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W H AT  I S  M I L ?



Medijų ir informacinis raštingumas – kompetencijų rinkinys:

• Prieiga – rasti ir naudoti 
informaciją

• Analizė – suprasti ir įvertinti 
medijas

• Kūryba – kurti ir dalintis 
žinutėmis

• Refleksija – žinoti savo teises ir 
pareigas

• Dalyvavimas – įgyvendinti savo 
teises ir atsakingai komunikuoti
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!"anga 

!iame vadove vartojami terminai

Skaitydami #$ vadov% nuolat susidursite su kai kuriais termi-
nais ir med"iaga.

  Pa"ym#jimas  Paskatinimas mokiniams u"baigus mokymo at-
karp%.  Galite rasti pavyzd$ & dalyje „Socialin's medijos ir „Web 
(.)“. Mokiniai gali panaudoti #$ pavyzd$ arba sukurti atskirus 
pa"ym'jimus pagal savo poreikius.

Aktyvinamoji veikla *io vadovo kiekvieno skyriaus prad"ioje 
pateikiami aktyvinamosios veiklos pratimai. Jie yra tiesiogiai 
susij+ su konkretaus skyriaus turiniu ir "aismingai pristato 
mokiniams atskiras temas. Po "aidim, mokym, vadovai tu-
r't, pasir-pinti, kad mokiniai $"velgt, s%sajas tarp "aidimo ir 
tame skyriuje nagrin'jamos medij, temos. 

Esminiai dalykai  Mokymosi tikslai, apibr'"iantys pageidauti-
nas mokini, "inias arba geb'jimus u"baigus mokymo atkarp%, 
arba si-loma mokymo strukt-ra.

 U"duotys Praktinis "ini, pritaikymas. Praktin's u"duotys 
suteikia galimybi, mokiniams i#bandyti savo $g-d"ius ir pat$ 
proces% arba prakti#kai pritaikyti naujai $gytas "inias.

 Gair#s *i% tem% d'stantiems arba si-lomas praktines u"duotis 
vykdantiems mokymo vadovams skirti patarimai ir instrukci-
jos. Mokymo vadovai taip pat gali atsisi,sti ir atsispausdinti 
arba nusikopijuoti jas kaip mokiniams skirt% dalom%j% me-
d"iag%.

$"anga Pradin' si-lom, mokym, strukt-ros dalis kiekvienam 
skyriui. Skirta supa"indinti mokinius su pagrindin'mis sky-
riaus s%vokomis ir temomis.

Rezultatas Su medij, priemon'mis susijusio produkto, pa-
vyzd"iui, interviu, i# nuotrauk, susidedan.io pasakojimo arba 
prane#imo, parengimas. Baigus mokymo atkarp% parengtas 
rezultatas padeda mokiniams apibendrinti naujai $gytus $g--
d"ius ir "inias bei pasidaryti i#vadas, praversian.ias kasdienia-
me gyvenime.

Darbalapiai  Dalomoji med"iaga, klausimynai ir formos, kurias 
mokymo vadovai gali atsisi,sti, atsispausdinti arba nusikopi-
juoti. Darbalapiai gali pad'ti mokiniams tirti temas, prakti#kai 
i#m'ginti $g-d"ius ir $gyti nauj, "ini,. 
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Kas yra !mogi"kasis interesas? 

!mogi"kasis interesas – tai istorijos aspektas, kuris leid#ia skai-
tytojui susitapatinti su istorijos dalyviais. !mogi"kojo intereso 
istorija yra apie #mones, j$ patirtis ir emocijas, pateikta taip, 
kad auditorija gal%t$ su ja susitapatinti. 

Koki# tem# nei"girstu per naujienas? 

Medij$ k&r%jai pasirenka, apie kurias temas prane"ti ir kaip tai 
padaryti, atsi#velgdami ' tai, kas 'domu auditorijai. Visgi tam 
tikros temos n%ra taip gerai nu"vie(iamos kaip kitos. Kartais 
taip nutinka tod%l, kad redakcijoje dirbantys ir sprendimus pri-
imantys darbuotojai ne'#velgia "i$ tem$ svarbos. Pavyzd#iui, 
jeigu redakcij) sudaro daugiausia vyrai, jie gali ne'traukti daug 
moterims aktuali$ tem$, palyginti su moterimis redaktor%-
mis. Kartais temos neatsiduria antra"t%se d%l kit$ prie#as(i$: 
#urnalistai gali nerengti reporta#$ tam tikromis politin%mis 
temomis baimindamiesi d%l savo pa(i$ saugumo arba jiems 
gali b&ti daromas spaudimas ko nors nepublikuoti, #urnalistai 
gali b&ti papirkin%jami. 

Kokios temos man $domios? 

Kaip #urnalistai, taip ir medij$ vartotojai turi tem$, kurios 
jiems 'domesn%s u# kitas. Pagalvokite, kur' laikra"(io puslap' 
perskaitote pirmiausia: apie sport), kult&r), politik), o galb&t 
*nansus? Daug medij$ priemoni$, pavyzd#iui, #urnalai, yra 
leid#iami konkre(iai pasirinktomis temomis. Medij$ k&r%jai 
taip pat atsi#velgia ir ' kitus j$ auditorijai svarbius veiksnius, 
pavyzd#iui, ' tai, kur gyvena j$ skaitytojai, klausytojai ar #i&-
rovai arba kiek jiems met$. Medij$ k&r%jai paprastai stengiasi 
atpa#inti temas, kurios b&t$ aktualios kuo didesniam audito-
rijos ratui. Vadinasi, tradicin%s medijos gali neskirti d%mesio 
tam tikroms temoms, kurios yra aktualios tik nedidelei audi-
torijai. 

Kaip gal%&iau susirasti sau aktuali# tem# medijose? 

Medij$ k&r%jai visada dairosi 'domi$ istorij$. Jeigu jus domina 
tema, apie kuri) neskelbia medijos, pam)stykite, ar ji atitinka 
kuri) nors naujien$ vertybi$. Jeigu ne, kod%l? K) daryti, kad 
"i tema tapt$ aktuali? Jeigu tema visgi yra 'domi ir verta b&ti 
pavie"inta, galb&t der%t$ j) pasi&lyti redaktoriams. Pasistenki-
te prane"ti apie "i) tem) tokiu b&du, kuris sudomint$ ir kitus. 
Galb&t gal%tume paskelbti savo istorij) vietos medijose. +si-
tvirtinusios nacionalin%s medij$ priemon%s paprastai atid#iai 
stebi vietos arba regionin%se medijose nu"vie(iamus 'vykius. 
Jeigu vietos istorija sulaukia daug d%mesio arba visuomen%s 
reakcijos, palaipsniui ji pradeda dominti ir didesnes medij$ 
priemones. Tas pats pasakytina ir apie socialini$ medij$ tin-
klus: 'd%j, savo 'ra") jus dominan(ia tema arba paskelb, isto-
rij) „Facebook“, „Twitter“ arba „YouTube“, galite sudominti ir 
kitus, ja gali prad%ti dalytis kiti vartotojai; taip 'ra"as sulaukia 
didesn%s auditorijos d%mesio. Galiausiai j' gali pasigauti ir 'si-
tvirtinusios did#iosios medij$ priemon%s.   

K' svarbu !inoti ra"ant naujienas? 

Naujien$ istorij$ prad#ioje turi b&ti pateikta visa svarbiausia 
informacija. Papildoma informacija tur%t$ pasirodyti v%liau, 
atsakius ' visus svarbiausius klausimus: kas, k', kada, kur, ko-
d%l ir kaip. Naujien$ istorijos tur%t$ b&ti ai"kios ir paremtos 
faktais. Jose da#nai cituojami 'vykio liudininkai. 

K' svarbu !inoti imant interviu? 

I" prad#i$ pasidom%kite #mogumi, i" kurio ketinate imti inter-
viu, taip pat ir tema, kuria ketinate j' kalbinti. Tai pad%s jums 
susitelkti ' interviu ir u#tikrins klausim$ aktualum). Pasiruo"-
kite kelet) trump$, ai"ki$ klausim$, kad #mogus, kur' kalbin-
site, suprast$, k) norite su#inoti. Svarbu, kad #mogus, kur' 
kalbinate, jaust$si patogiai ir manyt$, kad jo nuomon% yra 

1      Svarbiausia arba 'domiausia informacija.  
+#anga tur%t$ atsakyti ' tokius pagrindinius klausimus: 
kas, k', kada, kur ir kod%l  bei kaip.

2   Detal%s arba papildoma informacija, paai"kinanti, 
kas nutiko. Kartais b&tent "ioje dalyje, o ne '#angoje, 
atsakoma ' klausimus kod%l ir kaip.

3    Pagrind#ianti informacija: kontekstas ir aplinkyb%s

"-ć-:@़:-A651:-?़@-57;9-?़<;<A85->A?़-<B1>?@;?़<5>-950½?़9;0185?
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„Kategorijos ir j!s“
!is "aidimas gali b#ti panaudotas norint surinkti informa-
cijos apie mokini$ i%ankstines "inias bei tai, kam jie teikia 
pirmenyb&. Tai yra smagi ir interaktyvi susipa"inimo veikla. I% 
prad"i$ suskirstykite visus grupel'mis pagal tai, kokia medij$ 
priemon' jiems visiems labiausiai patinka, pagal m'gstam( 
TV pramogin& laid(, m'gstamus kino )lm$ "anrus, m'gstam( 
arba neken*iam( medij$ turin+ (informacij( ir pramogas) arba 
medij$ asmenybes (populiariosios kult#ros "vaig"des, daini-
ninkus, aktorius). Temas galite pasi#lyti patys arba leisti jas 
pasi#lyti mokiniams.    
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„K" jau#iate galvodami apie medij$ priemones – ar kada nors 
yra tek% tai patirti?“
!is "aidimas – aktyvi ir smagi grupin' veikla, kurios metu 
siekiama susipa"inti su +vairia ankstesne "moni$ medij$ pa-
tirtimi ir j( i%siai%kinti. !is "aidimas puikiai tinka didesn'ms 
grup'ms. Papra%ykite mokini$ sustoti arba sus'sti ratu. Pra-
d'dami paai%kinkite, kad ketinate u"duoti +vairiausi$ klausi-
m$, kurie neb#tinai bus aktual#s kiekvienam dalyviui. Jeigu 
tai, k( sakote, galima pritaikyti "mogui, tas "mogus i%b'ga + 
vidur+, pa%oka + vir%$ ir duoda „penkis“ kam nors kitam, taip 
pat i%b'gusiam + rato vidur+. Pavyzd"iui, galite paklausti: „Ar 
kada nors savimi did"iavot's "i#r'dami kino )lm(?“, „Ar kada 
nors apsiverk'te "i#r'dami li#dn( kino )lm(?“, „Ar kada nors 
pasijutote nesuprat& naujien$ laidos?“, „Ar kada nors juok't's 
klausydamiesi pramogin's laidos per radij(?“ Jeigu klausimas 
yra pernelyg asmeni%kas arba d'l atsakymo kas nors gali pasi-
justi nejaukiai, mokiniai gali „sustabdyti“ klausim( rankomis 
parodydami „stop“ "enkl(. 
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„Skraidantys klausimai — medijos priemon&s“
Kiekvienam mokiniui prireiks popieriaus lapo ir pie%tuko arba 
ra%iklio. Papra%ykite mokini$ lapo vir%uje u"sira%yti klausi-
m(, problem( arba id'j( apie medij$ priemones, o tada i% to 
popieriaus i%lankstyti l'ktuv'l+. Su%ukus komand( „Tegul jie 
skrenda!“, visi paleid"ia savo l'ktuv'lius. Su%ukus „Metas su"i-
noti!“, kiekvienas pasirenka kito mokinio l'ktuv'l+, j+ i%lanksto, 
perskaito, u"sira%o pirm( + galv( %ovusi( mint+. Tada mokiniai 
v'l sulanksto l'ktuv'lius, paleid"ia juos skristi ir pasirenka 
kit(. Pakartokite %+ proces( kelis kartus, o "aidimo pabaigoje 
kiekvienas mokinys pristato visk(, kas yra u"ra%yta ant pa-
skutinio pagauto l'ktuv'lio popieriaus lapo (gali b#ti daina, 
eil'ra%tis, istorija arba paveiksliukas).
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„Medij$ ma'ina“
!is "aidimas – tai "aidimo „,moni$ ma%ina“ tolimesn' versija. 
Papra%ykite grup's i%sirinkti vien( medij$ r#%+ (laikra%t+, kino 
)lm(, televizij() ir pam(styti apie pasirinktos medij$ priemo-
n's k#r'jus ("urnalistus, aktorius, operatorius, spaustuvinin-
kus, naujien$ laid$ ved'jus ir t. t.) bei jos auditorij(. Visi jie 
drauge sukuria medij$ ma%in(. Papra%ykite kiekvieno dalyvio 
savo k#no dalimi atlikti kok+ nors vien( paprast( judes+, susi-
jus+ su pasirinkta medij$ r#%imi, ir kartu %+ veiksm( palyd'ti 
tam tikru ma%inos garsu. Vienas "mogus pradeda, o kiti grup's 
nariai )zi%kai prisijungia prie tos ma%inos tol, kol visa grup' 
pradeda jud'ti ir skleisti garsus.
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„Jausmai kepur&je“
!is "aidimas skatina tarpasmenin& empatij(. Papra%ykite mo-
kini$ ant popieriaus lapeli$ anonimi%kai u"ra%yti tai, k( jie 
asmeni%kai jau*ia apie medij$ priemones (savo baimes, neti-
krum(, norus ir svajones); v'liau lapeliai surenkami ir sume-
tami + kepur&. Tada kiekvienas mokinys atsitiktinai i%traukia 
i% kepur's vien( lapel+ ir visai grupei perskaito kito "mogaus 
jausmus bei reaguoja + tai, kas para%yta, sakydamas, ar jam pa-
*iam tas jausmas yra suprantamas, taip pat pasi#lo koki( nors 
mint+ arba nauj( id'j(. 

��#(%�������ऺ%�����

-. Medij$ ir informacinis ra%tingumas

(iniasklaida
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Pasveikinkite mokinius ir papra!ykite j" paai!kinti #od#ius 
„medijos“ ir „biogra$ja“. Pakvieskite juos pasvarstyti, k% gal&t" 
reik!ti abu !ie #od#iai vienoje fraz&je „medij" biogra$ja“. Paai!-
kin' termin%, pateikite savo paties medij" biogra$jos pavyzd( 
ir apib)dinkite jos emocin( poveik(. 

$ġ�$�#�"றऺ����ऺ�����Ėऺ����!�����ऺऺவளऺ���றயऺ����%��$��$"ऺ
��!��"யऺ��!��"ऺ��!���"

Papra!ykite mokini" prisiminti savo vaikyst' ir pasvarstyti 
apie tuo metu jiems buvusi% svarbi% medij" priemon' ir kon-
kre*i" medij" turin(. Paai!kinkite darbalapius ir u#duotis: 

 – Pam%stykite apie savo medij" biogra$j% ir u#sira!ykite (si-
mintiniausius medij" prisiminimus i! savo vaikyst&s – tiek 
teigiamus, tiek neigiamus. Pam&ginkite prisiminti, kiek jums 
tuo metu buvo met".  
 – Palyginkite savo medij" biogra$j% su !alia s&din*io kaimyno 
biogra$ja. Kuo jos pana!ios arba skiriasi?

�!�"#�#(��"ऺ�!ऺ��#�!���"ऺऺவஸऺ���றயऺ�#%�!�ऺ��"�$"���

Papra!ykite mokini" pakalb&ti, (sivaizduoti ir aptarti savo me-
dij" biogra$jas. Aptarimui gali praversti atviri klausimai:

 – Koki% emocin' (tak% jums paliko konkreti medij" patirtis ir 
kod&l? Kas pasikeit& jums augant ir kod&l? Kokia yra m&gsta-
miausia j)s" medij" priemon& !iandien? 
 – Kod&l kai kurios medij" biogra$jos yra pana!ios? Kod&l kai 
kurios i! j" skiriasi? 
 – Kaip medijos dar& ir daro (tak% #mon&ms ir kod&l svarbu apie 
tai galvoti?  

Òġ����
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Medij! biogra"ja
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Visame pasaulyje !mon"s auga naudodamiesi medijomis. 
#vairiais am!iaus tarpsniais naudojam"s skirtingomis medij$ 
priemon"mis: knygomis, !urnalais, komiksais, muzika, radiju, 
televizija, internetu, mobiliaisiais telefonais ir kompiuteriniais 
!aidimais.

��!������"
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%. Medij$ ir informacinis ra&tingumas

$ġ�$�#�"ऺ

Prisiminkite savo vaikyst'. Kokia medij$ priemon" ir koks 
konkretus medij$ turinys buvo jums svarb(s vaikyst"je? Kas 
paliko nei&dildom) *sp(d*? Pam"ginkite prisiminti tiek teigia-
m), tiek neigiam) medij$ patirt* ir kiek jums tuo metu buvo 
met$.  

Mano medij! biogra"ja 
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$ġ�$�#�"

Kiekviena nuotrauka pasakoja istorij!. Pagalvokite, koki! is-
torij! norite papasakoti savo nuotrauka. Pasirinkite tai, k! pa-
prasta "gyvendinti i# karto, ir u$ra#ykite vienu sakiniu, pavyz-
d$iui, „Mokiniui sunku atlikti nam% darbus, nes jis pavarg&s.“ / 
„Mergina tapo“. / „Du artimi draugai susitinka ir linksminasi“.

M's% istorija. 

$ġ�$�#�"

Paruo#kite aplink! ir padarykite kelias nuotraukas laikydamie-
si kompozicijos taisykli% profesionalams. Pasistenkite i#tyri-
n(ti kuo daugiau fotoaparato pad()i%, $i'ros kamp%, perspek-
tyv%, pagrindini% kadrini% linij% ir t. t. Laisvai keiskite aplink!, 
fon!, daiktus pirmame plane, fotoaparato pad(t" ir visk!, kas 
tik jums #auna " galv!. 

Bendradarbiaukite su $mon(mis, kuriuos fotografuojate 
(objektais), ir si'lykite, koki! pasirinkti laikysen! ir kokius ges-
tus rodyti. Pasistenkite, kad jie elgt%si kuo "pras)iau, pad(kite 
jiems pamir#ti, kad yra fotografuojami. 

$ġ�$�#�"

I#rinkite geriausias savo nuotraukas ir pagr"skite pasirinkim!. 
Aptarkite savo nuotraukas ir patirt" taikant kompozicijos tai-
sykles su kitomis grup(mis.

�;9<;F5/56;?़@-5?E78½?़<>;21?5;:-8-9?  -ĤE9½75@1़B->:181़
<>5@-57E@-?़@-5?E781?

Tre!dali" taisykl#: kompozicijos fokuso ta#kas yra prie horizontalios ir vertikalios linij% susikir-
timo

Kontrastas: #viesumo ir tamsumo lygis nuotraukoje

Lauko gylis: ry#k's ir nery#k's objektai

Perspektyva: ar fotografuota aki% lygyje, i# vir#aus, ar i# apa)ios

Ra$tai: ra#t% t&stinumas ir pertr'kis

Simetrija: pusiausvyra pasiekiama prie vidini% simetrijos linij%   

Pagrindin#s kadrin#s linijos: $i'rin)iojo $vilgsnio kelias ar kryptis $velgiant " nuotrauk!

R#melis: nat'ralios "r(minan)ios vietos, objektas ry#kus

Apkirpimas: j's% regos lauko dalis, kuri! pasirenkate nuotraukai

��!������"

„Profesionalams“. Kompozicijos taisykl#s II – nuotraukos 
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Penki! plan! taisykl"

���!º"

Veiksmo stambus planas  
Kas vyksta? !traukite savo "i#rov$ ir sukurkite %ioki$ toki$ pa-
slapt& labai priartindami veiksm$ ir parodydami jo detales.  
    

Veido stambus planas  
Kas atlieka veiksm$? K$ tas asmuo jau'ia? Labai priart(kite ir 
apkirpkite veik(jo galv$.    

Vidutinis arba bendras planas 
Kur vyksta veiksmas? !traukite aplinkybes, nuotaik$, viet$ ir 
informacij$ apie veik(jo aplink$.     

Kadras per pet# 
Kaip veiksmas vyksta? Filmuokite per veik(jo pet&, kad paro-
dytum(te veiksm$ taip, kaip j& mato veik(jas. )i#rovai tuomet 
susitapatina su veiksm$ atliekan'iu asmeniu.    

Ne#prastas arba alternatyvus kadras  
K$ dar tur(t* "inoti "i#rovas? Parodykite i%mon+ – atsistokite 
ant k(d(s, atsigulkite ant pilvo, keiskite pirm$ plan$ ir fon$.  
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Pasirinkite nuotrauk!

Apkirpimas

Pagrindinis meniu

Efekt" meniu

Pataisym" meniu

Sanklotos meniu

Mobiliajame telefone i!sirinkite nuotrauk", 
kuri" norite redaguoti.

Apkirpkite nuotrauk", kad i!ry!k#t$ %sp&din-
giausia jos dalis.

Susipa'inkite su pagrindiniu meniu.  
Braukite kair#n ir de!in#n.

Susipa'inkite su meniu E!ect (efektai) ir 
i!m#ginkite %vairius efektus.

Palieskite  Adjustment (pataisymai) ir reda-
guokite nuotraukos !viesos efektus, spalvas 
ir kontrast" taip, kaip norite.

Susipa'inkite su meniu  Overlay (sanklota) ir 
i!m#ginkite %vairius efektus.

Skaitmeninis redagavimas. „Pixlr Express“ 
(mobilusis telefonas)  

���!º"

(. Nuotrauk$ galia – foto'urnalistika
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„Facebook“ ekspertas
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Saugumo nustatymai $ % &

Privatumo nustatymai ir 
'rankiai $ % &

Laiko juosta ir !ym"jimas $ % &

Blokavimas $ % &

Prane(imas $ % &

�đ>59-? $-5़?B->.Aல़:1?ழழழ ģ5:5ę़8E35?

Nuotraukos $ % &

Puslapiai $ % &

#vykiai $ % &

Grup"s $ % &

�:2;>9-/56- $-5़?B->.Aல़:1?ழழழ ģ5:5ę़8E35?़

Draugai $ % &

Puslapiai ir sklaidos 
kanalai $ % &

Data Para(as
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