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temos 
aktualumas 

Medijų tekstu vadinama bet kuri raš-
menimis, vaizdu ar garsu užkoduota in-
formacija. Medijų tekstai gali būti patys 
įvairiausi: TV laidos, muzikos vaizdo kli-
pai, knygos, laikraščių straipsniai, nau-
jienos, reklamos ir pan. Jie gali būti ran-
dami internete, TV, kine, mobiliuosiuose 
įrenginiuose, mus supančioje aplinkoje. 
Medijų ir informacinio raštingumo ge-
bėjimai padeda išmokti „skaityti“ šiuos 
tekstus. 

metodiniai 
siūlymai 

Ši pamoka skirta lietuvių kalbos ir li-
teratūros, etikos bei dailės mokytojams. 
Pirmą mokymosi veiklą mokiniai atlieka 
per lietuvių kalbos ir literatūros arba eti-
kos pamoką, pasirinkdami medijų teks-
tą, artimą dalyko kontekstui. Antrąją ir 
trečiąją mokymosi veiklą mokiniai ga-
lėtų atlikti per dailės pamoką arba per 
etikos pamoką, kai pasirinkta analizuoti 
fotografija aktuali dalyko kontekstui. Pa-
vyzdžiui, per etikos pamokas gali būti 

nagrinėjama fotografija, kurioje veikė- 
jas (-ai) vaizduojami neigiamai ar stere-
otipiškai. 

teorinė 
medžiaga 

Medijų tekstas
Dažnai termino „tekstas“ reikšmė sie-

jama su „rašytiniais žodžiais“. Medijų 
raštingume „tekstas“ turi skirtingą pras-
mę: medijų tekstu vadinama bet kuri 
rašmenimis, vaizdu ar garsu užkoduota 
informacija, tai yra ką matome ir / arba 
girdime. Medijų tekstai (kai kurių autorių 
verčiami kaip žiniasklaidos tekstai) yra 
programos, filmai, TV ir radijo laidos, 
internetas ir kt., visų šių komunikaci-
jos formų turinys. Žiniasklaidos teks-
tuose dažnai dera keletas „kalbų“, arba 
komunikacijos formų – vaizdai (neju-
dantys arba judantys), garsai (įvairūs 
garsai, muzika ir kalba), rašytinė kalba, 
tad medijų tekstas dažnai yra mišrus 
(Bakinghamas Deividas. Žiniasklaidinis 
ugdymas. Raštingumas, mokymasis ir 
šiuolaikinė kultūra, 2003). 

Visos komunikacijos rūšys remiasi 
ženklų užkodavimu ir dekodavimu (iš-
šifravimu). Vienas esminių medijų raš-
tingumo gebėjimų – iššifruoti medijų 
tekstuose naudojamus ženklus, atidžiai 
išnagrinėti jų elementus, kad suprastu-

me, kaip jie sukurti, „sukonstruoti“.  
Tai padės mums suprasti, kas yra pra-

nešimo kūrėjas, kas numatomas gavė-
jas; kaip medijų teksto kūrėjai sukuria 
pranešimą naudodami žodžius, vaizdus, 
garsus, kompoziciją ir kitus elementus. 
Tekstas gali atspindėti ir kūrėjo požiū-
rį, vertybes, gali būti šališkas – čia są-
moningai ar nesąmoningai gali slypėti 
paslėpta prasmė. Nėra vieno „teisingo“ 
būdo nagrinėti medijų pranešimus – 
kiekvienas mūsų juos interpretuoja sa-
vaip. Tačiau reikia būti pasirengusiems 
pagrįsti savo interpretaciją. 

Kas yra potekstė?
Potekstė – tai numanoma prasmė, kuri 

papildo ir praplečia tiesioginę reikšmę, 
kartais jai prieštarauja. Potekstė – tai 
mūsų interpretacija. Kartais ji vadinama 
„paslėptuoju tekstu“ – ji nėra matoma 
ar girdima, tačiau tai prasmė, kurią mes 
sukuriame savo mintyse. Medijų prane-
šimų kūrėjai dažnai kuria tekstus, kurie 
bando įteigti tam tikras potekstes, tačiau 
kiekvienas asmuo sukuria savo poteks-
tę, prasmės interpretaciją, paremtą savo 
turima patirtimi, žiniomis, nuomone, 
įpročiais ir vertybėmis. Taigi potekstė 
skirsis priklausomai nuo individualaus 
asmens gebėjimo ją pamatyti / išgirsti. 

Interpretacija priklauso ne tik nuo ats-
kirų medijų tekstų elementų, pvz., kino 
filmo kadrų ar jų sekos „perskaitymo“. 
Ji taip pat priklauso nuo to, kaip orga-
nizuojamas tekstas kaip visuma (pvz., 
per pasakojimą), kaip jis susijęs su kitais 
mūsų matytais tekstais (intertekstualu-

mas) ar žinomais žanrais, kaip tekstas 
atspindi realybės aspektus, kuriuos mes 
daugiau ar mažiau pažįstame (reprezen-
tacija), taip pat nuo lūkesčių, su kuriais 
pradedame žiūrėti filmą, suformuotų 
mūsų jau turimos informacijos apie jį 
(Bakinghamas Deividas. Žiniasklaidinis 
ugdymas. Raštingumas, mokymasis ir 
šiuolaikinė kultūra, 2003). Žemiau pa-
teikiami patarimai, į ką reikėtų atkreipti 
dėmesį analizuojant medijų tekstą (Buc-
kingham David. Questioning the Media: 
A Guide for Students. UNESCO, 2003).

Medijų „kalba“
Kiekviena medija turi savo „kalbą“, 

arba jų derinį, kurį naudoja prasmėms 
perduoti. Pavyzdžiui, televizija naudoja 
žodinę komunikaciją, rašytinę kalbą, ju-
dančius vaizdus ir garsus. Vadiname tai 
„kalbomis“, nes medijų kūrėjai naudoja 
taisykles, dėsnius, kurie sudaro tam ti-
krą sistemą ir yra bendrai suprantami 
šią kalbą „vartojančių“ žmonių. Norint 
perduoti tam tikrą emociją gali būti pa-
naudojamas ypatingas garso takelis ar 
kameros padėtis. Analizuodami šias 
kalbas, galime geriau suprasti, kaip su-
kuriamos reikšmės. 

Taigi analizuojant medijų tekstą, rei-
kia kreipti dėmesį į medijų naudojamų 
skirtingų „kalbų“ formas, kurias kūrėjai 
pasitelkia kurdami reikšmes:

 ¥ Konvencijas – kaip šios kalbos tampa 
įprastos ir visuotinai priimtinos;

 ¥ Kodus, principus – kaip sudaromos 
medijų „gramatikos“ taisyklės;

 ¥ Žanrus – kaip taisyklės ir konvencijos 
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mokymosi veiklosveikia skirtingo pobūdžio medijų teks-
tuose – pvz., žinių naujienoje ar siaubo 
filme. (Daugiau apie žanrus galima ras-
ti Ugdymo plėtotės centro pristatytoje 
Informacinio raštingumo pamokų me-
džiagoje „Televizija. 4 pamoka. Ką ir ko-
dėl rodo televizija arba žanrų sistema“1);

 ¥ Pasirinkimus – kokį efektą sukuria 
formos pasirinkimas (pvz.: kameros pa-
dėtis, sulėtinimai, vaizdo priartinimas 
skirtingose programos ar filmo vietose 
gali turėti nevienodą reikšmę, o kartais 
reikšti ir tą patį);

 ¥ Kaip reikšmė perteikiama vaizdų, gar-
sų, žodžių junginiais;

 ¥ Technologijas – kaip pasirinktos tech-
nologijos paveikia kuriamas reikšmes? 

Reprezentacija (tikrovės vaizdavimo 
būdai)

Medijos nesiūlo mums paprasčiausio 
lango į pasaulį. Jos ne tik pristato tikro-
vę, jos ją atvaizduoja. Medijų kūrėjai turi 
neišvengiamai rinktis: atrinkdami ir de-
rindami informaciją, kurdami persona-
žus, įvykius istorijose, jie kviečia matyti 
pasaulį ypatingu būdu. Taigi medijos 
siūlo tam tikrą tikrovės versiją. Tačiau 
auditorija lygina medijų tekstus su savo 
patirtimi, vertina, ar galima ja pasitikėti. 

Žinome, kad medijų reprezentacijos 
gali būti tikros vienu atžvilgiu, o kitu ne: 
kai kas išgalvota, kai kas tikroviška.

Šiuo atveju dėmesį reikėtų kreipti į:
 ¥ Tikroviškumą, realizmą. Ar kūrėjai 

siekia, kad medijų tekstas būtų realistiš-
kas? Kodėl kai kurie tekstai atrodo tikro-
viškesni nei kiti?

 ¥ Tiesos sakymą. Kada medijų žinios 
atrodo autentiškos, kokiu būdu jos tvir-
tina sakančios tiesą?

 ¥ Buvimą ir nutylėjimą. Kokia informa-
cija įtraukiama, kokia praleidžiama? Kas 
kalba, o kas tyli?

 ¥ Šališkumą ir objektyvumą. Ar medijų 
tekstai remia tam tikrus požiūrius? Ar 
aiškiai perteikia tam tikras moralines 
vertybes, politines pažiūras?

 ¥ Stereotipus. Kaip medijos vaizduoja 
tam tikras žmonių grupes?

 ¥ Interpretacijas. Kodėl auditorija kai 
kurias reprezentacijas laiko teisingomis, 
o kitas netikromis?

 ¥ Įtaką. Ar medijų reprezentacijos pa-
veikia mūsų požiūrį į tam tikras sociali-
nes grupes, reiškinius?

Klasė: 11–12  
Trukmė: 3 pamokos

Mokinių pasiekimai
 
1. Kritiškai vertinti informaciją, pa-
teikiamą įvairiais informacijos ka-
nalais (laikraščių, televizijos, radijo, 
interneto portalų, socialinių tinklų).
2. Paaiškinti, kaip medijų kūrėjai, 
naudodamiesi vizualinėmis priemo-
nėmis, paveikia žiūrovus (atkreipia 
jų dėmesį, priverčia įsiminti, pažadi-
na tam tikrą emociją ir kt.). 
3. Paaiškinti, kaip siejasi tekstas, 
vaizdas arba jį lydintis garsas.

Mokymosi uždaviniai

1. Analizuodami medijų tekstus 
(muzikinius vaizdo klipus, komer-
cines reklamas, TV laidų ar filmų 
anonsus, vaizdo reportažus, foto-
grafijas) įžvelgs bendrą vaizdo, gar-
so, teksto kuriamą prasmę, daromą 
poveikį.
2. Remiantis fotografijų vertinimo 
kriterijais atliks fotografijų analizę 
bei padarys išvadas.
3. Dirbdami grupėmis sukurs foto-
grafiją numatytam efektui pasiekti.

1 https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-doku-
mentai/perziura/3628

1. Metodas „Minčių lietus“. Mokiniai, 
dirbdami poromis, atsako į klausimus: 

 ¥ Kas, jūsų nuomone, yra medijų teks-
tas? 

 ¥ Kokius žinote pavyzdžius? 
 ¥ Kas yra potekstė? 
 ¥ Kaip siejasi medijų testai ir potekstė?
Po darbo poromis mokiniai pasidalija 

savo mintimis, o mokytojas nekritikuo-
damas visus atsakymus užrašo lentoje. 
Mokytojas primena mokiniams, kas yra 
potekstė (žr. Teorinė medžiaga. Medijų 
tekstas. Kas yra potekstė?) ir apibendri-
na mokinių pateiktus atsakymus. 

Medijų teksto potekstė. Mokymo me-
todas „Medijų tekstų analizė“ (žr. Ugdy-
mo metodai). Analizei mokiniai pasiren-
ka ar mokytojas parenka gana trumpą 
medijų tekstą – muzikinį vaizdo klipą, 
komercinę reklamą, TV laidų ar filmų 
anonsą, vaizdo reportažą iš interneti-
nio naujienų portalo. Mokiniai iš pradžių 
klausydami, vėliau ir žiūrėdami anali-
zuojamą medijų tekstą individualiai pil-
do 1 veiklos lapą. Mokiniams užpildžius 
veiklos lapą klasėje aptariama, kas ką 
pastebėjo ir kokias įžvalgas padarė (ne-
kartojamos tos pačios mintys), padaro-
mos išvados.

TV reklamos analizės pavyzdys 
Analizuojama gėrimo „Coca Cola“ re-

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/3628
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/3628
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/3628
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/3628


143 MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS  |  MEDIJŲ tEksto analIzė

klama, sukurta 2013 m. „Coke Chase 
2013 Ad“1. Medijų teksto kūrėjas: „Coca 
Cola“ koncernas. 

Tikslas: Reklamuoti „Coca Cola“ pro-
duktą JAV nacionalinės futbolo taurės 
varžybų metu. Varžybos plačiai trans-
liuojamos per televiziją.

Auditorija. Šiuolaikiniai žmonės, 
mėgstantys pramogų kultūros diktuoja-
mą gyvenimo būdą, jaunimas.

Aprašymas. Veiksmo vieta: dykuma. 
Horizonte tarsi saulė šviečia „Coca Cola“ 
butelis, kurio trokšta visi veikėjai.

Veikėjai. Arabų kilmės personažai su 
kupranugariais, kaubojai ant žirgų, ro-
keriai ant motociklų, kabareto šokėjos ar 
dainininkės autobuse. Kiekvieno naujo 
personažo pasirodymas sinchronizuo-
jamas su jį apibūdinančiu garsu – kau-
bojui pasirodžius ekrane ima žvengti 
žirgas, rokeriai siejami su motociklo 
riaumojimu.  

Veikėjai varžosi, kas pirmiau pa-
sieks ir laimės „Coca Cola“ butelį. 
Stambūs planai naudojami norint iš-
ryškinti veikėjų veido mimiką, atspin-
dinčią emocijas. Labai bendri planai 
atskleidžia situacijos visumą, kuri lei-
džia suprasti įvykių eigą. Pakartoti-
nai vis parodomas „Coca Cola“ butelis 
(siekiamybė, troškulio numalšinimas 
dykumoje, prizas konkurencinėje ko-
voje). Muzika atitinka vaizdų nuotaiką –  
pradžia atspindi lyrišką arabo persona-
žo nuotaiką, pamačius gaivinančią „Coca 

Cola“, galinčią numalšinti troškulį. Kol 
vyksta varžybos, įvykius lydi įtampos 
kupinas ritmas. Daugumai lenktynių 
dalyvių pasiekus butelį, pasirodo, kad 
iki jo lieka dar 50 mylių. Nusivylimą ir 
pasimetimą atspindi sulėtėjusi melodi-
ja, atsiliepdama į personažų nuotaiką ir 
klausimą, ką dabar daryti? Tačiau visi 
vėl kyla į kelią ir grįžta karingas, ritmin-
gas tonas. Atsiranda užrašas: „Balsuok, 
kas laimės Cocos lenktynes“.

Siūloma prasmė. „Coca Cola“ – troš-
kimas, siekiamybė, kurio reikia siek-
ti bet kokia kaina, kad ir gudraujant ar 
„nušluojant“ nuo kelio kitą. Peršamas 
nevaržomas, pramogų beieškantis gy-
venimo būdas.

Stereotipai. 
Lyčių: moterys vaizduojamos tarsi 

naujosios amazonės, laukinės, pasity-
čiojančios iš kaubojaus džentelmeniško 
„galantiškumo“ (kurį jis parodo nukel-
damas skrybėlę), nutaiko į jį patranką, 
kad patrauktų jį iš kelio. Moterys su-
menkinamos iki vulgarių gundytojų ir 
kovotojų, kuriomis negalima pasitikėti. 
Vyrai – stiprūs, „šaunūs“, nepriklausomi 
„kietuoliai“. 

Rasiniai. Arabas, keliaujantis su kupra-
nugariu, vaizduojamas tarsi atsilikusios 
kultūros atstovas, kuris nepajėgus varžy-
tis – jo net nėra paskutiniuose kadruose, 
kai pasiekiamas „Coca Cola“ butelis.

Taigi šiuo atveju akcentuojama, kaip 
šaunu būti vakariečiu, nepaisančiu ypa-

tingų mandagumo taisyklių. Tarsi su-
fleruojama „tegyvuoja laukinė kova už 
būvį“, kur norėdamas laimėti turi būti 
greitesnis, gudresnis, nepaisantis pado-
rumo, etiketo taisyklių konkurencinėje 
kovoje. Bet čia istorija nesibaigia. „Coca 
Cola“ išleido reklamos tęsinį „Juokiasi 
paskutinis“2 (angl. „Coke Chase -- The 
Last Laugh“, kuriame atskleidžiama, kas 
laimėjo lenktynes).

Tarsi bandoma sušvelninti rasistinį re-
klamos atspalvį: nugalėtoju padaromas 
arabų kilmės personažas. Šio tęsinio 
„moralas“: besivaržant galima nepaste-
bėti esminių dalykų. Tačiau reklama ne-
buvo labai sėkminga, nes sulaukė gana 
nemažai ir griežtos kritikos dėl rasistinių 
akcentų bei abejotinų vertybių propaga-
vimo. Juolab kad reklamos tęsinį pama-
tė toli gražu ne tokia plati auditorija kaip 
pirmąją dalį.
2. Fotografijų potekstė. Mokiniams 
parodomos kelios (3–5) fotografijos iš 
laikraščio ar žurnalo bei duodama kie-
kvienam pasirinkti vieną fotografiją, 
kurią jie norėtų analizuoti. Kiekvienas 
mokinys individuliai pildo 2 veiklos lapą 
ir analizuoja pasirinktą fotografiją pagal 
nurodytus kriterijus. Mokiniams atlikus 
šią užduotį jie suskirstomi į darbo gru-
pes pagal pasirinktas vienodas fotogra-
fijas ir remiantis 2 veiklos lape surinkta 
informacija ją apibendrina pildydami 3 
veiklos lapą. Darbo grupės pristato api-
bendrintą fotografijų analizę.

1 https://www.youtube.com/watch?v=6u-
FQAqwbwSg
2 https://youtu.be/thudHqqIIE4?list=PLCI-
VZWq1FAwdVtHjqnhjLe54IOm61mRgC

3.  Fotografijos kūrimas. Mokiniai dirb-
dami darbo grupėse sugalvoja idėją, ku-
rią nori perteikti fotografijoje, numato 
siekiamą efektą bei kokius fotografijos 
kriterijus (2 veiklos lapas) panaudos no-
rimam rezultatui pasiekti. Numatę idėją 
mokiniai naudodamiesi mobiliaisiais te-
lefonais arba fotoaparatais įgyvendina 
sugalvotą idėją. Darbo grupė pristato 
savo fotografijos idėją ir siekiamą efek-
tą bei pakomentuoja, kokius fotografijos 
kriterijus panaudojo norimam rezultatui 
pasiekti. Tam, kad sukurtą fotografiją 
matytų visa klasė, mokiniai, fotografa-
vę telefonais, gali išsiųsti fotografiją į 
mokytojo elektroninį paštą, tuomet mo-
kytojas turės galimybę parodyti klasei 
darbo grupės pristatomą nuotrauką pa-
naudodamas multimediją.

https://www.youtube.com/watch?v=6uFQAqwbwSg
https://www.youtube.com/watch?v=6uFQAqwbwSg
https://www.youtube.com/watch?v=thudHqqIIE4&list=PLCIVZWq1FAwdVtHjqnhjLe54IOm61mRgC&index
https://www.youtube.com/watch?v=thudHqqIIE4&list=PLCIVZWq1FAwdVtHjqnhjLe54IOm61mRgC&index
https://www.youtube.com/watch?v=thudHqqIIE4&list=PLCIVZWq1FAwdVtHjqnhjLe54IOm61mRgC&index
https://www.youtube.com/watch?v=6uFQAqwbwSg
https://www.youtube.com/watch?v=6uFQAqwbwSg
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vertinimas

1. Sukurtos fotografijos vertinimas. 
Vienai mokinių grupei pristatant foto-
grafijos idėją, kitos grupės įvertina, ar fo-
tografija atitinka / pateikia pristatančios 
grupės pasirinktus fotografijos kriterijus 
ir pasiekė numatytą efektą / poveikį. 
Vertinanti grupė fotografijos kūrėjams 
suformuluoja po vieną patarimą, ką fo-
tografijoje patobulinti, kad jų idėja būtų 
dar labiau išryškinta?
2. Mokiniams gali būti skirta individu-
ali užduotis įvertinti mokytojo parinktą 
medijų tekstą remiantis 2 veiklos lape 
pateiktais kriterijais. Mokinio atliktą me-
dijų teksto analizę įvertina mokytojas.
3. Refleksija. Raštu ar žodžiu užbaikite 
sakinius:

Šioje pamokoje aš išmokau...
Šioje pamokoje išmoktus dalykus pa-

naudosiu ...
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1 veiklos lapas
1 lentelė. Medijų tekstų analizės planas

Analizės aspektai Komentarai

1. Garsinės nuorodos (tai, kas girdima)
Pastaba. Ši dalis pildoma nežiūrint į medijų teksto vaizdą, tik klausant garso. 
Šiame etape svarbu dėmesį sutelkti į muziką, garsus ir balsus, nesigilinti į tekstą.

1.1 Muzika
Aplinkos muzika
Kokio žanro muziką girdime? 
Kokios informacijos suteikia ši muzika? 
Kokius jausmus sukelia?

Muzikinis takelis
Kam jis reikalingas? 
Kokios informacijos suteikia?

Dainos 
Koks jų vaidmuo laidoje?

1.2 Garsai
Garsinė aplinka / Triukšmas
Kokį triukšmą girdime? Ar yra specifinio 
triukšmo? Kokios informacijos triukšmas 
suteikia apie vietą, situaciją, veiksmus? Ar 
jie sukelia minčių apie vaizdus? Kokių?
Šalutinis triukšmas (telefono linijų traškėji-
mas, foniniai garsai, garso trikdžiai...
Ar yra triukšmo, trukdančio klausyti? 
Kokios informacijos jis suteikia apie vietą ir 
situaciją?

1.3 Balsas
Kiek balsų girdime? Ar jie sklinda iš vienos 
vietos, ar iš skirtingų vietų? Ar yra balsas 
už kadro? Dialogų? Monologų? Ar yra vie-
tų, kai kreipiamasi į klausytojus? Jei taip, 
kokios tai vietos? Kas leidžia tai suprasti? 
Kaip kalbama? Ar kalbama spontaniškai, 

dvejojant, improvizuojant, pasirengus 
(skaitoma iš užrašų, skaitomas tekstas)? 
Koks kalbančiųjų tonas (liūdnas, džiugus, 
natūralus, agresyvus, neutralus)? Koks 
kalbėjimo greitis (lėtai, greitai, artikuliuo-
jant, akcentuojant)? Apibendrinant – ar 
galima įvertinti kalbančius?

2. Vaizdų prasmės
Kokia aplinka? Kokias mintis ji sukelia? 
Kokios dominuoja spalvos? Kokią nuotaiką 
ar atmosferą kuria pasirinktas apšvietimas 
ir spalvos? Ką sako personažų kūno kalba? 
Kokie naudojami planai (bendras vaizdas, 
vidutinis vaizdas, stambus planas? Ką ro-
domu planu     (-ais) norima pasakyti? Kaip 
montuojami kadrai, pereinama iš vieno 
plano į kitą?

3. Pranešimo supratimas
Pateikta pagrindinė informacija ir detalės

Kas ?

Ką? (pagrindinė žinutė)

Kam? (auditorija, tikslinė grupė)

Kur?

Kada?

Kokios vertybės siūlomos?

Kaip? (poveikis, stereotipai)

Koks tikslas?

Remtasi projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 
2013 m. spalio 30 d. metodinės dienos „Mokymasis iš aktualijų įvairių dalykų pamokose“ medžiaga.
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2 veiklos lapas
2 lentelė. Fotografijų analizė

Fotografijų vertinimo kriterijai Interpretacijos
1. Formatas: 
       kvadratinė          stačiakampė

2. Kadro išdėstymas: ar fotografuojamas subjektas 
arba objektas yra 
       centre          ne centre   

Ar tai yra:
       bendras planas 

Žiūrėtojas:
mato veiksmo visumą

       vidutinis planas yra arčiau veiksmo

        labai stambus planas atsiduria arti veikėjų

3. Fotografavimo kampas:
        iš priekio

Žiūrėtojas:
yra viename lygyje su fotografijos 
objektu

        iš viršaus užima dominuojančią padėtį prieš su-
bjektą, kuris dažnai būna nuvertintas

        iš apačios yra dominuojamas subjekto; vaiz-
das iš apačios suteikia didingumo, 
viršenybės jausmą subjektui

         iš šono 

Judėjimo kryptis        į dešinę          į kairę 

4. Vaizdo gylis ir grynumo zona:
Įvardykite pirmą planą: 
        ryškus          išplaukęs 
Įvardykite antrą planą: 
        ryškus          išplaukęs 
Įvardykite foną: 
        ryškus          išplaukęs 
Ar visa nuotrauka yra 
        ryški             išplaukusi 

Priklausomai nuo plano, grynu-
mo pasirinkimo fotografuojamas 
objektas labiau išryškinamas arba 
mažiau išryškinamas. 

5. Šviesa:
       diena                          naktis      
       viduje                         lauke       
       natūrali                      dirbtinė    
       išsisklaidžiusi          nukreipta 
iš kur sklinda šviesa: 
       iš viršaus                  iš apačios

Išsisklaidžiusi šviesa detaliau 
parodo šešėlius ir suteikia subjektui 
reljefo; sušvelninami veido bruožai.
Tiesioginė šviesa paaštrina išraišką 
kontrastu ir šešėlių intensyvumu.
Šviesa iš viršaus suteikia nerealu-
mo, dieviškumo efektą.
Šviesa iš apačios suteikia nerimo 
efektą.

6. Nespalvota ar spalvota

       nespalvota 

       spalvota, dominuojančios spalvos:
       šiltos                          šaltos 
       tamsios                     šviesios 
       kontrastingos          nekontrastingos 
       sodrios                      nesodrios 

Kadangi dabar visi reportažai būna 
spalvoti, nespalvota fotografija – 
labai specifiškas autoriaus pasirin-
kimas.
Nespalvota fotografija suteikia dra-
matiškumo subjektui, senoviškumo, 
estetiškumo bruožų.

7. Kompozicija
Ar jums atrodo, kad kurios nors linijos dominuoja?
       horizontalios           vertikalios                                  
Nupieškite šias linijas:        
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2 veiklos lapas (2)

Kur yra horizonto linija? Koks efektas suteikimas? 
Kaip pasiskirsto svoris?  

Pažymėkite stipriuosius taškus (įstrižainių ir trečdalių 
linijų susikirtimo taškus). Kokie nuotraukos elementai 
užima ypatingą vietą ir tokiu būdu yra išryškinami?
                                                             
                                                                        Pavyzdys

            

8. Prierašas: Ką jis prideda fotografijos supratimui? 
Ar taip pateikiami papildomi paaiškinimai? Ar nuo-
traukos prasmė pasikeičia, ar yra atotrūkis tarp teksto 
ir nuotraukos?

9. Emocija: Kokia mano, žiūrėtojo, vieta, kur krypsta 
mano žvilgsnis šioje fotografijoje? Ką jaučiu žiūrėda-
mas į šią nuotrauką?
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3 veiklos lapas
3 lentelė. Apibendrinta fotografijų analizė 

Kriterijus Aprašymas Pageidautas efektas Sukeltas efektas

Mastelis (formatas, kadro išdėstymas)

Fotografavimo kampas

Vaizdo gylis

Šviesa

Nespalvota ir spalvota

Kompozicija

Informacija (prierašas)

Emocija

Išvada. Ką fotografas norėjo mums pasakyti? 
Kokių priemonių jis ėmėsi, siekdamas šio 
tikslo?
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