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Įvadas
Projekto „Play Your Role“ (PYR) tikslas - sukurti erdves 

dialogui ir diskusijoms bei didinti informuotumą apie 
neapykantos kalbą, pasitelkiant vaizdo žaidimus - 
vieną iš jaunimo labiausiai mėgstamų veiklų. Šiame 
vadove aprašomas vienas iš projekto metu sukurtų 
įrankių - miesto žaidimas.

Miesto žaidimai yra žaidimo situacijos, sukurtos 
miesto erdvėse, skirtos suteikti praturtinančią patirtį 
konkrečia tema. Mūsų atveju pagrindinis PYR miesto 
žaidimo tikslas yra pasiūlyti naują požiūrį į ugdymą 
apie neapykantos kalbą internete. Žaidimas yra labai 
įtraukiants. Jis padeda labiau įsigilinti į šią temą..

Atsižvelgiant į pasaulinę pandemiją, šiame vadove 
siūlome tris skirtingas žaidimo versijas, kurios turi 
skirtingą ryšį su miesto erdve. Ši diferenciacija buvo 
pritaikyta taip, kad būtų sukurta universali sistema, 
kuri galėtų būti naudojama įvairiuose kontekstuose 
ir situacijose.

Kitame skyriuje pateikiame dvi pirmąsias žaidimo 
Tarp mūsų („Among all of us“) versijas - interaktyvią 
platformą, skirtą žaisti skaitmeniniu ir mišriu būdu. 
Trečiame skyriuje pristatome trečiąją versiją Geolobių 
paieška („Geocache Treasure Hunt“).
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1 Among all of us

https://www.among-all-of-us.eu/lt/neberasysime-sio-tinklarascio/



UŽDAVINIAI

Suteikti veikos, kuri būtų įdomi ir 
kartu mokytų žaidėjus. Aptarti 
neapykantos kalbą nauju 
būdu, kuris būtų patrauklesnis 
mūsų tikslinei grupei

LAIKAS

Siūlome užsiėmimą padalyti 
į tris dalis:

1 DALIS (10 minučių): trumpas 
įvadas į veiklos tikslus;

2 DALIS (60 minučių): žaidimas;

3 DALIS  (20 minučių): atvira 
diskusija su klase apie žaidimą

FORMA

Šią veiklos savarankiškas 
tarpininkas yra organizacija 
(pvz., mokykla ir biblioteka). 
Š v i e tė j ų ,  m o k y to j ų  i r 
bibliotekininkų pareiga yra 
prižiūrėti žaidėjus ir padėti 
jiems žaidimo metu. 

TIKSLINĖ GRUPĖ

Žaidimas skirtas žaisti vaikams 
ir paaugliams nuo 11 iki 18 metų. 
Dalyvių skaičius neribojamas, 
tačiau siūlome, kad kiekvienai 
klasei padėtų bent vienas 
mokytojas.
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TEMOS

Veik la yra orientuota į 
neapykantos kalbą internete. 
Turinys nėra per grubus, o toks, 
kad padėtų žaidėjams suprasti 
neapykantos kalbos svarbą ir 
poveikį žmonių gyvenimui.

ĮRANKIAI

Kompiuter is/  išmanusis 
te l e fo n a s/  p l a n š et i n i s 
kompiuteris, skirtas dalyvauti 
nuotoliniame užsiėmime ir 
išbandyti žaidimą.

VIETA

Žaidimas sk i r tas žaist i 
skaitmeniniu ar mišriu būdu, 
nes kai kurie lobių paieškos 
elementai  perkel iami į 
realų pasaulį. Jei žaisite tik 
skaitmeniniu būdu, galite 
vykdyti užsiėmimą kompiuterių 
klasėje. Tačiau žaidimą galima 
žaisti ir naudojant mobiliuosius 
telefonus, todėl galite žaisti 
ir kitoje erdvėje.Kalbant apie 
mišrų būdą, dalis žaidimo gali 
apimti kelias erdves, pavyzdžiui 
skaityklą ir mokyklos kiemą.
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Miesto žaidimas Tarp mūsų („Among all of us“) 
sutelktas į išgalvotą vaizdo žaidimų tinklaraštį (https://
www.among-all-of-us.eu/en/), kuris turi du autorius 
- merginą ir vaikiną. Tinklaraštyje jie rašo apie 
asmenines patirtis, susijusias su žaidimais. Jaunuoliai 
šiuo metu neberašo tinklaraščio. Vienintelis įrašas, 
kurį dar galima rasti yra jų padėka gerbėjams ir 
oficialus tinklaraščio baigimo paskelbimas, kuriame 
jie paaiškino, kodėl nusprendė nustoti rašyti.

Žaidėjas iš pradžių mato tik paskutinio įrašo 
puslapį ir paieškos laukelį. Žaidimas yra sukurtas kaip 
virtuali lobių medžioklė, kurioje kiekvienas puslapis 
(tinklaraščio įrašo pavidalu) leidžia žaidėjams: 
surinkti informacijos apie tinklaraščio istoriją; atrasti 
raktinį žodį, kurį reikia įvesti paieškos laukelyje, norint 
pereiti į kitą puslapį.

Pavyzdys
Žaidėjas skaito įrašą #12. Komentare vienas iš 
pasekėjų rašo: „aš sužinojau, kad per PAIEŠKOS 
LAUKELĮ galite atkurti visą istoriją. Norėdami pradėti, 
įrašykite „Labas, pasauli“!“. Žaidėjas pereina prie 
paieškos laukelio ir įražo frazę „Labas, pasauli “. 
Parašius teisingą raktažodį (ir paspaudus “enter”) 
kitas įrašas atsidaro automatiškai.
Jei raktažodis yra neteisingas, puslapyje atsiras 
lentelė, o žaidėjas liks tame pačiame puslapyje.
Žaidėjas pereina prie paieškos laukelio ir įražo 
frazę „Labas, pasauli“. Tai teisingas raktinis žodis, 
suteikiantis prieigą prie įrašo #1. 

1.1	 KAIP	ŽAISTI
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Pereidamas iš vieno puslapio į kitą, žaidėjas gali atskleisti 
tinklaraščio istoriją ir suprasti, kas paskatino abu autorius 
nustoti jį rašyti. Žaidimo trukmė 45-60 minučių.
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Siūlome užsiėmimą padalyti į 3 dalis (iš viso 90 minučių):

1 Pristatymas:

Supažindinkite mokinius su neapykantos kalba ir aptarkite 
šiuos klausimus:
• Ar žinote, ką reiškia sąvokos: neapykantos kalba, 

elektroninės patyčios ir patyčios?
• Ar kada nors susidūrėte su neapykantos kalba, 

elektroninėmis patyčiomis ir patyčiomis? 
• Ar matėte, kaip kitus įžeidinėja? Kaip elgėtės?
• Ar galime sustabdyti elektronines patyčias?
• Ar vaizdo žaidimai gali padėti sustabdyti neapykantos 

kalbą internete?

Įtraukite mokinius į veiklą:  
• Ar esate girdėję apie žaidimą Tarp mūsų („Among Us“)? 
• Ar esate jį žaidę?
• Tai istorija apie žmones, kuriems patinka žaisti ir jie rašo 

apie tai tinklaraštį. Ar galite atskleisti jų istoriją?

1.2	 ŽINGSNIS	PO	ŽINGSNIO
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2 Pasiruošimas žaidimui: 

Pateikite žaidimo nuorodą:
• Italų kalba   

among-all-of-us.eu/it/chiudiamo-questo-blog
• Anglų kalba 

among-all-of-us.eu/en/we-are-closing-this-blog
• Lietuvių kalba   

among-all-of-us.eu/lt/neberasysime-sio-tinklarascio
• Vokiečių kalba 

among-all-of-us.eu/de/wir-schliessen-dieses-blog

Pristatykite žaidimo tikslą: 
• 60 minučių žaisti ir atskleisti istoriją.
• Kiekviename įraše yra raktinis žodis, leidžiantis pasiekti 

kitą įrašą.
• Kai manote, kad radote raktinį žodį, įveskite jį į tinklaraščio 

apačioje esantį paieškos laukelį.

Papildoma informacija (galima duoti iš anksto arba kai 
mokytojas pastebi, kad mokiniai nebežino, ką daryti):
• Galite išplėsti istoriją įvesdami tinkamus raktinius žodžius 

paieškos laukelyje.
• 3 kartus įvedę neteisingą raktinį žodį gausite užuominą, 

kur jį rasti (paryškinta geltona spalva).
• Kai nebežinosite ką daryti, paprašykite klasiokų pagalbos. 

Jeigu jie negali padėti, paprašykite mokytojo. 
• Jei užsiėmimas vyksta ne klasėje, o kiekvienas žaidžia 

atskirai namuose ir visi prisijungę naudodamiesi kokia 
nors internetine platforma (pvz., Zoom), mokiniai gali 
nusiųsti mokytojui privačią žinutę, prašydami užuominos. 
Tokiu atveju galima išvengti chaoso platformoje, kurioje 
dirbate.

• Pasiekę paskutinį puslapį pamatysite, kad galite palikti 
savo komentarą. Pageidautina, kad parašytumėte bent 
vieną.
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• 
3  Atvira diskusija su klase:

Remiantis žaidimu:
• Ką darytumėte kitaip, jei būtumėte Xan ir Nick vietoje?
• Ar teko kada nors matyti panašų įvykį? Kaip elgėtės? 
• Kaip jautėtės?

Remiantis kovos prieš neapykantos kalbą strategijomis:
• Pranešimas: socialinės žiniasklaidos įmonės yra 

įsipareigojusios pašalinti žinutes, kuriose žmonės yra 
puolami dėl jų rasės, religijos ar etninės priklausomybės. 
Pranešimas apie piktas ar diskriminuojančias žinutes yra 
labai veiksmingas būdas kovoti su neapykantos kalba.

• Prašykite pagalbos: socialinė žiniasklaida turi moderatorių, 
kuris viską stebi ir gali siųsti vartotojams įspėjimą arba 
uždrausti jiems dalyvauti forume. Jei reikia, vartotojai 
turėtų prašyti jų pagalbos.Padėkite kitiems: net jei 
asmuo asmeniškai nėra neapykantos kalbos auka, jis 
gali padėti; pavyzdžiui, ji/jis galėtų stoti prieš „heiterius“, 
pavyzdžiui, paneigti melagingus teiginius, jei įmanoma, 
faktais.
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Tarp mūsų („Among all of us“) buvo sukurtas 
su galimybe išplėsti lobių paiešką už internetinės 
platformos ribų. Konkrečiai, raktinis žodis, vedantis iš 5 
įrašo į 6, turi būti atrastas platformoje arba realiame 
pasaulyje.

• Tiems, kurie norėtų žaisti mišriu būdu, siūlome atlikti 
šiuos veiksmus:

• Prieš pradedant žaisti, bibliotekoje ar mokyklos klasėje 
padėkite užrašų lapus su pašaipomis. Užrašų lape 
gali būti įvairių žodžių (jūsų nuožiūra), tačiau privalo 
būti žodis „auka“.

• Prieš pradedant žaisti, paaiškinkite, kad įrašo #5 
raktinį žodį galima rasti jūsų mokykloje. 

• Gavę įrašą #5, žaidėjai gali rasti užuominą: „Aš 
nepamečiau savo užrašų ... Aš tik kažkur juos palikau, 
gal bibliotekoje arba darbo kambaryje (klasėje)“; 
leiskite jiems eiti ieškoti užrašų lapo, kurį palikote 
bibliotekoje ar klasėje; (vieta gali skirtis, priklausomai 
nuo to, kur žaidžiate).

• Suradę užrašų lapą, žaidėjai gali grįžti į klasę ir pratęsti 
lobių paiešką. 

1.3		 Mišrus	būdas
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1.4	 Papildomos	veiklos
Jei žaidimas žaidžiamas klasėje:
• Tarp mūsų („Among all of us“) galima žaisti komandose 

po kelis žaidėjus, siekiant skatinti komandinį darbą. 
Be to, tai patogu, kai nėra panankamai įrenginių 
kiekvienam žaidėjui. 

• Vienas iš būdų yra suskirstyti mokinius į grupes po 
5 žaidėjus. Norėdami paskirstyti komandas, galite 
naudoti programą „wheel of names“. Kai komandos 
yra paskirstytos, kiekviena iš jų pasirenka komandos 
kapitoną, sukuria pavadinimą ir šūkį. Komandos 
kapitonas pristato visą komandą. Tada jie pradeda 
žaisti Tarp mūsų („Among all of us“). Kai žaidėjai 
nebežino ką daryti, gali paprašyti raktinio žodžio, kad 
judėtų į priekį, tačiau praranda tašką. Tai reiškia, kad 
dalyviai turi patys nuspręsti - bandyti rasti raktažodį 
patiems arba prarasti vieną tašką, bet bandyti 
laimėti žaidimą. Žaidimą laimi komanda, kuri turi 
daugiausiai taškų.

• Jei žaidimas žaidžiamas internete (naudojant tam 
tikrą internetinę platformą):

• Jei žaidėjų grupė yra įvairi (iš skirtingų klasių), veiklos 
pradžioje galite paklausti, koks jų amžius ir  kokioje 
mokykloje ar mieste mokosi. Šį kartą kiekvienas 
žaidėjas gali žaisti individualiai. Tada pristatykite 
žaidimo tikslą, kad žaidimo trukmė priklauso nuo to, 
kaip greitai jie suras raktinius žodžius.
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2 GEOLOBIŲ PAIEŠKA („GEOCACHE 
TREASURE HUNT“) (FNP)



UŽDAVINIAI

Sute ik t i  į t rauk iančią i r 
edukacinę patirtį , aptarti 
neapykantos kalbos temą 
bei išsiaiškinti būdus, kaip su 
ja susidoroti.

TRUKMĖ

Siūlome padalyti užsiėmimą 
į 3 dalis (90 minučių):
• Miesto žaidimo bei geolobių 

i d ė j o s  p r i s ta t y m a s . 
Miesto žaidimo instrukcijų 
išdalijimas. (10 minučių)

• Žaidimas – dalyviai vykdo 
užduotis, paslėptas parko/
mokyklos kiemo slėptuvėse, 
ir atspėja slaptažodį. (60 
minučių)

• Atvira diskusi ja apie 
n e a p y k a n t o s  k a l b ą 
internete. (20 minučių)

TIKSLINĖ GRUPĖ

Žaidimas skirtas vaikams bei 
paaugliams nuo 11 iki 18 metų. 
Žaidime dalyvauja mokinių 
grupė, padalyta į mažesnes 
kelių mokinių komandas. 
Siūlome ne daugiau kaip 30 
žmonių grupę.

VIETA

Šis žaidimas yra panašaus 
pobūdžio pramoginių miesto 
žaidimų (pvz. , „scavenger 
hunt“ – lobių medžioklė, 
k u r i o j e  d a l y v i a i  i eš ko 
paslėptų objektų) ir naujos 
technologijos mišinys. Jis 
skirtas žaisti viešosiose vietose, 
pavyzdžiui, parkuose, mokyklų 
kiemuose ir universitetiniuose 
miesteliuose.
Ža i d ė j a i  ta m  t i k r o s e 
vietose gauna užuominų ir, 
atsižvelgdami į jas, vykdo 
užduotis. Žaidimo plane yra 
pilnos instrukcijos mokytojams/
švietėjams ir mokiniams, 
grafiniai ir visi kiti reikalingi 
elementai , kad žaidimas 
galėtų vykti bet kur.
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FORMA

Geolobiai – tai pramoginis 
lauko užsiėmimas, kurio 
dalyviai naudoja Globalios 
padėties nustatymo sistemos 
(GPS) imtuvą arba mobilųjį 
įrenginį bei kitus navigacinius 
prietaisus, kad paslėptų 
ir surastų slėptuves (angl. 
„geocache“ arba „cache“) tam 
tikrose vietose, pažymėtose 
koordinatėmis. Miesto žaidimai, 
n a u d oj a nt y s  g e o l o b i ų 
formatą, yra įtraukiantys ir 
įdomūs. Švietėjai (mokytojai, 
bibl iotekininkai ,  t . t .)  yra 
atsakingi už žaidimo slėptuvių 
paruošimą bei  pradin į 
apmokymą. Dalyviai naudojasi 
mobiliaisiais telefonais, kad 
surastų pirmąsias slėptuves. 
Tose slėptuvėse yra tolimesnių 
užuominų, vedančių į visas 
kitas paslėptas vietas, ir 
informacijos , reikalingos 
užbaigti žaidimui.

TEMA

Veiklos metu pagrindinis 
dėmesys yra skir iamas 
neapykantos kalbai internete.

ĮRANKIAI

Išmanusis telefonas, skirtas 
daly vavimui  v i r tual ioje 
užsiėmimo dalyje ir užduočių 
prieigai.
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Žaidime dalyvauja daugiausia 30 dalyvių, suskirstytų 
į 5 komandas. Rekomenduojame, kad dalyvautų du iš 
organizatorių – vienas susitikimo vietoje, kitas žaidimo 
lauke. Kiekviena komanda turi turėti bent 2 išmaniuosius 
telefonus su internetine prieiga. Žaidimo metu viešojoje 
vietoje dalyviai turi surasti slėptuves su QR kodais, 
kurie suteiks prieigą prie užduočių. Dalyviai turi įvykdyti 
užduotis, kurias suras penkiose slėptuvėse, kad atspėtų 
dalį slaptažodžio. Atspėję dalį slaptažodžio iš pirmos 
užduoties, jie gaus koordinates į antros užduoties vietą. 
Laimi komanda, pirma įvykdžiusi visas penkias užduotis 
ir atspėjusi pilną slaptažodį.

Žaidimo organizatorių darbas yra iš anksto paruošti 
slėptuves (pvz., parke arba mokyklos žaidimo aikštelėje), 
nustatyti jų geografines koordinates ir paruošti QR 
kodus užduotims. QR kodai įdedami slėptuvėse, kurios 
nuveda dalyvius į užduotis. Užduotys buvo paruoštos 
nemokamoje programėlėje „Learning Apps“. Smulkesnės 
kodų, koordinačių ir užduočių paruošimo instrukcijos 
aprašytos mokytojų vadove.

2.1	 Kaip	žaisti
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Siūlome padalyti užsiėmimą į 3 dalis (iš viso 90 
minučių):

1 Miesto žaidimo bei geolobių idėjos pristatymas. 
Miesto žaidimo instrukcijų išdalijimas.

• Paklauskite mokinių, ar jie žino, kas yra miesto žaidimai ir 
geolobių paieška. Jei ne, paaiškinkite (https://en.wikipedia.
org/wiki/Location-based_game  https://en.wikipedia.org/
wiki/Geocaching)

• Suskirstykite dalyvius į komandas. Rekomenduojame 
komandas iš 3-6 dalyvių. Įsitikinkite, kad kiekviena komanda 
turi bent 2 išmaniuosius telefonus su prieiga prie interneto.

• Paskirkite susitikimo vietą, į kurią dalyviai turės sugrįžti po 
žaidimo pabaigo. Susitikimo vietoje visada turi būti vienas 
asmuo, kuris galėtų padėti iškilus problemoms (pvz., 
paaiškinti užduotį, padėti surasti slėptuves). Paaiškinkite 
visiems, kad jie gali sugrįžti į susitikimo vietą bet kada 
žaidimo metu, jei prireiks pagalbos. Kiekviena komanda 
privalo sugrįžti į susitikimo vietą įvykdžius visas užduotis. 
Išdalinkite miesto žaidimo instrukcijas. Privalote žaidimui 
pasiruošti (QR kodus, GPS koordinates) iš anksto. Viską, ką 
turite žinoti apie pasiruošimą, galite rasti mokytojų vadove. 

2 Žaidimas 

Dalyviai vykdo užduotis, paskirstytas paslėptose 
parko/mokyklos kiemo slėptuvėse, ir atspėja 
slaptažodį.

• Žaidimas trunka apie 60 minučių.

2.2	 Žingsnis	po	žingsnio
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• Visos komandos pradeda tuo pačiu metu. 
Kiekviena komanda turėtų pradėti skirtingose 
lauko vietose. Po 60 minučių, visi turėtų sugrįžti į 
susitikimo vietą (net jei neįvykdė visų užduočių). 
Komanda, grįžusi pirmoji ir teisingai atspėjusi 
slaptažodį,  laimi. Organizatoriai gali paruošti 
tam tikrus apdovanojimus nugalėtojams (pvz., 
saldumynus, padėkas, plakatus, knygas, lipdukus).

• Iškilus problemoms, komandos turėtų sugrįžti į 
susitikimo vietą ir paprašyti pagalbos. Organizatoriai 
gali būti paruošę užuominų, kur galima rasti 
slėptuves, arba kaip įvykdyti užduotis neduodant 
atsakymų.

• Paruoškite papildomos veiklos, jei kartais pirmoji 
komanda pabaigtų žaidimą daug greičiau, nei 
kitos. Galite parodyti jiems 4 žaidimus, sukurtus 
„Play Your Role“ projekto metu.

3  Atvira diskusija 

Apie neapykantos kalbą internete.
• Paprašykite dalyvių pateikti savo sugalvotą neapykantos 

kalbos apibrėžimą. Jei reikia, patikslinkite.
• Paklauskite, ar jie yra susidūrę su neapykantos kalba 

internete arba vaizdo žaidimuose. Paprašykite pateikti 
pavyzdžių.

• Paaiškinkite, kaip reikia elgtis, kai esame neapykantos 
kalbos internete aukos arba liudininkai. Pateikite jiems 
pasiūlymų, kaip kovoti su neapykantos kalba. Pateikite 
vietų ir žmonių, į kuriuos jie gali kreiptis pagalbos, sąrašą.
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Pasirinkite 5 vietas, kuriose paslėpsite QR kodus su 
užduotimis. Tam labiausiai tinka parkas, mokykla arba 
kita viešoji erdvė.

Nepamirškite įsitikinti, kad žaidimo zona yra saugi, ir 
įspėkite dalyvius atsargiai judėti joje.

Pasirinkę vietas, konvertuokite jas į GPS koordinates, 
naudodamiesi GPS koordinačių nustatymo instrukcijomis 
(24 psl.). Norėdami iš GPS koordinačių sukurti QR kodus, 
galite vadovautis QR kodų kūrimo instrukcijomis (25 psl.) 
- tokiu būdu mokiniai koordinates pamatys ne iš karto, o 
tik jas nuskaitę išmaniuoju telefonu. Įdėkite atspausdintus 
QR kodus į vandeniui atsparias dėžutes ir paslėpkite 
pasirinktose vietose. Kiekvienoje dėžutėje turi būti QR kodas 
(arba kodai) su atitinkama užduotimi, QR kodas su GPS 
koordinatėmis, kurios nukreips mokinius į kitą užduoties 
tašką (taškų tvarka nesvarbi). Nusiųskite mokiniams el. 
laišką su pradiniu paketu, į kurį įeina:

1. Nusiųskite mokiniams el. laišką su pradiniu paketu, į 
kurį įeina: 

2. Slaptas el. laiškas (pavyzdys pateiktas 25 puslapyje) 
3. Sveikinimo laiškas su instrukcijomis (pavyzdys pateiktas 

24 puslapyje)
4. Pirmasis QR kodas, kuriame yra jūsų pasirinktų vietų 

koordinatės. Kiekviena komanda gauna skirtingas 
koordinates, kad pradėtų žaidimą iš skirtingos vietos. 
Tokiu būdu komandų maršrutai nesutaps.

Instrukcijos, kaip nustatyti GPS koordinates

Įeikite į svetainę:   
www.gps-coordinates.net/gps-coordinates-converter

Nereikia prisiregistruoti ir pateikti jokios informacijos. 
Įveskite adresą, norėdami priskirti GPS koordinates 

2.3	 Instrukcija	
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vietai, kurioje yra paslėptos užuominos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norėdami pasirinkti tikslią vietą, priartinkite žemėlapį ir 
pasirinkite koordinates dukart spustelėdami ant objektų. 
Tašką galite pasirinkti labai tiksliai, todėl žaidėjams turėtų 
būti nesunku surasti užduotis. 

21

You do not log in there or provide any information. In order to assign

GPS coordinates to the place containing the hidden clues, you enter

the address.

22

To pick the exact place where your clues and points are hidden,

simply zoom in on the map and select the coordinates by

double-clicking on the objects. You can select the point with high

accuracy. This will give your players a very precise location of the

points with tasks.
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Instrukcijos, kaip sukurti QR kodą

Tuomet išsaugokite GPS koordinates QR kodų pavidalu. 
Norėdami sukurti QR kodą, apsilankykite svetainėje:  www.
the-qrcode-generator.com

Aktyvuokite “FREE TEXT OPTION” ir įrašykite vietos 
koordinates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po to paspauskite “SAVE” ir išsaugokite failą su QR kodu 
jums patogiu formatu. Geriausia išsaugotus failus su QR 
kodais pavadinti pagal vietas, kuriose bus atliekamos 
užduotys

23

Instructions for creating QR codes

You will then save the GPS coordinates in the form of QR codes. To

create such a QR code, please visit the website:

https://www.the-qrcode-generator.com/

Activate the FREE TEXT OPTION

and enter the coordinates of the place you had generated.

Then click SAVE and save the file with the QR code in a format that is convenient for you

24

It is best to name the saved files with QR codes according to the

places where tasks will be performed.
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PASVEIKINIMO LAIŠKO PAVYZDYS, KURĮ SUKŪRĖ FUNDACJA 
NOWOCZESNA POLSKA

Mieli žaidėjai!
 
Skiriame jums svarbią užduotį: turite rasti slaptažodžio 
elementus, kurį užšifravo paslaptinga PYR organizacija. 
Organizacija neatskleidė kokia yra slaptažodžio reikšmė. Ji 
paliko tik keletą paslaptingų užuominų, žemėlapį ir paskutinį 
išlikusį el. laišką. Remdamiesi turima informacija, privalote 
rasti visus slaptažodžio elementus, juos iššifruoti ir daryti 
tai, ko organizacija prašo.

Atminkite, kad žaidimo metu tampate žurnalistais, kurie 
tiria neapykantos kalbos incidentus internetinių žaidimų 
bendruomenėje. Tokių incidentų pastaruoju metu padaugėjo, 
ir jūs esate reikalingi tam, kad juos sumedžiotumėte. 
Žaidimo metu galite arba netgi privalėsite naudotis savo 
išmaniaisiais telefonais. Jums reikės naudoti nemokamas 
programas ir, žinoma, instrukcijas bei medžiagą, kurią 
gausite. 

Jei turite klausimų, paklauskite savo mokytojo.
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EL. LAIŠKO DALYVIAMS PAVYZDYS, KURĮ SUKŪRĖ  FUNDACJA 
NOWOCZESNA POLSKA

VISIŠKAI SLAPTA!

Dėmesio! Dėmesio! 

Šis užšifruotas el. laiškas, kurį gaus visi PYR šalininkai, jums 
pasakys TIESĄ. Mūsų organizacija ketina liudyti istoriją. 
Gavome informacijos, kuri pagaliau leis žmonėms atgauti 
LAISVĘ internete.

GANA didžiųjų korporacijų diktatūros, GANA blogų žmonių 
internete. LAISVĖ ir GERUMAS visiems!

Tam, kad mūsų informacija nepatektų į netinkamas rankas, 
mes ją užšifravome ir paslėpėme realiame pasaulyje, kad 
mūsų tikrieji gerbėjai galėtų ją gauti! 

Žmonės, kurie yra ryžtingi ir tiki mumis!

IŠLIKITE BUDRŪS!

P.S. NORĖDAMI IŠSIAIŠKINTI UŽUOMINAS, PRIVALOTE NAUDOTI 
QR KODO SKAITYTUVĄ. TODĖL NAUDOKITE IŠMANŲJĮ TELEFONĄ! 
TEGU TECHNOLOGIJOS TARNAUJA JUMS! 
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5 UŽDUOČIŲ PAVYZDYS,  KURĮ SUKŪRĖ  FUNDACJA NOWOCZESNA 
POLSKA

1 užduotis 
Kryžiažodis
Žaidėjai turės nuskaityti QR kodą, 
kuris atvers „Learning apps“ ir 
kryžiažodį, kurį jie turės išspręsti, 
kad gautų pirmąją slaptažodžio 
dalį.

Nuoroda:
learningapps.org/
watch?v=p6cr9edkj21

Pirmasis slaptažodžio elementas 
yra www.

2 užduotis
Emocijos
Žaidėjai turės nuskaityti QR kodą, 
kuris atvers „Learning apps“ ir 
užduotį, kurioje jie turės įvardinti 
emocijas, kad gautų antrąją 
slaptažodžio dalį.

Nuoroda:
learningapps.org/
watch?v=p815mrgaj21

Antrasis slaptažodžio elementas 
yra pla

8

QR CODE WITH THE TASK FOR POINT ONE

10

QR CODE WITH THE TASK FOR POINT TWO
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5 UŽDUOČIŲ PAVYZDYS,  KURĮ SUKŪRĖ  FUNDACJA NOWOCZESNA 
POLSKA

3 užduotis 
YouTuber Simulator
Žaidėjai turės nuskaityti QR 
kodą, kuris nuves juos į „YouTube 
Simulator“ žaidimą. Šiek tiek 
pažaidę, jie gaus kitą QR kodą, 
kuris nuves juos į „Learning apps“ 
viktoriną, kurią jie turės išspręsti, 
kad gautų trečiąją slaptažodžio 
dalį.

Nuoroda: 
nowoczesnapolska.org.pl/
YouTuber/

Trečiasis slaptažodžio elementas 
yra yyou

4 užduotis 
Trolinimas
Žaidėjai turės nuskaityti QR kodą, 
kuris nuves juos į „Learning apps“. 
Šį kartą jų užduotis bus reitinguoti 
elgesį, susijusį su tipišku trolinimu 
internete. 

Nuoroda:
learningapps.org/
watch?v=pghpet3y521

Ketvirtas slaptažodžio elementas 
yra rrole

12

QR code with link to YOUTUBE SIMULATOR APP

15

QR CODE WITH THE TASK FOR POINT FOUR
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5 UŽDUOČIŲ PAVYZDYS,  KURĮ SUKŪRĖ  FUNDACJA NOWOCZESNA 
POLSKA

5 užduotis  
Virtuali paroda
Apsi lank ymas v i r tual ioje 
parodoje. Šiai užduočiai atlikti 
reikės mobiliojo telefono su 
giroskopu.

-
Kaip patikrinti, ar mobiliajame 
telefone yra giroskopas? 
Įdiekite „Sensors Toolbox“, 
kurią galite parsisiųsti:  play.
google.com/store/apps/
details?id=com.exatools .
sensors&hl=en_US&gl=US

Užduotis pagrįsta artsteps.com 
programa. Žaidėjai aplankys 
parodą, kurioje bus pristatyti 
konkretūs šūkiai apie neapykantą 
ar neapykantos kalbą. Tada jie 
nuskaitys QR kodą su viktorina, 
kuri patikrins, ar jie atidžiai klausėsi 
šūkių. www.artsteps.com/vie 
w/607ace2ade2dd0dc9eb4dd7f

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuoroda:
learningapps.org/
watch?v=pgoh9yenj21

Penktasis slaptažodžio elementas 
yra .eu

18

QR CODE WITH THE LINK TO THE VIRTUAL EXHIBITION
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