
 

 

 

 

Medijų akademija. Mitų detektyvai 

Spalio 11–12 d. ir spalio 19–20 d. 

Dienos akcentai  

I etapas 

Spalio 11 d. Susipažinimas. Pranešimai: Mito anatomija: kaip gimsta (kuriami) mitai ir netikros 

naujienos; ekonominės (ne)tiesos: ką daryti, kad skaičiai nemeluotų; šiuolaikinė žurnalistika – kaip 

papasakoti svarbią istoriją clickbaitų ir socialinių tinklų pasaulyje? Temų gryninimas ir pašnekovų 

paieška.  

Spalio 12 d. Pranešimai: Žiniasklaida kaip filtras: ką daro medijos, kad apsaugotų visuomenę nuo 

netikslios informacijos; didžiausi iššūkiai ir pasitaikančios klaidos kuriant paveikų ir stiprų 

multimedijos projektą; turinio rinkimas multimedijų projektams.  

Spalio 13 – 18 d. Savarankiško darbo savaitė. Turinio rinkimas ir multimedijos projektų kūrimas.  

II etapas: 

Spalio 19 d. Projektų užbaigimas, paskutiniai pataisymai.  

Spalio 20 d. Projektų pristatymas, aptarimas. 

 

I etapas. Spalio 11 d. Įžanga.  

Pirmąją stovyklos dieną susipažinsime ir pasiskirstysime į komandas, kuriose atliksime praktines 

užduotis. Taip pat bus pristatyta mitų apie ES tema ir aptarti šiuolaikinės žurnalistikos iššūkiai.  

8.30-9.00 val.  Atvykimas į „Europos namus“ (Gedimino pr. 16). Dalyvių registracija 
 

9.00-9.10 val. Stovyklos atidarymas, programos pristatymas 
 

9.10-10.30 val. 
 

Dalyvių susipažinimas, komandų formavimas 
 

10.30-12.00 val. 
 

Mito anatomija: kaip gimsta (kuriami) mitai ir netikros naujienos? 
Arijus Katauskas, ryšių su visuomene agentūros „Nova media“ vyresnysis partneris  

12.15-13.15 val. Pietūs 

13.30-15.15 val. 
  

Ekonominės (ne)tiesos: ką daryti, kad skaičiai nemeluotų?  
Tautvydas Marčiulaitis, Vilniaus universiteto partnerystės docentas    

15.15-16.45 val.  
 

Šiuolaikinė žurnalistika – kaip papasakoti svarbią istoriją clickbaitų ir socialinių 
tinklų pasaulyje? 
Karolis Pilypas Liutkevičius ir Berta Tilmantaitė, „Nanook“ 

16.45-17.15 val. Kavos pertrauka 

17.15-18.45 val. 
 

Kodėl pirmas sugalvotas pašnekovas – ne visada geriausias? Temų gryninimas ir 
pašnekovų paieška 
Mindaugas Drigotas ir Karolis Vyšniauskas, „Nanook“ 

19.15-21.00 val. Vakarienė 



 

I etapas. Spalio 12 d.  

Antrąją stovyklos dieną susipažinsime su žiniasklaidos vaidmeniu saugant visuomenę nuo netikslios 

informacijos ir multimedijų projektų kūrimo principais. Komandos pradeda rinkti turinį savo 

multimedijų projektams, ieško potencialių pašnekovų.  

8.00-9.00 val. Pusryčiai viešbutyje 

9.00-9.30 val. Pirmosios dienos aptarimas, kilę klausimai („Europos namuose“, Gedimino pr. 16) 

9.30-11.00 val. Žiniasklaida kaip filtras: ką daro medijos, kad apsaugotų visuomenę nuo netikslios 
informacijos?  
Liepa Želnienė, 15min.lt Aktualijų skyriaus redaktorė, ir Vaidas Saldžiūnas, DELFI 
projekto „Demaskuok“ redaktorius 

11.00-11.20 val. Kavos pertrauka 

11.20-12.20 val. Kaip sukurti paveikų ir stiprų multimedijų projektą? Didžiausi iššūkiai ir 
pasitaikančios klaidos 
Mindaugas Drigotas ir Karolis Pilypas Liutkevičius, „Nanook“ 

12.30-13.30 val. Pietūs 

13.30-15.00 val. Darbas komandose 
 

15.00-15.20 val. Kavos pertrauka 

15.20-17.30 val. Darbas komandose 
 

17.30 val. Iki susitikimo po savaitės! 

  

II etapas. Spalio 18 d. Išvykimas iš Vilniaus   

17.30-18.00 val.  Renkamės  „Europos namuose“ (Gedimino pr. 16) 

18.00-19.00 val. Išvykimas iš Vilniaus į viešbutį „Margis“, įsikūrimas 

19.00-20.00 val. Vakarienė 

20.30-23.30 val. Diskusija  
Arnoldas Pranckevičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas  

 

II etapas. Spalio 19 d. Multimedijų projektų kūrimas 

Komandos kuria multimedijų projektus. Prireikus dalyviams padeda moderatoriai. 

8.00-9.00 val. Pusryčiai 

9.30-10.30 val. Savarankiško darbo savaitės aptarimas, klausimai 
 

10.30-12.30 val. Darbas komandose 
 

12.30-13.30 val. Pietūs 

13.30-18.00 val. Darbas komandose 
 

18.00-19.00 val. Vakarienė 

 

 



 

II etapas. Spalio 20 d. Projektų pristatymas ir aptarimas 

Komandos pristato savo darbus. Vyksta aptarimas. Stovyklos uždarymas.  

8.00-9.00 val.  Pusryčiai 

9.00-11.00 val. Projektų pristatymas 

11.00-11.20 val. Kavos pertrauka 

11.00-12.15 val. Diskusija  
Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius) 

12.15-13.15 val. Pietūs 

13.15-14.30 val. Darbų aptarimas 

14.30-15.30 val. Stovyklos aptarimas, fotosesija 

16.00 val. Išvykimas 

 


