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Žiniasklaidos tyrimų apžvalga rodo, kad
2013 m. pabaigoje kompiuteriais ir
internetu naudojosi beveik 100 proc.

15–19 metų lietuvių, o 20–29 metų grupėje –
98 proc. Kasmet didėja mobiliųjų įrenginių
naudotojų skaičius, o technologijos ir sociali-
niai tinklai sparčiai populiarėja tarp vyresnių
šalies piliečių. 

Medijų vaizdai, garsai ir pranešimai yra itin
galingas tikrovės pakaitalas, todėl vis plačiau
pripažįstama, kad greta tradicinio raštingumo
būtina ugdyti medijų ir informacinį raštingu-
mą. Daug dėmesio tam skiria Europos
Komisija ir UNESCO (Jungtinių Tautų švieti-
mo, mokslo ir kultūros organizacija).
Vykdomi šios srities tyrimai, konsultuojamos
nacionalinės vyriausybės, rengiami dokumen-
tai, organizuojami ekspertų susitikimai ir dis-
kusijos šia tema. 

Pagal UNESCO apibrėžimą, medijų ir
informacinis raštingumas yra kompetencijų
visuma, aprėpianti tradicines ir naująsias
medijas bei su jomis susijusius gebėjimus –
nuo techninių įgūdžių iki vizualinio ir žiniask-
laidos raštingumo. Tai įgalina piliečius naudo-
tis medijomis ir kritiškai vertinti jų turinį, ieš-
kant, atsirenkant ir skleidžiant informaciją bei
idėjas asmeniniais tikslais ir kaip pilietinės
visuomenės dalyviams. Raštingas medijų var-
totojas geba bendrauti ir išreikšti save medijo-
se ir kituose informacijos kanaluose, bendra-
darbiauti kuriant medijų turinį. Medijų ir
informacinis raštingumas glaudžiai susijęs su
socialine įtrauktimi, mokymusi visą gyvenimą,
kūrybišku problemų sprendimu, aktyvumu ir
bendradarbiavimu – kertiniais modernios
visuomenės orientyrais. Taip pat tai yra lais-
vos, nepriklausomos ir pliurialistinės žiniask-
laidos pamatas, nes tik kritiški medijų varto-
tojai gali reikalauti kokybiškai parengtos
informacijos.

Medijų raštingumo ugdymo skeptikai daž-
nai sako, kad vaikai ir suaugusieji savaime
išmoksta naudotis medijomis, susiformuoja
tam tikras nuostatas ir įpročius jų atžvilgiu, –
esą tam nereikia jokios formalios pagalbos,
užtenka būti raštingam įprasta šio žodžio
prasme. Tačiau medijų raštingumo šalininkai
pastebi vieną esminį dalyką: jei ne tikslingas ir
programiškas ugdymas, būtų labai sunku
kontroliuoti ir atskleisti plika akimi beveik
nematomą medijų įtaką. 

Kaip pabrėžia Švedijos medijų tarybos eks-
pertė Martina Wagner, „MIR (medijų ir
informacinis raštingumas – M.B.) yra sudėtin-
gesnis ir reikalauja iš vartotojo daugiau įgū-
džių, nei skaitymas ir rašymas. Tradiciniam
raštingumui pakanka išmanyti vieną simbolių
sistemą – raidinį tekstą. O medijos susideda iš
teksto, garso, paveikslėlių, judančių vaizdų ir
t.t. Tam, kad visa tai suvoktum, turi išmanyti
šias skirtingas kalbas. Medijų vartotojas turi
išmanyti pasakojimo teorijas, dramaturgiją,
semiotiką ir, žinoma, kritiškai vertinti šalti-
nius. Be to, interneto revoliucija visą medijo-
se esančią informaciją pavertė hipertekstu.
Dėl to skatinamas kur kas didesnis kontekstų
išmanymas – nuorodomis keliaujama į kitus
tinklalapius, žiūrima, kas reklamuojama skai-
tomo teksto pašonėje ir pan.“

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kultūros
ministerijos užsakymu atliktas žiniasklaidos
priemonių naudojimo raštingumo tyrimas
(A.Nugaraitė, A.Žilinskienė, D.Radzevičius,
2013) parodė, kad naudojimasis internetu
informacijos paieškai ir bendravimui pasiekė
rekordines aukštumas. „Informaciją didžiau-
sia dalis interneto naudotojų susirenka kaip
naujienas, besinaudodami paieškos sistemo-
mis, skaitydami internetinius spaudos leidi-
nius bei komentarus naujienų portaluose,
forumuose, tinklaraščiuose. Tai turi ir neigia-
mą pusę. Pasikeitus skaitymo įpročiams inter-
nete nepakankamai pagrįsta informacija įgau-
na pagreitį būti suprasta kaip galutinė ir
neginčijama tiesa. Tekstai yra peržvelgiami,
nesigilinama į pateikiamos informacijos šalti-
nius. Svarbu ugdyti suvokimą ir savimonę
atkreipti dėmesį į informacijos šaltinius, kuo
remiantis formuluojama viena ar kita netikėta
antraštė ar žurnalistinio teksto mintis“, –
tokias išvadas daro tyrimo autoriai. 

VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos
instituto docentas, komunikacijos ir informa-
cijos teorijų specialistas Mantas Martišius
pastebi, kad internetas daro didelę įtaką tra-
dicinėms informacijos sklaidos priemonėms.
Pavyzdžiui, jau kuris laikas Lietuvoje mažėja
periodinės spaudos, ji traukiasi į paraštes.
Apskritai spauda išgyvena ne pačius geriau-
sius laikus, ypač sunku išsilaikyti labiau niši-
niams, pavyzdžiui, kultūros, leidiniams. Be
valstybės paramos jiems sunku atsilaikyti prieš
interneto dominavimą. Internetas keičia var-

totojų požiūrį į turinį – niekas nenori mokėti
pinigų už tai, ką mano rasią visuotiniame
žiniatinklyje. Tačiau internetas turi rimtų trū-
kumų, ypač susijusių su informacijos patiki-
mumu. Nedaug yra interneto portalų, kurie
neskuba pirmi paskelbti informacijos, prieš tai
jos nepatikrinę. 

2013 m. tyrimo „ES vaikai internete“ duo-
menimis, internetu pradeda naudotis vis jau-
nesni vaikai. Pasaulio informacinio raštingu-
mo tyrimai rodo, kad mokiniai susiduria su
sunkumais vertindami informacijos patikimu-
mą. Tačiau Europos mokyklų tinklo ir Lježo
universiteto Švietimo departamento 2012 m.
atlikto mokyklų tyrimo „Informacinės ir
komunikacinės technologijos švietime“
(ESSIE) rezultatai rodo, kad Lietuvos moki-
nių pasitikėjimas savo socialinės žiniasklaidos
ir technologijų naudojimo įgūdžiais atitinka

Medijų raštingumas –
atsakingos visuomenės
pasirinkimas
Komunikacija. Aktyviai naudojamės tiek tradicinėmis, tiek naujosiomis
medijomis. Bet vienas esminių šiandienos klausimų – ar esame
pakankamai raštingi medijų ir informacijos vartotojai? 
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ES vidurkį, o saugaus naudojimosi internetu
įgūdžių vertinimas ES vidurkį lenkia.

Apie tai, kokie yra vaikų naudojimosi
medijomis įgūdžiai ir kokių iššūkių tai kelia
tėvams, pasakoja ilgametė „Vaikų linijos“
savanorių mokytoja psichologė Jurgita Smiltė
Jasiulionė: „Technologijos vaikus vilioja nuo
mažų dienų, nes jose jie mato interaktyvų ir
patrauklų turinį. Be to, technologijos yra
tapusios suaugusiųjų kasdienybe. Todėl natū-
ralu, kad visai maži vaikai jau nori paliesti
mamos ar tėčio išmanųjį telefoną, išbandyti
ten esančius žaidimus, pasižiūrėti filmukų.
Kol kas nesama sistemingo stebėjimo, ką
Lietuvos vaikai dažniausiai veikia internete,
kokiuose portaluose lankosi. Tačiau stebėda-
mi vaikų elgesį matome, kad jaunesni vaikai –
ikimokyklinio, pradinio mokyklinio amžiaus –
internete dažniau ieško žaidimų, filmukų,

patrauklių vaizdų. Vyresnieji technologijomis
vis dažniau naudojasi informacijos paieškai,
bendravimui. Tarp paauglių populiariausi
socialiniai tinklai, tokie kaip „Facebook“,
„Ask.fm“, „Instagram“. Taip pat vaikai ir
paaugliai naudoja įvairias išmaniąsias progra-
mėles – „Kik“, „Snapchat“ ir kitas.“ 

Pasak psichologės, reikia suprasti, kad
šiuolaikiniai vaikai auga kitokioje aplinkoje
nei ankstesnės kartos. „Jie nuo pat gimimo
yra apsupti medijų ir yra jų veikiami.
Natūralu, kad kartais jų elgesys gali atrodyti
neįprastas. Pavyzdžiui, mes galime gyventi be
tam tikrų technologijų, o paaugliams tai gali
atrodyti neįsivaizduojamas dalykas. Paaugliai
įpranta viską veikti kartu su medijomis – jie
tuo pat metu ruošia pamokas, klausosi muzi-
kos ir stebi draugų įrašus feisbuke. Ir tai nebū-
tinai reiškia, kad jie prastai paruoš pamokas.

Kita vertus, visi vaikai yra smalsūs, jie nori
veikti įvairius dalykus. Taigi, jei patys suaugu-
sieji nuo mažens vaikams savo pavyzdžiu
rodys, kad laisvalaikiu galima veikti daug ką,
kad gyvas bendravimas yra vertybė, tikėtina,
jog ir paaugę vaikai ne vien sėdės prie kom-
piuterio ir bendraus virtualiame pasaulyje“, –
aiškina J.S.Jasiulionė. 

Vaikų domėjimasis technologijomis ir noras
jomis naudotis suaugusiesiems kelia įvairių
klausimų: kiek, kaip, kada leisti vaikui naudo-
tis technologijomis? Kaip riboti vaiko laiką,
praleidžiamą prie kompiuterio? Kaip sužinoti,
kada vaikas susidūrė su kokiomis nors grėsmė-
mis virtualioje erdvėje? Kaip neatsilikti nuo
vaikų? Vaikams reikia aiškių ribų – kaip, kiek,
kada naudotis technologijomis, o tas ribas jam
turi nustatyti suaugusieji. Kitas iššūkis – kaip
apsaugoti vaiką nuo įvairiausių grėsmių.

Saikingai ir tikslingai naudojamos technologijos gali būti puiki ugdymo priemonė, o sunkumų kils tuomet, kai išmanusis telefonas 
ar kompiuteris bus naudojamas vaikui nuraminti
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„Tenka konstatuoti, kad nėra galimybių
visiškai apsaugoti vaiką nuo įvairaus netinka-
mo turinio internete ar kitose technologijose,
– sako J.S.Jasiulionė. – Net ieškodamas
„nekaltų“ vaizdų, pavyzdžiui, kačiukų nuo-
traukų, vaikas gali susidurti su netinkamu,
seksualizuotu turiniu. Todėl itin svarbu suau-
gusiesiems būti šalia vaikų, kad prireikus šie
galėtų kreiptis pagalbos. Jaunesnio amžiaus
vaikams nuo netinkamo turinio apsaugoti yra
visokių turinio filtravimo programų ir įvairių
apribojimų. Tačiau visa tai neveiks, jei tėvai
nebendraus su vaiku ir nesidomės, ką jis vei-
kia medijose.“

Sužinojus, kad vaikas vis dėlto susidūrė su
netinkamu turiniu, psichologė pataria ne baus-
ti, moralizuoti ar grasinti, bet kalbėtis apie tai,
kas tame turinyje netinka vaiko amžiui.

Ugdyti vaikų ir paauglių informacinį raš-
tingumą, apsaugoti nuo grėsmių medijose –
tai iššūkis šiuolaikiniams tėvams. Tačiau ir
patys suaugusieji – mokytojai, tėvai – ne visa-
da geba saugiai naudotis technologijomis. Be
abejonės, labai svarbu mokyti vaikus, kaip
saugiai naudotis medijomis, kritiškai vertinti
informaciją, kaip bendraujant virtualiai išlikti
saugiam. Tačiau ne mažiau svarbu, kad patys
tėvai priimtų medijų iššūkį jų tėvystės patirčiai

ir domėtųsi technologijose slypinčiomis grės-
mėmis bei galimybėmis. Ir dar domėtųsi tuo,
ką medijose veikia jų vaikai. Kaip klausiame
vaikų, ką jie veikė mokykloje, taip turime
klausti, ką jie veikė virtualioje erdvėje: ką suži-
nojo, su kuo bendravo, ką patyrė ar pamatė.

„Norėčiau priminti, kad svarbu kreiptis
pagalbos, kai patiems sunku susidoroti su
kilusiais sunkumais. Natūralu, jog tėvams
sunku viską žinoti apie medijas ir vaikų elgesį
jose, taigi verta pasitarti su kitais žmonėmis,
specialistais, kad kuo labiau padėtume savo
vaikams“, – pataria psichologė.   

Šiaurės šalyse veiksmingiausia apsauga
nuo neigiamos informacijos ar žalingo turinio
laikomas medijų ir informacinis raštingumas.
Siekiant išvengti žalos, siūloma eiti atviro
dialogo ir paskatinimo keliu – mokant vaikus
būti sąmoningais medijų vartotojais. Ši
užduotis apibrėžiama kaip siekis subalansuo-
ti du kraštutinumus: padidinti medijų teikia-
mas galimybes ir sumažinti grėsmių riziką.
Šiaurės šalių MIR apžvalgoje (Jon Dun?s,
2013) rašoma, jog šiose šalyse akcentuojama
vaikų ir jaunimo, kaip demokratinės valsty-
bės piliečių, teisė rinktis – suvokiama, kad jie
turi savo pomėgių ir gebėjimų, kuriuos reikia
gerbti bei puoselėti.

„Niekas negimsta su kritinio mąstymo įgū-
džiais. To turi būti mokoma, ypač kai kalbama
apie vaikus ir jaunimą. Kuo anksčiau pradėsi-
me to mokyti vaikus, tuo lengviau visuomenė
taikysis prie sparčios technologijų kaitos.
Žinoma, mokykla čia vaidina esminį vaidme-
nį. Švedijos medijų taryba daug dirba ugdyda-
ma suaugusiųjų – tėvų, globėjų, mokyklų ben-
druomenės narių, bibliotekininkų ir vaikų
rūpybos specialistų MIR įgūdžius. Per tai stip-
rinama ir vaikų asmenybė – o tai yra geriausia
apsauga“, – neabejoja J.S.Jasiulionė.

Vienas iš Švedijos medijų tarybos priorite-
tų – vaikų ir jaunimo medijų raštingumo ugdy-
mas, siekiant padėti išvengti žalingo medijų
poveikio ir priimti pagrįstus sprendimus jų
aplinkoje. Siekiama suteikti vaikams žinių,
kaip derėtų elgtis virtualioje erdvėje, gebėji-
mų bendrauti ir drąsiai reikšti savo nuomonę,
įžvelgti propagandą ir paslėptą reklamą. Nuo
šių metų taryba žada atnaujinti pastangas
pasiekti anksčiau neįtrauktą pažeidžiamą
socialinę grupę – vaikus, turinčius protinę ar
kitokią negalią. Pasak J.S.Jasiulionės, šiems
vaikams medijos suteikia išskirtinę galimybę
dalyvauti komunikacijos procesuose, nors ir
kelia ypatingų iššūkių, ypač susijusių su kriti-
niu informacijos vertinimu. Tačiau nė vienas

Patys suaugusieji – mokytojai, tėvai – ne visada geba saugiai naudotis technologijomis
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žmogus neturi būti išstumtas už šių procesų
ribų, nes tai yra labai svarbi visų jaunų žmonių
gyvenimo dalis. 

Toks yra ir UNESCO tikslas – kuo labiau
mažinti skirtumus tarp tų, kurie efektyviai
naudojasi medijomis, ir tų, kurie dėl tam tikrų
sąlygų neturi tokių galimybių.   

2014 m. gegužės 27–28 d. vyko pirmasis
Medijų ir informacinio raštingumo forumas,
organizuotas Europos Komisijos, UNESCO,
Barselonos universiteto ir partnerių. Jo tikslas
– pristatyti ir stiprinti nacionalines medijų raš-
tingumo ugdymo strategijas, skatinti tarptauti-
nį ekspertų bendradarbiavimą, o svarbiausia –
įtraukti medijų ir informacinį raštingumą į pri-
valomas Europos švietimo programas. Forume
pristatytas tyrimas atskleidė, kad medijų raštin-
gumo padėtis Lietuvoje gerėja, nors tai tebėra
nišinė sritis. Įtakos tam neabejotinai turėjo
gana aukštas informacinio raštingumo ir
mokyklų aprūpinimo technologijomis lygis.

Forumas nubrėžė skaitmeninio amžiaus
iššūkius švietimui: skatinti didesnį piliečių,
ypač jaunimo, įsitraukimą į demokratinius
procesus per medijas, spręsti privatumo, sau-
gumo internete ir etiško informacijos naudoji-
mo klausimus. Medijų raštingumo ugdymas
padės vaikams formuotis nepriklausomą
požiūrį į tai, kas aplink juos vyksta, kritiškai
vertinti medijų konstruojamus stereotipus,
patiems kurti medijų priemonėmis. Pasak
Barselonos universiteto profesoriaus J.M.P. -
Tor nero, medijų ir informacinio raštingumo
ugdymas turėtų būti esminė kompetencija ir
atnaujinti patį mokymą bei mokymąsi.

Visuomenės progresas ir kaita visuomet eina
koja kojon su technologijų proveržiu ir įsigalėji-
mu. Kaip rodo 2014 m. Europos Komisijos ir
Naujųjų medijų konsorciumo ataskaita, per
artimiausius penkerius metus technologijos
sukels didelių pokyčių švietimo srityje.
Pabrėžiama, kad dėl informacinių komunikaci-
nių technologijų kis mokytojo vaidmuo, o vietą
ugdymosi procese ras socialinės medijos, tokios
kaip feisbukas ir tviteris, bei žaidimų edukacija.
Mokymasis nuotoliniu būdu ir mišriose aplin-
kose, pritaikant ugdymo turinį prie vartotojo,
– šiek tiek tolimesnė ateitis, bet jau šiandien
matoma jos užuomazgų. 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
Edukologijos katedros profesorės dr. Lilijos
Duoblienės teigimu, dėl informacinių komu-
nikacinių technologijų keičiasi mokytojo vaid-
muo ir pats ugdymo turinys. Moksleiviai
informacijos ieško internete, tad jų žinios yra
paviršutiniškos ir fragmentiškos. Mokomasi
bandymų keliu, sparčiai keičiant metodus,
žiūros taškus, darbo režimus. Įsiminti nerei-
kia, nes informacija laikoma naudojamoje
medijoje – kompiuteryje, išmaniajame įrengi-
nyje ir pan. Skirtingos kokybės, vertės ir pati-
kimumo informaciją linkstama suvokti kaip
lygiavertę. O mokytojai vis dar siekia, kad
mokinys gebėtų tvarkingai planuoti, mokytis
laipsniškai, nuosekliai, linijiškai ir giliai. Bet
dabartinės priemonės lemia visai kitokias pri-
eigas prie mokymosi mokytis. Tai visiškai
suvokti ir pagal tai dirbti su mokiniais, profe-

sorės nuomone, sugebės nebent skaitmeninės
kartos mokytojai.

Vilniaus universitete vykdoma nauja švieti-
mo kultūros edukologijos programa siekiama
studentus supažindinti su įvairiomis medijų
ugdymo ir švietimo srityje problemomis, gali-
mybėmis, futuristiniais projektais, leisti jiems
išbandyti savo idėjas vykdant projektus.
Siekiama parengti švietimo ekspertus amžiu-
je, kai medijų tinklai, viena vertus, viską žino,
nieko nereikia saugoti savo galvoje. Kita ver-
tus, tai amžius, kai informacija gali būti labai
lengvai panaikinama. Žinios perduodama
labai greitai, o kokios jos – dažnai įvertinama
jau praėjus kuriam laikui. „Darbo su medijo-
mis, ypač informacijos atrankos ir ekspertavi-
mo, įgūdžiai tampa labai svarbūs visuose švie-
timo lygmenyse. Norime, kad medijų švietimo
specialistai būti rengiami ne tik informatikos
kryptyje, kuriai labiau rūpi techniniai medijų
įveikos aspektai, bet ir edukologijos, kuriai
labiau rūpi būsimo piliečio asmenybė, verty-
bės, sąmoningumas“, – teigia L.Duoblienė. 

Profesorės mintims pritaria ir „Vaikų lini-
jos“ psichologė J.S.Jasiulionė. Jos manymu,
saikingai ir tikslingai naudojamos technologi-
jos tikrai gali būti įdomi ir puiki ugdymo prie-
monė: „Pavyzdžiui, kai kuriuose darželiuose
planšetiniai kompiuteriai naudojami tam tik-
roms užduotims atlikti. Tai nėra blogai ir tik-
rai nepaveikia vaiko raidos netinkamu būdu.
Sunkumų kyla tuomet, kai technologijomis
naudojamasi neribotai, kai išmanusis telefo-
nas, kompiuteris, televizorius naudojamas vai-
kui nuraminti, kad šis netrukdytų tėvams, nors
patys tėvai linkę laisvalaikį leisti prie kompiu-
terio, užuot ėję su vaikais į lauką ar žaidę žai-
dimus. Tada medijos keičia bendravimą: vaka-
re, užuot kalbėjęsi apie tai, kuo gyveno visą
dieną, šeimos nariai linkę „bendrauti“ su
medijomis, formuojasi įprotis būtent tokiu, o
ne kitokiu būdu leisti laisvalaikį.“ 

Medijos teikia neribotų galimybių vaikams
ir suaugusiesiems mokytis, pramogauti, dirbti
ir kurti. Šiandien kiekvienas gali kurti ir pasi-
ekti medijų turinį. Tačiau neugdant kritinio

požiūrio tai gali turėti neigiamų padarinių.
Viena vertus, medijos, internetas ir kiti infor-
macijos teikėjai – bibliotekos, archyvai,
muziejai yra demokratijos laidas, užtikrinantis
piliečių teisę į žinias, saviraišką ir žodžio lais-
vę. Kita vertus, masinės komunikacijos prie-
monės gali lengvai manipuliuoti žmonių
sąmone, primesti tam tikrus įsitikinimus ir
formuoti vertybines nuostatas. 

Dar vienas pavojus – didėjantis informaci-
jos šaltinių skaidymasis. Jau dabar informaci-
ja pateikiama atsižvelgiant į vartotojo ankstes-
nius pasirinkimus ir paieškos rezultatus, o
ateityje to tik daugės. Tai reiškia, kad vis
mažiau dalysimės bendra informacija, rizikuo-
dami gyventi savo informacijos „burbuluose“
ir gauti tik tokią informaciją, kuri atitinka
mūsų įsitikinimus, bet nieko, kas mus išmuštų
iš vėžių ir priverstų pagalvoti. 

Dėl visų išvardytų priežasčių valstybės
turėtų skirti pakankamai dėmesio MIR ugdy-
mui. Tai ypač aktualu šiandienos aplinkybė-
mis, esant nestabiliai padėčiai Rytų Europos
regione. Lietuvoje yra vertingų medijų ir infor-
macinio raštingumo ugdymo iniciatyvų, tačiau
dar tik einama prie bendro požiūrio ir veiksmų
plano valstybiniu lygmeniu. Tuo rūpinasi Švie-
timo ir mokslo ministerija, vykdydama Šiaurės
ministrų tarybos biuro Lietuvoje inicijuotą
projektą, kuriuo siekiama integruoti medijų ir
informacinį raštingumą į ugdymo turinį. 

Pagal šį projektą bus sukurtos ir išbandytos
metodinės priemonės, organizuojami moky-
mai ir inicijuojama ugdymo turinio kaita.
Medijų edukacija užsiima VšĮ „Meno avilys“,
įgyvendinanti nacionalinę programą „Kinas
mano mokykloje“, skirtą vizualiniam raštingu-
mui ugdyti. Kino centras „Skalvija“ vykdo
projektą „Mokausi iš kino“, skirtą mokytojų ir
mokinių kūrybiškumui puoselėti. Nuo 2005 m.
vykdoma Europos Komisijos Informacinės
visuomenės direktorato programa „Saugesnis
internetas“. Ji apima visuomenės švietimą sau-
gaus interneto klausimais, konkursus, mokyk-
lose organizuojamas veiklas, „Karštosios lini-
jos“ ir „Vaikų linijos“ paslaugas. 

Siekiant ugdyti medijų ir informacinį raš-
tingumą patirties galima semtis iš kitų šalių.
Kaip vienas geriausių pavyzdžių pateikiama
Suomija. Šioje šalyje medijų raštingumas
įtrauktas į visus dalykus visose bendrojo ugdy-
mo pakopose. Tai atliepia ekspertų nuomonę,
kad medijų ir informacinis raštingumas turėtų
būti ugdomas sistemiškai, o ne apsiribojant
tam tikrais gebėjimais ar projektine veikla.
Kita vertus, pavieniai medijų raštingumo
entuziastai taip pat gali suteikti gerų impulsų
ir užkrėsti kitus medijų panaudojimo ugdymo
procese idėjomis.  

Labai svarbu ieškoti dermės su ugdymo
programomis ir parengti kompetentingus šios
srities mokytojus, inicijuoti diskusijas apie
informacinį visuomenės saugumą. Taip pat
būtina atkreipti tėvų ir kitų suaugusiųjų
dėmesį į jų vaikams kylančius informacijos
vartojimo iššūkius ir paskatinti kalbėtis su vai-
kais apie jų veiklą virtualioje erdvėje. �
Martyna Bražiūnaitė

Pasak L.Duoblienės, dėl informacinių 
komunikacinių technologijų keičiasi mokytojo 
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