
Medijų raštingumas mokykloje: tendencijos bei iššūkiai. 



Medijų raštingumas? 

 

Kas tai? 



Vienos sąvokos nėra! 
 

“Medijų raštingumas skirtingoms valstybėms 

reiškia skirtingus dalykus” 

 
Europos Komisija 

 Medijų raštingumo ekspertų grupė 



Šiuolaikinis raštingumas 

 
“Raštinga visuomenė - tai dinamiška visuomenė, 

diskutuojanti ir besikeičianti idėjomis visuomenė” 

 
UNESCO 

 

 



Gyvename labai dinamiškoje 

medijuotoje tikrovėje 
 

Nuo XIXa. pab. iki XXIa. 

Nuo spaudos iki virtualios realybės 

Nuo verbalinių iki audiovizualinių medijų 

Nuo informacinių iki pramoginių medijų 







• Mes kasdien bendraujame, mokomės, skaitome, žaidžiame naudodamiesi 

ekranais 

• 75% mūsų dienos laiko, skiriamo medijoms praleidžiame prie ekrano. 

• Kasdien prie ekranų praleidžiame vidutiniškai 6 valandas. 

 

Mus kasdien supa ekranai 





Britų taryba ir Meno avilys, bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru, 

vykdo projektą „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos 

mokyklose“, kuris yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos 

visose Baltijos šalyse, dalis. 

 

 

Projektas 



Mūsų iššūkis –  suvokti, kaip veikia 

medijos ekraninėjė kultūroje 



Projektu siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų 

raštingumą. Šio projekto išskirtinumas – dėmesys judančiam vaizdui, 

audiovizualinėms medijoms bei siekis ugdyti vizualųjį raštingumą, įtraukiant 

mokiniams patrauklius medijų produktus (TV laidas, filmus, reklamas, video 

žaidimus, socialinius tinklus). 

 

Projekto išskirtinumas 



TENDENCIJOS, IŠŠŪKIAI, 

ĮŽVALGOS 



Tendencingos išankstinės nuostatos 

Medijos - blogio šaltinis 
 

• Jos liaupsina smurtą, ugdo potraukį vartoti narkotikus, tabaką 

bei alkoholį ir užsiimti ankstyvais lytiniais santykiais 

• Jos neigiamai veikia vaikų moralę 

 

Atitraukia nuo mokslų ir „naikina“ laiką 

 

Mūsų užduotis – apsaugoti vaikus, kad jie 

nustotų darę tuos blogus dalykus...  
 



Nuo apsaugoti ribojant - prie 

išugdyti gebėjimą susiorientuoti 

medijų perpildytame pasaulyje 



Medijos savaime grėsmės nekelia 
 

• Kokios vaikų patirtys su medijomis? 

• Ką jie supranta apie medijas ir kaip jas naudoja? 

• Kokias, kada, kur ir kodėl medijos yra naudojamos? 

 

Pradėkim nuo to, kas jiems aktualu, užuot 

iškart nusistatę, kad tie malonumai - ydingi 
 







Baigiamieji akcentai 
 

Apsaugoti/riboti      Iš(si)ugdyti kompetencijas 

Ugdymas per medijas     Ugdymas apie medijas 

Išankstinės nuostatos     Kritiniu mąstymu paremtas supratimas 

Tradicinė pamoka      Kūryba ir eksperimentai 

Formali programa      Aktuali programa 

 

Medijų edukacija – ilgalaikis, sistemingas ir kryptingas procesas 



didelimaziekranai.lt 

menoavilys.org 

info@menoavilys.org 

+37065291535 


