pobūdis leidžia daryti žalą svetainei, įvesdami melagingą turinį, 

vadinamąjį vandalizmą.

Autoriai gali skirtingai vertinti tam tikrą situaciją, todėl kyla redagavimo karai, kurių

metu autoriai atšaukia įrašus ir įveda savo pakeitimus. Kai kurie straipsniai grindžiami

subjektyviu požiūriu, problemą parodant vienašališkai.



5 WIKIPEDIJOS KOLONOS

enciklopedija
Nemokamo

s žinios

Neturi griežtų 

taisyklių

We brainstorm  

to get the final  

idea.

1 2

Neutrali 

nuomonė

3 4

Etiketo 

laikymasis

5



Kaip jūs ieškote informacijos socialinėse medijose?

SOCIALINĖS MEDIJOS KAIP 
INOFRMACIJOS ŠALTINIS 

tam tikros įmonės ar asmens, apie kurį norime ką nors sužinoti, svetainės ar 

profilio peržiūra.

Ieškome kitų nuomonės apie temines grupes.

Tinklaraščių, kuriuose specializuojamasi 
produktų apžvalgų srityje, peržiūra

Komentarų po įrašais ir bendrinamais straipsniais 
analizė.



INFORMACIJOS PASIRINKIMAS

Atranka nuomonės 

pagrindų

atrinkti informaciją, kuri yra 

naudinga jūsų darbui.

Tematinė 

atranka

atrenkama informacija, kuri

labiausiai atitinka ieškomą

temą.

atrinkti informaciją, 

reikalingą konkrečiai

užduočiai atlikti.

Užduoties pagrindu 

atranka

Informacijos atranką sudaro tai, kad iš visos turimos informacijos tam tikra tema pasirenkame tą, kurios mums reikia, ir suskirstome ją į atitinkamas

kategorijas. Atranka atliekama atsižvelgiant į temų spektrą, informacijos aktualumą, išsamumą ir patikimumą. Suskirstyta informacija išsaugoma

atitinkamuose aplankuose, kad ją būtų lengva rasti.

Atsižvelgiant į poreikius, galima rinktis pagal įvairius kriterijus:



Informacijos kūrimu

Informacijos 
išgavimu

Informacijos 
saugojimu

Informacijos paieška

Informacijos sklaida

ASMENINIS  

INFORMACIJOS  

VALDYMAS

1

2

3

4

5

Informacijos valdymo koncepcija

slepia problemas, susijusias su:



INFORMACIJOS IŠGAVIMAS

skaitmeninimas, t. y. analoginių dokumentų 

išsaugojimas skaitmenine forma.

Failų išsaugojimas kompiuterių ir nešiojamųjų

kompiuterių kietuosiuose diskuose, išoriniuose

diskuose, CD ir DVD, virtualiuose diskuose,

vadinamuosiuose debesyse.

Puslapių žymos



POPULIARIAUSI  VIRTUALŪS DISKAI, VADINAMIEJI  "DEBESYS"

Paprastas įrankis failams debesyje 
saugoti. Nemokama versija suteikia 

2 GB vietos ir galimybę bendrinti 
failus su kitais. Jei pakviesite 
draugus naudotis "Dropbox", 

duomenų limitą galėsite padidinti 
iki 16 GB. Įrankis gali būti 

naudojamas mobiliuosiuose 
įrenginiuose. Be to, "Dropbox" turi 

daug naudingų funkcijų: galite kartu 
dirbti su dokumentais, kurti ir 

bendrinti nuotraukų galeriją, kurti 
konkrečių aplankų atsargines 

kopijas

Šioje programoje galime 
nemokamai saugoti tokius 

duomenis kaip prezentacijos, 
skaičiuoklės, paveikslėliai, teksto 
failai, PDF failai, muzikos failai, 
nuotraukos ir kt., kurių bendras 
dydis neviršija 5 GB. Jei norite 

padidinti šią ribą, galite naudoti 
mokamą versiją. "Apple" įrenginių 

naudotojai gali naudotis visais 
"iCloud Drive" privalumais. Šį įrankį 
galima naudoti ir kompiuteriuose, ir 

mobiliuosiuose įrenginiuose.  
"iCloud" diske ne tik saugomi 

duomenys ir dirbama su "Office" 
paketo programomis, bet ir galima 

bendrinti failus su kitais, kurti 
atsargines kopijas ir atkurti 

slaptažodžius.

"Google" suteikia 15 GB 
nemokamos vietos įvairių tipų 

failams saugoti. Ši vieta dalijamasi 
su "Gmail" ir "Google Photos". 

Įkeldami nuotraukas iš išmaniojo 
telefono į "Google Drive", galime 

pasirinkti, kokio dydžio nuotraukas 
saugoti. Failus galima sinchronizuoti 

tarp kompiuterio ir mobiliųjų 
įrenginių.

Šis "Microsoft" įrankis suteikia 5 GB 
nemokamos saugyklos vietos. 

"Microsoft One Drive" yra paprastas 
aplankas, kuriame saugomi 

archyvuoti dokumentai. Vartotojai 
gali nuspręsti, kuriuos dokumentus 

padaryti prieinamus ir 
mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Vartotojai gali valdyti savo "debesį" 
naudodami svetainę 

www.onedrive.live.com.  Kaip ir 
anksčiau aprašytuose "debesyse", 
"One Drive" turi įvairias funkcijas -

nuo failų bendrinimo ir prieigos prie 
jų su kitais asmenimis iki atsarginių 

kopijų kūrimo.

ICLOUD  
DRIVE

DROPBOX GOOGLE  
DRIVE

MICROSOFT  
ONEDRIVE



INFORMACIJOS TĖKMĖ

Informacijos srauto efektyvumui įtakos turi:-Informacijos perdavimo laikas;-informacijos teikimo 
veiksmingumas;-išankstinė teikiamos informacijos atrankaInformacijos sklaidai galima naudoti 
elektroninį paštą, pasiuntinius, "debesis", įmonei skirtas IT sistemas. Tačiau labai svarbu nustatyti 
informacijos apyvartos kelius, jos gavimo šaltinius ir užtikrinti jų saugumą. Įmonėje naudojami 
sprendimai turėtų būti aprašyti tinkama tvarka ir įgyvendinti visų darbuotojų.

prietaiso 

užkrėtimas virusu;

duomenų praradimas 

dėl jūsų klaidos, 

vagystės ar 

sukčiavimo;

INFORMACIJOS VALDYMO PAVOJAI
dalijimasis 

informacija su 

netinkamais 

asmenimis. 

asmenims;

netyčinis 
neteisėtas elgesys.

*

*
*

*



INFOVERLOAD
NO 2018-3-PL01-KA205-
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INTELEKTINIS PRODUKTAS 1

VSI SVETIMO IR KULTUROS MOBILIUJU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS (IMOTEC), LITHUANIA



INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS 
-
KOMPLEKSINIS 
PRIEŽASTINIS  
PROCESAS

INFORMACIJOS APDOROJIMO 

ĮKŪDŽIAI 



INFORMACIJOS ANALIZAVIMAS - KOMPLEKSINIS 

PRIEŽASTINIS  PROCESAS:

◼ PALYGINIAS

◼ KLASIFIKACIJA

◼ INDUKCIJA

◼ DEDUKCIJA

◼ ABSTRAKTAVIMAS

◼ ARGUMENTAVIMAS

◼ PERSPECTIVŲ ANALIZĖ

◼ KALIDŲ ANALIZĖ



◼INFORMACIJOS turinio apdorojimas yra panašus į operacijas, 

kurių reikia norint įvaldyti kamuolį futbolo žaidime.

◼Kadangi tokioms operacijoms (pvz., spyriui, perdavimui, 

gynybai, puolimui, įvarčiui įmušti ir pan.) reikia laiko ir

praktikos su kamuoliu, todėl žinių apdorojimo operacijos

turėtų būti treniruojamos atskirai, kol studentai jas įvaldys.



ŠIAME MODULYJE JŪS IŠMOKSITE:

◼Kaip išmokti konkrečių sudėtingų samprotavimo procesų, 

pamatyti žinias naujais būdais ir sugebėti išreikšti su

šiomis žiniomis susijusias įžvalgas, supratimus, idėjas ar

atradimus.

◼Strategijas ir metodus, padedančius apdoroti informaciją

◼Kaip suplanuoti studijų padalinį informacijai apdoroti.



PALYGINIMAS

◼1 žingsnis. Ką noriu palyginti?

◼2 žingsnis. Ką aš apie juos noriu palyginti?

◼3 žingsnis. Kuo jie panašūs? Kuo jie skiriasi?



1 ŽINGSNIS. KĄ AŠ NORIU PALYGINTI?

Oras Pavasaris Vasara Ruduo Žiema

I Noriu palyginti orus skirtingais metų laikais 



2 ŽINGSNIS. KĄ AŠ NORIU PALYGINTI 
SKIRTINGUOSE METŲ LAIKUOSE?

Aš pasirinkau šias charakteristikas:

Oras Pavasaris Vasara Ruduo Žiema

Klimatas

Spalvos

Žmonių veikla



3 ŽINGSNIS. Kiek jie panašūs? Kiek jie skiriasi? 

Here I write my 
conclusions:

.

Oras Pavasaris Vasara Ruduo Žiema

Klimatas Žvarbu, 

saulėta

Karšta, 

saulėta, 

Žvarbu, pirmos 

šalnos 

Labai šalta, 

vėjuota, 

sniegas, 

šlabdriba

Spalvos Žalia, baltai 

žydi medžiai

Žalia, žydra, 

geltona

Pilka, 

oranžinė, 

raudona, 

violetinė, ruda

Balta, pilka

Žmonių veikla Sodinimas, 

vaikščiojimas

Plaukiojimas, 

buriavimas, 

paplūdimys

Šienavimas, 

kopimas, 

važinėjimas 

dviračiu

Slidinėjimas, 

čiuožinėjimas,  

boulingas



1 ŽINGSNIS. KĄ AŠ NORIU 
KLASIFIKUOTI?

Pažiūrėkime! Aš noriu sklasifikuoti ES šalis 
nares . Pirmiausia jas išvardinkime:

Austria

Belgium

Cyprus 

Czech Republic

Denmark 

Estonia 

Ireland

Germany 
Greece 

Hungary 

Italy 

France 

Finland 

Latvia Lithuania 

Luxemburg 
Malta 

Netherlands 

Portugal 

Poland 

Slovakia 

Slovenia 

Sweden 
Romania

Bulgaria 

United Kingdom

Spain

KLASIFIKACIJA



2 ŽINGSNIS. KAS TARP JŲ PANAŠU IR GALI BŪTI 
SUDĖTA KARTU Į GRUPĘ?

ITALY

France 

Spain

Portugal 

Romania

ITALIJA

PRANCŪZIJA

ISPANIJA

PORTUGALIJA

ROMUNIJA

BELGIJA

LUKSEMBURGAS



3 ŽINGSNIS. KUO JOS YRA PANAŠŪS? 

Jie yra panašūs, nes žmonės šiose šalyse kalba, kuri 
yra tos pačios kilmės:

LATIN

ITALIJA

PRANCŪZIJA

ISPANIJA

PORTUGALIJA

ROMUNIJA

BELGIJA

LUKSEMBURGA

S



4 ŽINGSNIS. KOKIAS GRUPES DAR GALIU SUKURTI IR 
KAIP JOS TARPUSAVYJE SUSIJUSIOS? 

LATIN GERMANIC SLAVIAN UGRO-

FINIC

GREEK BALTIC SEMITIC

ITALIJA GERMANY BULGARI

A

FINLAND GREECE LATVIA MALTA

PRANCŪZIJA IRELAND CZECH R. ESTONIA CYPRUS LITHUANIA

ISPANIJA U.K. SLOVAKI

A

HUNGARY

PORTUGALIJ

A
NETHERLAND SLOVENI

A

ROMUNIJA AUSTRIA POLAND

BELGIJA BELGIUM

LUXEMBURG

LUKSEMBUR

GAS
SWEDEN

DENMARK

Galiu sugrupuoti šalis pagal kalbas, kurios 
yra tos pašios kilmės:



5 ŽINGSNIS. AR VISOS ŠALYS TELPA Į MANO 
GRUPAVIMĄ? 

LATIN GERMANIC SLAVIAN UGRO-

FINIC

GREEK BALTIC SEMITIC

ITALIJA GERMANY BULGARI

A

FINLAND GREECE LATVIA MALTA

PRANCŪZIJA IRELAND CZECH R. ESTONIA CYPRUS LITHUANIA

ISPANIJA DENMARK SLOVAKI

A

HUNGARY

PORTUGALIJ

A
NETHERLAND SLOVENI

A

ROMUNIJA AUSTRIA POLAND

BELGIJA BELGIUM

LUXEMBURG

LUKSEMBUR

GAS
SWEDEN

.

Manau, kad sugrupavau visas 27 ES šalis. Kaip 

matote, yra šalių, kuriose jos kalba dviem ar 

daugiau kalbų, o Malta yra vienintelė ES šalis, 

kurios kalba nėra indoeuropiečių kilmės.



6 ŽINGSNIS. AR GALIMA KURIĄ NORS GRUPĘ 
PADALINTI AR SUJUNGTI?  

Kitų nuomone, jos Germanų kilmės…

LOTYNŲ GERMANIC SLAVIAN UGRO-

FINIC

GREEK BALTIC SEMITIC

ITALIJA GERMANY BULGARIA FINLAND GREECE LATVIA MALTA

PRANCŪZIJA IRELAND CZECH R. ESTONIA CYPRUS LITHUANIA

ISPANIJA DENMARK SLOVAKIA HUNGARY

PORTUGALIJA NETHERLAND SLOVENIA

ROMUNIJA AUSTRIA POLAND

BELGIJA BELGIUM

LUXEMBURG

LUKSEMBUR

GAS
SWEDEN

Kai kurių kalbų istorikų nuomone, latvių ir lietuvių 
kalbas galima laikyti slavų kalbomis...



1. KĄ AS STEBIU?

Aš stebiu tris žmones, kurie 
šienauja kviečius.

INDUKCIJA



2. KOKIĄ SPECIFINĘ INFORMACIJĄ AŠ 
TURIU? 

Aš žinau:

▪ Kviečiai šienaujami vasaros metu

▪ Išsivysčiusiose šalyse kviečiai pjaunami mechanizuotai

▪ Rankų darbas yra mažiau produktyvus, nei 
mechanizuotas

▪ Neturtingi žmonės neturi kviečių nuėmimo technikos



3. KOKIAS SĄSAJAS IR STRUKTŪRAS GALIU 
NUSTATYTI?

Iš turiu žinių galiu 
padaryti tokias sąsajas:

▪ Šie žmonės pjauna rankomis



4. KOKIAS PAGRINDINES IŠVADAS AR 
SPĖJIMUS AŠ GALIU PADARYTI? 

Among other things, I 
conclude that:

▪ Nuotrauka padaryta vasara

▪ Fotografija iliustruoja neišsivysčiusią šalį

▪ Žmonės nuotraukoje yra neturtingi

▪ Jie liks neturtingi be išorinės pagalbos



5. JEIGU GAUSIU PAPILDOMOS INFORMACIJOS, 
AR TURIU PAKEISTI IŠVADAS / SPĖJIMUS?

Greičiausiai taip. Gal nuotrauka iš kino 
filmo, taigi išvados gali būti 
neteisingos!



DEDUKCIJA

1 ŽINGSNIS. KOKIĄ TEMĄ AŠ 
STUDIJUOJU?

Aš studijuoju vorus.

.



2 ŽINGSNIS. KOKIĄ PAGRINDINĖ INFORMACIJA, 
KURI PADĖTŲ MAN SUPRASTI ŠIĄ TEMĄ? 

Aš žinau, kad:  vorai yra vabalai, ir dar 
turiu bendros informacijos apie vabalus, 
t.y.:

▪ Vabalai auga ir vystosi metamorfozės etapais.

▪ Vabalų kūnas yra sudarytas iš trijų dalių: galvos, torso ir galūnių. 

▪ Vabalo torsas yra padalintas į tris dalis, kurių kiekviena  turi kojų porą



3 ŽINGSNIS. AR PAGRINDINĖ INFORMACIJA 
TINKAMA MANO TEMAI?

Kadangi voras yra vabalas, bendra 
informacija apie vabalus yra 
tinkama ir jam.



4 ŽINGSNIS. JEIGU TAIP, KOKIAS IŠVADAS 
GALIME PADARYTI ?

Aš galiu dedukuoti: ▪ VORO KŪNAS YRA SUDARYTAS IŠ 
TRIJŲ DALIŲ: GALVOS, TORSO IR 
GALŪNIŲ. .

▪ VORO TORSAS YRA PADALINTAS Į 
TRIS DALIS, KURIŲ KIEKVIENA  
TURI KOJŲ PORĄ

▪ VORAS AUGA IR VYSTOSI 
METAMORFOZĖS ETAPAIS. 



1 ŽINGSNIS. KOKIĄ SITUACIJĄ AŠ 
TURIU?

Futbolas yra vadinamas sporto karaliumi.

Jis žaidžiamas dviejų komandų su kamuoliu 

stadione, kurį sudaro žaidimo aikštė ir auditorijos 

ložės. 

Žaidėjai bėga paskui kamuolį ir siekia įspirti įvartį.

.

ABSTRAKCIJA



2 ŽINGSNIS. KAS ČIA YRA SVARBU?

Svarbiausi dalykai yra šie: 

Stadionas

Kamuolys

Judesys, kuriuo žaidėjas varo 
kamuolį

.

Futbolas yra vadinamas sporto 

karaliumi.

Jis žaidžiamas dviejų komandų su 

kamuoliu stadione, kurį sudaro žaidimo 

aikštė ir auditorijos ložės. 

Žaidėjai spiria kamuolį ir siekia įspirti 

įvartį į vartus.



3 ŽINGSNIS. KAIP GALIU PASAKYTI ŠIUOS 
DALYKUS BENDRESNIAIS ŽODŽIAIS?

◼ Futbolas yra vadinamas sporto 

karaliumi.

◼ Jis žaidžiamas dviejų komandų 

su kamuoliu stadione, kurį 

sudaro žaidimo aikštė ir 

auditorijos ložės. 

◼ Žaidėjai spiria kamuolį ir siekia 

įspirti įvartį į vartus.

Stadionas Kontekstas

Kamuolys Objektas

Judesys, kuriuo 

valdomas kamuolys

Procesas

If I move up the language ladder I can say that we have:



4 ŽINGSNIS. KAS DAR TURI TOKIĄ PATS 
STRUKTŪRĄ ?

Let me see! I’m a teacher and I think I can apply the 
same pattern to a learning experience this way… 

.

◼ Futbolas yra vadinamas sporto 

karaliumi.

◼ Jis žaidžiamas dviejų komandų su 

kamuoliu stadione, kurį sudaro 

žaidimo aikštė ir auditorijos ložės. 

◼ Žaidėjai spiria kamuolį ir siekia įspirti 

įvartį į vartus.

Kontekstas A learning experience consists of a 

climate or environment, in other words 

a context in which learning takes place

Objektas of a content of knowledge which is to 

be learned, 

Procesas and of mental processes by which the 

content is processed.



Mūsų namą 
reikia 
perdažyti!

Pažiūrėkime, kaip jauna žmona 
bando įtikinti savo vyrą 
argumentuodama savo 
pareiškimu!

ARGUMENTAVIMAS



1 ŽINGSNIS. ĮVERTINKITE TEIGINĮ: TAI FAKTAS 
AR NUOMONĖ? 

Mūsų namą 

reikia 

perdažyti!

Ji išsako NUOMONĘ.



2 ŽINGSNIS. JEIGU TAI NUOMONĖ, AR JAI 
RIEKIA PATEIKTĮ ĮRODYMŲ? 

Mūsų namą 

reikia 

perdažyti!

Matydama jo pozą, jai reikėtų apteikti 
konstruktyvų įrodymą šiąm teiginiui. 

Paklausykime jos argumentų!



3 ŽINGSNIS. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE 
SAVO TEIGINĮ

Aš žinau, kad tu 
mane labai myli! Ir 

tu žinai, kaip labai aš 
tave myliu!

Jis argumentuoja apeliuodama į 
asmenį!



You know, in my parents house 
they used to paint the walls 

every two years. Didn’t yours do 
the same?

She argues by using an 
APPEAL THROUGH 

TRADITION!

STEP 3. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE SAVO TEIGINĮ? 



Last night I saw a spider in a 
corner of the kitchen! And  the  
bedroom wall is dirty behind 

the curtain, above the 
window!

Jis argumentuoja apeliuodama 
į logiką pagįstą faktais!

3 ŽINGSNIS. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE 
SAVO TEIGINĮ? 



All our neighbors have 
repainted their houses. 

Also, our friends.

She is using an APPEAL 
THROUGH LOGIC 

sustained by EXAMPLES!

3 ŽINGSNIS. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE SAVO TEIGINĮ? 



The research said that 82% of families 
repaint houses every two years and 

that the paint sales have increased by 
20% this year!

She argues by using an 
APPEAL THROUGH LOGIC 
sustained by STATISTICS!

3 ŽINGSNIS. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE SAVO TEIGINĮ? 



The author of the “Home, Sweet 
Home”,  said : “a newly painted house 

increases love and brings children”

She argues by using an 
APPEAL THROUGH LOGIC 
sustained by CITATIONS!

3 ŽINGSNIS. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE SAVO TEIGINĮ? 



Appeal through 

personality

Kreipimasis per 

tradiciją

Kreipimasis per 

retoriką

Kreipimasis

pasitelkiant logiką

Remiantis siekiu, 

kad kitas (-i) 

žmogus (-ai) 

būtų panašus (-i) 

į ją (juos)

Remiantis idėja, kad 

paprastai tradicijos ar 

įsitikinimai yra 

priimtini.

Remiantis kalbos

grožiu ir stiliumi.

Remiantis faktais

Remiantis

pavyzdžiais

Remiantis statistiniais

duomenimis

Based onRemiantis

citata citation

3 ŽINGSNIS. NUSPRĘSKITE, KUO PAGRĮSITE SAVO TEIGINĮ 



INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS 
– KLAIDŲ 
ANALIZĖ

INFORMACIJOS APDOROJIMO 

ĮGŪDŽIAI



KLAIDINANČIOS LOGIKOS 
KLAIDOS
PRIEŠTARAVIMAS



1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O 
GAL SIUNTĖJAS BANDO ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ 
ARBA VEIKSMUS? 

Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti 
balsuoti už jį!

Mūsų partija yra nustačiusi prieš 
mokesčius... Tačiau, tam, kad palaikyti 
nacionalinį biudžetą, yra poreikis 
surinkti daugiau mokesčių...



2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE 
INFORMACIJOJE?

Jo logika apgaulinga! Pirmiausia jis bando 
įtikinti mane, kad nebus mokesčių kėlimo, o 
tai prieštarauja poreikiui  surinkti daugiau 
mokesčių. 

Mūsų partija yra nustačiusi prieš 
mokesčius... Tačiau, tam, kad palaikyti 
nacionalinį biudžetą, yra poreikis 
surinkti daugiau mokesčių...



3. KAS TAME BLOGO?

Šis vytukas daro 
PRIEŠTARAVIMO klaidą!

Mūsų partija yra nustačiusi prieš 
mokesčius... Tačiau, tam, kad palaikyti 
nacionalinį biudžetą, yra poreikis 
surinkti daugiau mokesčių...



4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU ARBA 
GERESNĖS INFROMACIJOS?

Aš galvoju, man reikia 
daugiau informacijos apei 
šį politiką!



KLAIDINANČIOS LOGIKOS 
KLAIDOS
KLAIDINGA PRIEŽASTIS



1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O 
GAL SIUNTĖJAS BANDO ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ 
ARBA VEIKSMUS?  

Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti, 
kad jo partija, kuri valdė ankstesniais metais 
niekuo nekalta!

Esama ekonominė krizė vykssta tik 
dėl naujos valdžios vykdomos 
politikos!



2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE 
INFORMACIJOJE?

Jo logika yra klaidinanti! Jis per daug 
supaprastina kompleksines priežastis!

Esama ekonominė krizė vyksta tik dėl 
naujos valdžios vykdomos politikos!



Ir jis darbo klaidingos 
priežasties klaidą!

Esama ekonominė krizė vyksta tik dėl 
naujos valdžios vykdomos politikos!

3. KAS TAME BLOGO?



I think, I have to read more 
information about the 
crisis causes!

4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU PATIKIMENSĖS 
INFORMACIJOS?



KLAIDINANČIOS 
LOGIKOS KLAIDOS
KLAUSIMO KAULIJIMAS



Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti, 
kad jo partija yra gera!

Nauja vyriausybė nieko neišmano 
apie valdymą. Jie niekam tikę! 

1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O GAL SIUNTĖJAS 
BANDO ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ ARBA VEIKSMUS? 



Jo logika klaidinanti! Jis argumentuoja savo 
teiginį naudodamas kitą lygiavertį teiginį!

Nauja vyriausybė nieko neišmano 
apie valdymą. Jie niekam tikę! 

2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE INFORMACIJOJE?



Jis daro
KLAUSIMO KLAULIJIMO 
klaidą!

Nauja vyriausybė nieko neišmano 
apie valdymą. Jie niekam tikę! 

3. KAS TAME BLOGO?



Manau, man reikia pasigilinti į 
vyriausybės sprendimus, kad 
gaučiau daugiau informacijos!

4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU PATIKIMENSĖS 
INFORMACIJOS?



KLAIDINANČIOS 
LOGIKOS KLAIDOS
VENGIMAS TEMOS



Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti, 
kad nauja vyriausybė turėtų atsisstatydinti!

Nauja vyriausybė nieko neišmano 
apie valdymą. … Mokesčiai neturėtų 
būti didinami!

1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O GAL SIUNTĖJAS BANDO 
ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ ARBA VEIKSMUS? 



Jo logika klaidinanti! Jis pasitraukia nuo 
pirmos temos ir keičia  ją kalba apie 
mokesčius!

Nauja vyriausybė nieko neišmano 
apie valdymą. … Mokesčiai neturėtų 
būti didinami!

2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE INFORMACIJOJE?



3. KAS TAME BLOGO?

Jis daro TEMOS VENGIMO 
KLAIDĄ!

Nauja vyriausybė nieko neišmano 
apie valdymą. … Mokesčiai neturėtų 
būti didinami!



4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU 
PATIKIMENSĖS INFORMACIJOS?

Manau, man reikia pasigilinti į 
vyriausybės sprendimus, kad 
gaučiau daugiau informacijos!



GINČAS IŠ NEŽINOJIMO

KLAIDINANČIOS LOGIKOS KLAIDOS



Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti, kad 
esama krizė niekad nesibaigs

Esam krizė neturi sprendimo!... Niekas 
negali įrodyti, kad mokesčių didinimas 
arba užmokesčio mažinimas gali 
išspręsti problemą!

1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O GAL SIUNTĖJAS 
BANDO ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ ARBA VEIKSMUS? 



Jo logika klaidinanti! Jis pagrindžia savo 
teiginį argumentu, kurio neįmanoma įrodyti!

Esam krizė neturi sprendimo!... 
Niekas negali įrodyti, kad mokesčių 
didinimas arba užmokesčio 
mažinimas gali išspręsti problemą!

2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE INFORMACIJOJE?



Jis daro nemokšiško 
ginčijimosi klaidą!

Esam krizė neturi sprendimo!... 
Niekas negali įrodyti, kad mokesčių 
didinimas arba užmokesčio 
mažinimas gali išspręsti problemą!

3. KAS TAME BLOGO?



Manau turiu pasigilinti daugiau 
apie ekonomines krizes!

4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU PATIKIMENSĖS 
INFORMACIJOS?



KOMPOZICIJA

KLAIDINANČIOS LOGIKOS KLAIDOS



Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti, 
kad visa vyriausybė turi atsistatydinti!

Ar girdėjai, kad SMŠM pareiškė apie 
mokinių skaičiaus didinimą klasėse? 
Kaip gali vyriausybė turinti tokį 
ministrą būti gera?!

1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O GAL SIUNTĖJAS 
BANDO ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ ARBA VEIKSMUS? 



Jo logika klaidinanti! Jis priskiria visai 
vyriausybei tai, kas liečia tik SMSM.

Ar girdėjai, kad SMŠM pareiškė apie 
mokinių skaičiaus didinimą klasėse? 
Kaip gali vyriausybė turinti tokį 
ministrą būti gera?!

2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE INFORMACIJOJE?



Jis daro
KOMPOZICIJOS klaidą!

Ar girdėjai, kad SMŠM pareiškė apie 
mokinių skaičiaus didinimą klasėse? 
Kaip gali vyriausybė turinti tokį 
ministrą būti gera?!

3. KAS TAME BLOGO?



Aš manau, pasidomėsiu apie 
švietimo krizių sprendimus!

4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU PATIKIMENSĖS 
INFORMACIJOS?



ATSKYRIMAS

KLAIDINANČIOS LOGIKOS KLAIDOS



Minutėlę! Šis vyrukas bando mane įtikinti, 
kad SMSM yra neteisinga!

Ši vyriausybė niekam tikusi, kaip tu gali 
tikėti tuo, ką sako SMSM?

1. AR MANO GAUNAMA INFORMACIJA SVARBI? O GAL SIUNTĖJAS 
BANDO ĮTAKOTI MANO MĄSTYMĄ ARBA VEIKSMUS? 



Jo logika klaidinanti! Jis priskiria SMSM tai, 
ką galvoja apie visą vyriausybę.

Ši vyriausybė niekam tikusi, kaip tu gali 
tikėti tuo, ką sako SMSM?

2. AR NEĮŽVELGIAT NIEKO BLOGO ŠIOJE INFORMACIJOJE?



Jis daro ATSKYRIMO klaidą!

Ši vyriausybė niekam tikusi, kaip tu gali 
tikėti tuo, ką sako SMSM?

3. KAS TAME BLOGO?



Aš manau, pasidomėsiu apie 
SMSM sprendimus!

4. KAIP GALĖČIAU SUŽINOTI DAUGIAU PATIKIMENSĖS 
INFORMACIJOS?



INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS 
–
KOMPLEKSINIO 
PAGRINDIMO 
PROCESAS

INORMACIJOS APDOROJIMO 

ĮGŪDŽIAI



INFORMACIJOS ANALIZAVIMAS -
KOMPLEKSINIO PAGRINDIMO 
PROCESAS:

◼PERSPEKTYVŲ ANALIZĖ

◼ERKLAIDŲ ANALIZĖ



◼Apdorojant informacijos turinį, šis procesas panašus į 

veiksmus reikalingus futbolo aikštėje žaidžiant futbolą.  

◼Kadangi šie veiksmai (t.y. spyris, perdavimas, sustabdymas, 

gynyba, kamuolio varymas, įvartis, ir t.t.) reikalauja atskiro 

laiko ir praktikos su kamuoliu, protiniai veiksmai apdorojant 

žinias turėtų būti treniruojami taip pat atskirai tol, kol 

mokiniai įvaldo juos.



PERSPECTIVŲ ANALIZAVIMAS



TAI YRA MOKYKLOS VADOVAS… MATOMAS IŠ 
SKIRTINGŲ  PERSPEKTYVŲ

◼ 1. Jo žmonos perspektyva

◼ 2. Mokytojų perspektyva

◼ 3. Finansų Ministerijos 
perspektyva

◼ 4. Vaikų perspektyva

◼ 5. Jo paties perspektyva

◼ 6. Švietimo inspektoriaus 
perspektyva

◼ 7.  Kitų žmonių perspektyva

Atspėkite, kieno perspektyva yra pavaizduota kiekviename 
paveikslėlyje. 
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paveikslėlyje. 

. 



TAI YRA MOKYKLOS VADOVAS… MATOMAS IŠ 
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INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS

IO1VSI Svetimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas 
(IMOTEC), Lithuania



KAIP MOKYTI 
PALYGINIMO

1. PADĖKITE MOKINIUI 
SUPRASTI PALYGINIMĄ 

2. PATEIKITE MOKINIAMS 
PALYGINIMO MODELĮ

3. SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

4. PARODYKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

5. PANAUDOKITE MOKYTOJO 
SUSTRUKTURUOTĄ UŽDUOTĮ 

6. PANAUDOKITE MOKNINIO 
STRUKTURUOTĄ UŽDUOTĮ 



PADĖKITE MOKINIUI 
SUPRASTI PALYGINIMĄ

▪ Apibūdinkite laiką, kai palyginote matytą 

filmą su to paties pavadinimo knyga ir 

įgijote naują knygos įvertinimą.

▪ Paprašykite mokinių nustatyti palyginimus, 

kuriuos jie atliko.

▪ Paprašykite mokinių pastebėti, kaip dažnai 

žmonės, dabartiniai įvykiai ar šventės 

lyginami naujienų laidų metu.



PATEIKITE KLASIFIKAVIMO 
MODELĮ

1 žingsnis. Pasirinkite objektus, kuriuos 
norite palyginti. 

2 žingsnis. Pasirinkite objektų 
charakteristikas, kurių pagrindu norite 
juos palyginti. 

3 žingsnis.  Paaiškinkite kuo objektai 
panašūs ir kuo skiriasi atsižvelgiant į 
pasirinktas charakteristikas. 



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

•Panaudokite galvojimo- garsiai 
techniką, kad paaiškinti ir 
pademonstruoti kiekvieną 
palyginimo proceso etapą. 

•Paruoškite mokiniams padalomąją 
medžiagą arba parodykite jiems ant 
lentos ar ekrano. 

•Sudarykite galimybes mokiniams 
pasimėgauti proceso etapais –
atliekant palyginimą ne 
akademinėmis temomis



PATEIKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

▪Venn‘o diagrama

▪ Palyginimo matrica

Charakteristikos 1 Objektas 2 objektas 3 Objektas

1 Panašumai/skirtumai

2 Panašumai/skirtumai

3 Panašumai/skirtumai

4 Panašumai/skirtumai



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Įvardinkite objektus, kurie turi būti 
palyginti 

▪ Įvardinkite charakteristikas, pagal 
kurias jie turi palyginti

▪ Paklauskite mokinių, kuo lyginami 
objektai panašūs, ir kuo skiriasi



PANAUDOKITE MOKINIŲ 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Paprašykite mokinių sugalvoti 
objektus, kurie turėtų būti 
palyginti. 

▪ Paprašykite mokinių sugalvoti 
charakteristikas, pagal kurias 
reikėtų paliyginti.

▪ Lieskite jiems dirbti individualiai 
arba grupėse.



INFOVERLOAD
NR. 2018-3-PL01-KA205-

061027

INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS

IO 1VSI Svetimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas 
(IMOTEC), Lithuania



KAIP MOKYTI 
DEDUKCIJOS

1. PADĖKITE MOKINAMS SUPRASTI 
DEDUKCIJĄ 

2. PATEIKITE MOKINIAMS 
DEDUKCIJOS MODELĮ

3. SUDARYKITE SALYGAS 
PRAKTIKAI

4. PARODYKITE GRAFINĘ SCHEMĄ 

5. USE TEACHER-STRUCTURED 
TASKS 

6. USE STUDENT-STRUCTURED 
TASKS 



PADĖKITE MOKINIAMS 
SUPRASTI DEDUKCIJĄ

▪ Pateikite pavyzdžių, kaip naudoti 
dedukciją kasdieninėje veikloje 

▪ Palyginkite indukciją ir dedukciją, 
kad išvengti sumaišties 

▪ Priešpastatykite dedukcijos ir 
indukcijos pavyzdžius



PATEIKITE MODELĮ

1 žingsnis. Nustatykite konkrečią situaciją, kuri yra
svarstoma ar tiriama.

2 žingsnis. Nustatykite apibendrinimus arba principus, 
taikomus konkrečiai situacijai.

3 žingsnis. Įsitikinkite, kad konkreti situacija atitinka
sąlygas, kurios turi būti nustatytos, kad šie
apibendrinimai ar principai būtų taikomi.

4 žingsnis. Jei taikomi apibendrinimai ar principai, 
nustatykite, kas žinoma apie konkrečią situaciją, tai 
yra, kokias išvadas galima padaryti arba kokias
prognozes galima padaryti.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Panaudokite galvojimo garsiai
techniką.

▪ Pasiūlykite mokiniams
pasipraktikuoti poromis
dedukciją garsiai aptariant
etapus.



PATEIKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

principai/

bendrinimas

sąlygos išvados

Specifinė 

tema/situacija



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pateikite specifinę situaciją.

▪ Sukonkretinkite apibendrinimo 
principus , kuriuos panaudojote 

▪ Pateikite sąlygų detales, kurias turi 
atitikti



PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Paprašykite mokinių identifikuoti 
konkrečias situacijas 

▪ Paprašykite jų apibendrinti arba 
įvardinti kokius principus jie 
panaudojo 



INFOVERLOAD
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061027

INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS

Intellectual 
Output 1VSI Svetimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas 

(IMOTEC), Lithuania



KAIP MOKYTI 
INDUKCIJOS

1. PADĖKITE MOKINIUI SUPRASTI 
INDUKCIJĄ

2. PATEIKITE MOKINIAMS INDUKCIJOS  
MODELĮ

3. SUDARYKITE SĄLYGAS PRAKTIKAI

4. PARODYKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

5. PANAUDOKITE MOKYTOJO NUOŽIŪRA 
SUSTRUKTŪRUOTĄ UŽDUOTĮ 

6. PANAUDOKITE MOKININIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ UŽDUOTĮ



PADĖKITE MOKINIAMS 
SUPRASTI INDUKCIJĄ

▪ Įvardinkite kelius, kuriais indukcija 
yra naudojama.

▪ Pakalbėkite apie privalumus, kuriuos 
suteikia indukcija.

▪ Leiskite mokiniams pasirinkti 
objektus ir padaryti išvadas.



PATEIKITE INDUKCIJOS 
MODELĮ

1 žingsnis. Sutelkite dėmesį į konkrečią informaciją arba 

pastebėjimus. Stenkitės nedaryti jokių prielaidų.

2 žingsnis. Ieškokite nustatytos informacijos modelių ar ryšių.

3 žingsnis. Padarykite bendrą teiginį, paaiškinantį pastebėtus 

modelius ar ryšius.

4 žingsnis. Padarykite daugiau pastebėjimų, kad pamatytumėte, 

ar jūsų apibendrinimas išlieka; jei ne, pakeiskite, jei reikia.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Panaudokite galvojimo garsiai 
techniką.

▪ Išvardinkite žingsnius ant 
lentos. 

▪ Lieskite mokiniams išeiti iš 
klasės ir padaryti savo išvadas 
pagrįstas jų stebėjimais.



PATEIKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

išvados

pastebėjima
s

pastebėjima
sn

pastebėjima
s

pastebėjima
s



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Padarykite keletą pastebėjimų kartu su 
mokiniais.

▪ Atrinkite svarbias informacijos dalis.

▪ Parodykite sąryšius ir struktūras.

▪ Sugalvokite logiškas išvadas 
įvardintoms struktūroms.



PANAUDOKITE MOKINIŲ 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Padrąsinkite mokinius atlikti savo 
stebėjimus įvairiose situacijose.

▪ Pažiūrėkite, kokias išvadas jie 
įvardins iš savo stebėjimų.

▪ Suteikite grįžtamąjį ryšį.
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INFORMATION ANALYSIS
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(IMOTEC), Lithuania



KAIP MOKYTI 
KLASIFIKACIJOS

1. PADĖKITE MOKINIUI SUPRASTI 
KLASIFIKACIJĄ 

2. PATEIKITE MOKINIAMS 
PALYGKLASIFIKACIJOS  MODELĮ

3. SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

4. PARODYKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

5. PANAUDOKITE MOKYTOJO 
SUSTRUKTŪRUOTĄ UŽDUOTĮ 

6. PANAUDOKITE MOKININIO 
STRUKTŪRUOTĄ UŽDUOTĮ



PADĖKITE MOKINIAMS 
SUPRASTI KLASIFIKACIJĄ

▪ Iįvardinkite, būdus, kaip klasifikacija 
yra naudojama.

▪ Papasakokite apie klasifikacijos 
privalumus.

▪ Leiskite mokiniams patiems 
pasirinkti objektus ir suskirstykite į 
keletą skirtingų kategorijų pagal tam 
tikras žymas.



GIVE A MODEL OF 
CLASIFICATION

1 žingsnis. Identifikuokite objektus, kuriuos norite klasifikuoti

2 žingsnis. Pasirinkite, kas atrodo svarbu, apibūdinkite pagrindinius jo atributus ir nustatykite

kitus elementus, turinčius tuos pačius atributus

3 žingsnis. Sukurkite kategoriją, nurodydami atributus, kuriuos elementai turi turėti, kad jie

priklausytų kategorijai.

4 žingsnis. Pasirinkite kitą elementą, apibūdinkite jo pagrindinius atributus ir nurodykite kitus

elementus, turinčius tuos pačius atributus.

5 žingsnis. Sukurkite šią antrąją kategoriją nurodydami atributus, kuriuos turi turėti

elementai, norint priklausyti kategorijai.

6 žingsnis. Kartokite du ankstesnius veiksmus, kol visi elementai bus įslaptinti ir kiekvienai

kategorijai bus nustatyti konkretūs narystės požymiai.

7 žingsnis. Jei reikia, sujunkite kategorijas arba suskirstykite jas į mažesnes kategorijas ir

nurodykite atributus, lemiančius narystę kategorijoje.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

• Panaudokite galvojimo garsiai 
techniką

• Paprašykite mokinių 
suklasifikuoti nesuklasifikuotus 
objektus, kuriuos mato klasėje

• Aptarkite taisykles ir priežastis, 
paaiškinti, kodėl objektai priskirti 
tam tikroms kategorijoms



PATEIKITE GRAFINĮ MODELĮ

1 kategorija 2 kategorija 3 kategorija 4 kategorija



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Įvardinkite objektus

▪ Įvardinkite kategorijas

▪ Paprašykite mokinių suklasifikuoti 
objektus pagal kategorijas



PANAUDOKITE MOKINIŲ 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pateikite mokiniams objektų 
sąrašą.

▪ Paprašykite jų identifikuoti savo 
kategorijas ir paaiškinti taisykles, 
kurias naudojo sudaryti 
kategorijas.

▪ Paprašykite mokinių sugalvoti 
objektus, kurie tuėtų būti 
suklasifikuoti į kategorijas.
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INFORMACIJOS 
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KAIP MOKYTI 
DEDUKCIJOS

1. PADĖKITE MOKINAMS SUPRASTI 
DEDUKCIJĄ 

2. PATEIKITE MOKINIAMS 
DEDUKCIJOS MODELĮ

3. SUDARYKITE SALYGAS 
PRAKTIKAI

4. PARODYKITE GRAFINĘ SCHEMĄ 

5. USE TEACHER-STRUCTURED 
TASKS 

6. USE STUDENT-STRUCTURED 
TASKS 



PADĖKITE MOKINIAMS 
SUPRASTI DEDUKCIJĄ

▪ Pateikite pavyzdžių, kaip naudoti 
dedukciją kasdieninėje veikloje 

▪ Palyginkite indukciją ir dedukciją, 
kad išvengti sumaišties 

▪ Priešpastatykite dedukcijos ir 
indukcijos pavyzdžius



PATEIKITE MODELĮ

1 žingsnis. Nustatykite konkrečią situaciją, kuri yra
svarstoma ar tiriama.

2 žingsnis. Nustatykite apibendrinimus arba principus, 
taikomus konkrečiai situacijai.

3 žingsnis. Įsitikinkite, kad konkreti situacija atitinka
sąlygas, kurios turi būti nustatytos, kad šie
apibendrinimai ar principai būtų taikomi.

4 žingsnis. Jei taikomi apibendrinimai ar principai, 
nustatykite, kas žinoma apie konkrečią situaciją, tai 
yra, kokias išvadas galima padaryti arba kokias
prognozes galima padaryti.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Panaudokite galvojimo garsiai 
techniką.

▪ Pasiūlykite mokiniams 
pasipraktikuoti poromis 
dedukciją garsiai aptariant 
etapus.



PATEIKITE GRAFINĘ SCHEMĄ

principai/

bendrinimas

sąlygos išvados

Specifinė 

tema/situacija



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pateikite specifinę situaciją.

▪ Sukonkretinkite apibendrinimo 
principus , kuriuos panaudojote 

▪ Pateikite sąlygų detales, kurias turi 
atitikti



PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Paprašykite mokinių identifikuoti 
konkrečias situacijas 

▪ Paprašykite jų apibendrinti arba 
įvardinti kokius principus jie 
panaudojo 
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NO 2018-3-PL01-KA205-
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KAIP 
MOKYTI 

APIE 
ABSTRAK

CIJĄ

1. PADĖKITE STUDENTAMS 
SUPRASTI ABSTRAKCIJĄ 

2. PATEIKITE MOKINIAMS 
ABSTRAKCIJOS MODELĮ

3. SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

4. PATEIKITE GRAFINĘ 
SCHEMĄ

5. NAUDOTI MOKYTOJO 
STRUKTŪRU

6. OTAS UŽDUOTIS. NAUDOTI 
MOKINIŲ STRUKTŪRUOTAS 
UŽDUOTIS



PADĖKITE STUDENTAMS 
SUPRASTI ABSTRAKCIJĄ 

▪ Panaudokite mokiniams pažįstamą 
turinį.

▪ Laipsniškai didinkite istorijų 
kompleksiškumą arba pradėkite nuo 
esamų įvykių ir pademonstruokite, 
kaip kuriami ryšiai.

▪ Paprašykite mokinių padėti praeiti tą 
patį procesą identifikuojant, kaip dvi 
istorijos arba situacijos yra panašios.



PATEIKITE MODELĮ

1 žingsnis. Nustatykite, kas laikoma svarbia jūsų tiriamai 
informacijai /situacijai. 

2 žingsnis. Parašykite šią pagrindinę informaciją bendresne 
forma:

- konkrečius žodžius pakeisti bendresniais;

- apibendrinanti informaciją.

3 žingsnis. Raskite naujos informacijos/situacijų, kuriose 
galioja bendras modelis.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Panaudokite galvojimo garsiai 
techniką.

▪ Pateikite mokiniams ištrauką 
arba istoriją.

▪ Išbandykite kiekvieną 
abstrakavimo proceso  žingsnį.

▪ Suteikite grįžtamąjį ryšį.



PATEIKITE GRAFINĘ 
SCHEMĄ

Pažodinis/konkretus

Pažodinis/konkretus

Abstraktus / bendras



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pasirinkite informaciją, kurią norite 
ištrausuabstraktinti.

▪ Nurodykite jiems tiesioginę 
informaciją.

▪ Vedkite juos kurdami abstraktų modelį.

▪ Paprašykite mokinių rasti kitą 
situaciją, kuriai taikomas abstraktus 
modelis.



PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pateikite pirminę informaciją, 
tačiau leiskite jiems savarankiškai 
dalyvauti kiekviename abstrakcijos 
proceso etape.

▪ Stebėkite, kaip jie dirba.

▪ Leiskite mokiniams patiems 
nustatyti situacijas, kuriose 
abstrakcija gali padėti jiems 
mokytis.
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Intellectual 
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KAIP 
MOKYTI 

ARGUMENT
AVIMO

1. PADĖTI MOKINIAMS SUPRASTI, 
KAS YRA ARGUMENTAVIMAS  

2. SUPAŽINDINKITE MOKINIUS SU 
ARGUMENTAVIMO MODELIU

3. SUDARYKITE SĄLYGAS PRAKTIKAI

4. PATEIKITE GRAFINĮ MODELĮ

5. PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

6. PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ



PADĖTI MOKINIAMS SUPRASTI, 
KAS YRA ARGUMENTAVIMAS

▪ Pateikite gerai apgalvotą argumentą tam tikru klausimu, kuris sudomins mokinius
(pvz., Mokyklinės uniformos).

▪ Paaiškinkite mokiniams, kad imsite įtikinti juos, kad jūsų idėja yra gera.

▪ Paprašykite jų ieškoti konkrečių strategijų, kurias naudojate norėdami juos įtikinti.

▪ Paprašykite mokinių surašyti savo pastebėjimus lentoje.

▪ Naudodami sąrašą paaiškinkite, kad argumentavimo procesas apima planavimą ir
tokių metodų naudojimą, kaip išvardyti

▪ Skatinkite juos pradėti pastebėti, kai asmenys bando įtikinti ar paveikti kitus.

▪ Paprašykite mokinių išsiaiškinti, kaip pavyko asmenims kiekvienoje situacijoje.



SUPAŽINDINKITE MOKINIUS SU 
ARGUMENTAVIMO MODELIU

1 žingsnis. Nustatykite ką jūs sakote - faktus ar nuomonę.

2 žingsnis. Jei išsakote savo nuomonę, nuspręskite, ar situaciją reikia pagrįsti.

3 žingsnis. Kai situacija to pateisina, naudodamiesi įvairiomis priemonėmis, pavyzdžiui, faktais, 
įrodymais, pavyzdžiais ar apeliaciniais skundais, sukurkite palaikomąjį argumentą.

4 žingsnis. Pasirinkite kitą elementą, apibūdinkite jo pagrindinius atributus ir nurodykite kitus
elementus, turinčius tuos pačius atributus.

5 žingsnis. Sukurkite šią antrąją kategoriją, nurodydami atributus, kuriuos elementai turi turėti, kad
jie priklausytų kategorijai.

6 žingsnis. Kartokite du ankstesnius veiksmus, kol visi elementai bus įslaptinti ir kiekvienai
kategorijai bus nustatyti konkretūs narystės požymiai.

7 žingsnis. Jei reikia, sujunkite kategorijas arba suskirstykite jas į mažesnes kategorijas ir nurodykite
atributus, lemiančius narystę kategorijoje.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Naudokite mąstymo balsu metodą, kad
galėtumėte modeliuoti ir demonstruoti
įvairius proceso komponentus.

▪ Paprašykite mokinių praktikuoti šio
proceso etapus su juos dominančiais
klausimais (pvz., įtikinkite tėvus pirkti...)

▪ Padidinkite klausimų sudėtingumą ir
reikalavimus ieškant informacijos, kad
būtų galima sukurti savo argumentus



SUPAŽINDINKITE SU GARFINE 
SCHEMA

N
U

O
M

O
N

Ė
Asmenybės patrauklumaspabandykite jiems 
patikti:naudokite asmenines istorijas, elkitės 

įdomiai

Kreipimasis per tradicijąnuoroda į visuotinai 
priimtas vertybes ir įsitikinimus

Kreipimasis per retorikąĮspūdingų frazių, idiomų, 
kalbos grožio naudojimasnaudokite gestus

Kreipimasis dėl priežasties
pateikti teiginius ir įrodymus.

(pavyzdžiai, citatos, statistiniai duomenys ir pan.). 



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pateikite problemos aprašymą.

▪ Pateikite nuomonę, kurią reikia paremti.

▪ Nurodykite, kokios paramos rūšys turėtų

būti naudojamos.



PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Paprašykite mokinių pasirinkti diskusijų

pusę, kurią jie nori palaikyti.

▪ Paprašykite mokinių pasirinkti

diskutujamą objektą.

▪ Paprašykite mokinių pasirinkti

palaikymo tipus, į kuriuos jie bus 

įtraukti.



INFOVERLOAD
NR. 2018-3-PL01-KA205-

061027

INFORMACIJOS 
ANALIZAVIMAS

IO 1
VSI Svetimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas, 

Lithuania



KAIP 
MOKYTI 

APIE 
KLAIDŲ 

ANALIZA
VIMĄ

1. PADĖKITE MOKINIAMS 
SUPRASTI KALIDŲ ANALIZĘ  

2. PATEIKITE MOKINIAMS 
KALIDŲ ANALIZĖS MODELĮ  

3. SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

4. ATEIKITE GRAFINĮ MODELĮ

5. PANAUDOKITE PAGAL 
MOKYTOJO NUOMONĘ 
PARUOŠTĄ UŽDUOTĮ 

6. PANAUDOKITE PAGAL 
MOKINIO NUOMONĘ 
PARUOŠTĄ UŽDUOTĮ 



PADĖKITE MOKINIAMS 
SUPRASTI  KLAIDŲ ANALIZĘ

▪ Pateikite informacijos, kurioje yra akivaizdžių ir subtilių

klaidų, pavyzdžius.

▪ Įrašykite radijo ir televizijos pokalbių laidų transliacijass, 

iliustruojančias žmonių daromas klaidas. 

▪ Aptarkite priežastis, kodėl žmonės klysta mąstydami. 

Aptarkite pasekmes, jei žmonės nepripažins šių klaidų.



PATEIKITE MODELĮ

1 žingsnis. Nustatykite, ar pateikiama informacija
yra svarbi ar skirta paveikti jūsų įsitikinimus ar
veiksmus. 

2 žingsnis. Jei informacija yra svarbi arba skirta
jums paveikti, nustatykite neįprastus, 
pažeidžiančius teiginius ar teiginius, kurie, jūsų
manymu, yra tiesa arba atrodo neteisingi. 

3 žingsnis. Ieškokite klaidų mąstyme, kuriuo
grindžiami jūsų nustatyti teiginiai ar teiginiai. 

4 žingsnis. Jei radote klaidų, ieškokite
paaiškinimo ar tikslesnės informacijos



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Norėdami modeliuoti procesą, 
naudokite mąstymo garsiai 
techniką. 

▪ Užrašykite žingsnius ant lentos. 

▪ Kiekvieną kartą, kai 
modeliuojate procesą, 
pabandykite įtraukti kitokio tipo 
klaidą. 



PATEIKITE GRAFINĮ MODELĮ

back



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pateikite informaciją ir paprašykite mokinių
rasti tam tikrą klaidos tipą

▪ Paprašykite mokinių nustatyti, kad jie turi
pašalinti klaidą (pvz., paprašyti paaiškinimo
arba papildomos informacijos). 



PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Pasiūlykite jiems ieškoti
mąstymo klaidų, turinčių
įtakos studijų temai ar
vienetui

▪ Periodiškai priminkite
mokiniams, peržiūrėti, ar nėra
mąstymo klaidų.



INFOVERLOAD
NR. 2018-3-PL01-KA205-

061027

INFORMACIJOS ANALIZĖ

IO1
VSI Svetimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas, 

Lithuania



KAIP 
MOKYTI 

SKIRTINGŲ 
POŽIŪRIŲ 
ANALIZĖS

1. PADĖTI MOKINIAMS SUPRASTI, 
KAS YRA SKIRTINGŲ POŽIŪRIŲ 
ANALIZĖ  

2. SUPAŽINDINKITE MOKINIUS SU 
SKIRTINGŲ POŽIŪRIŲ ANALIZĖS 
MODELIU

3. SUDARYKITE SĄLYGAS PRAKTIKAI

4. PATEIKITE GRAFINĮ MODELĮ

5. PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

6. PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ



PADĖTI MOKINIAMS SUPRASTI 
SKIRTINGŲ POŽIŪRIŲ ANALIZĘ

▪ Pasidalykite su mokiniais situacijomis, 
kurios iliustruoja skirtingų požiūrių analizės
procesą

▪ Aptarkite, kaip pasikeičia situacijos, kai 
žmonės skiria laiko suprasti kitų žmonių
požiūrio priežastis

▪ Pateikite pavyzdžių, kuriems mokiniai
tikėtina turėti skiritngas asmenines
nuomones



PATEIKITE MODELĮ

1 žingsnis. Įvardinkite ir aiškiai išsakykite

vieną iš požiūrių

2 veiksmas. Pabandykite nustatyti tokios

nuomonės priežastį arba logiką.

3 žingsnis. Įvardinkite ir aiškiai išsakykite

kitą nuomonę.

4 veiksmas. Pabandykite nustatyti tokios

nuomonės priežastį arba logiką.



SUDARYKITE SĄLYGAS 
PRAKTIKAI

▪ Naudokite mąstymo garsiai techniką, 

sukurkite hipotetinę situaciją ir suvaidinkite

konkretų asmenį toje situacijoje. Pabrėžkite

kiekvieną žingsnį, kai kalbate apie situaciją.

▪ Užrašykite žingsnius ant lentos arba ekrane.

▪ Paprašykite mokinių dirbti porose ir

analogiškai, naudodami mąstymo garsiai

techniką, aptarti hipotetines situacijas arba

situacijas iš savo gyvenimo.



PATEIKITE GRAFINĮ MODELĮ

Nuomonių įvertinimo matrica – gali 
būti naudojama, kai mokiniai yra 
susifokusavę į  savo nuomonės 
priežasčių arba logikos 
sukonkretinimą. 

Teiginys /

konceptas

Priskirta vertė Priežastis/logika  

kodėl tokia vertė

Konflikto aiškinimosi matrica gali 
padėti mokiniams susisteminti jų 
mintis, kai jie analizuoja problemą, 
kuri apima kelias skirtingas 
nuomones. 

Problema 

Asmeninė nuomonė

Priežastys/logika kuria pagrįsta 

mano asmeninė nuomonė

Kitokia nuomonė

Priežastys/logika kuria pagrįsta kita 

nuomonė

back



PANAUDOKITE MOKYTOJO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Identifikuokite diskusijų objektą.

▪ Identifikuokite nuomones.

▪ Paprašykite mokinių įvardinti
kiekvienos iš nuomonių priežastis ir
loginį pagrindimą. 



PANAUDOKITE MOKINIO 
NUOŽIŪRA STRUKTŪRUOTĄ 
UŽDUOTĮ

▪ Leiskite mokiniams pradėti
struktūruoti savo temą, kuriai
reikia išanalizuoti skirtingas
nuomones. 

▪ Leiskite jiems įvardinti situacijas
iš savo gyvenimo, skirtingas
nuomones apie skirtingą muziką
arba su sportu susijusias temas. 


