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temos 
aktualumas

Gyvename technologijų amžiuje. In-
ternetas pasidarė svarbia istorinių bei 
asmeninių faktų ir pasakojimų saugykla, 
kuri formuoja mūsų kultūrinę ir indivi-
dualią atmintį, mūsų asmeninį ir naci-
onalinį tapatumą. Nuo medijų turinio 
priklauso, kaip suvokiame save ir savo 
valstybę, kokią reikšmę teikiame kultū-
rai ir tautybei. Daugeliui jaunosios kar-
tos žmonių bendravimas socialiniuose 
tinkluose tampa svarbesnis už naciona-
linį ar kitokį tapatumą. Tai, kaip vertina-
me savo valstybę, priklauso nuo bendro 
žiniasklaidos kuriamo fono. Jeigu skai-
tome ir girdime vien neigiamą informa-
ciją apie Lietuvos valdžią ir gyvenimo 
sąlygas, formuojasi menkavertiškumas 
ir negatyvizmas. Kaip to išvengti? Sa-
vivertę ir nacionalinį tapatumą stiprina 
teigiamas Lietuvos įvaizdis medijose.

metodiniai 
siūlymai 

Šią pamoką siūloma integruoti į lietu-
vių kalbos ir literatūros etikos, pilietiš-

kumo pagrindų ar istorijos pamokas. Per 
istorijos pamokas mokiniai svarsto naci-
onalinio tapatumo, tautinės savimonės 
svarbą ir jų stiprinimo klausimus pasi-
telkiant medijas, per etikos – filosofiškai 
svarsto apie asmens tapatumo klausimą 
ir medijų įtaką asmens tapatumui, per 
lietuvių kalbą ir literatūrą nagrinėja, kaip 
pasitelkiant medijas perkuriamas nacio-
nalinio naratyvo turinys gali sustiprinti 
pasitikėjimą savo nacionaline kultūra. 

teorinė 
medžiaga 

Asmens tapatumas ir nacionalinis ta-
patumas. kaip juos formuoja medijos? 
Tapatumas, arba savęs suvokimas, yra 
savybės, kurios daro mus individualius. 
Asmens tapatumas nusako žmogaus 
vientisumą, įprasmina jo gyvenimo kelio 
tikslus, padeda suvokti savo padėtį pa-
saulyje, todėl jis yra toks svarbus. 

Tautinis ir nacionalinis tapatumas vis 
labiau pripažįstami kaip esminiai žmo-
nes į bendruomenes saistantys „klijai“, 
kurie jau savaime diegia ir patriotišku-
mo, ir atsakingumo tautai ir visuomenei 
nuostatas.

Medijų technologijų aplinkos veikia 
nacionalinį tapatumą kaip ir kitus – in-
dividualius bei grupinius – tapatumus. 
Tapatumų – gyvenimo stilių, etninių bei 

religinių bendruomenių, jaunimo ir vir-
tualių subkultūrų – vartojimas stiprina 
individualų tapatumą ir keičia nacionali-
nio tapatumo formavimo bei įtvirtinimo 
būdus. 

Nesunku pastebėti, kaip greitai įvai-
rūs nauji socializacijos ritualai išplinta 
įvairių šalių jaunimo subkultūrose. Šiuo 
atžvilgiu madas diktuoja JAV afroame-
rikiečių jaunimas – pasisveikinimas, 
bendravimo būdas, muzika, apranga, 
išvaizda, kūno puošyba ir pan. Taip Lie-
tuvoje gyvenantis jaunimas gali tapatin-
tis su Jungtinėse Valstijose ar tolimuo-
siuose rytuose gyvenančiomis jaunimo 
subkultūromis.

Kadangi nacionalinis tapatumas su-
sideda iš nacionalumo bruožų – ben-
dra kalba, tikėjimas, papročiai, istoriniai 
pasakojimai ir kt., todėl vartojimą ska-
tinantys prekiniai ženklai bei vaizdiniai 
vis labiau pasitelkiami tapatumui kurti 
bei išreikšti. Reklama naudojama per-
teikti tam tikrus požiūrius į socialinius 
reiškinius ir pasaulines problemas. Ži-
nomi prekės ženklai pasitelkiami sti-
printi tapatumą ir kovoti ideologines 
kovas. Pavyzdžiui, islamo šalys kovoda-
mos su vakarų kultūra pasitelkė žinomą 
„Coca Cola“ ženklą. Pasaulyje nėra ša-
lies, kurioje nebūtų paplitęs šis gėrimas, 
įteigiantis amerikietiškos civilizacijos 
viršenybę. Islamo šalyse vis labiau po-
puliarėja gėrimas „Mecca Cola“, kuris 
žinomą prekės ženklą pakeičia Mekos 
šventovės įvaizdžiu. Taip šalys kovoja su 
vakarietiška kultūra ir saugo savo tapa-
tumą. Valstybių politikai gerai supranta 

vartotojišką medijų prigimtį ir pasitelkia 
prekinius ženklus nacionaliniam tapatu-
mui kurti.

Tačiau, suprantama, tokiuose tapa-
tumuose jau esama įsprausto tam tikro 
globalumo bruožų ar ženklų. Vaizdai 
ypač veikia atmintį – reklamos gamin-
tojai jau seniai pastebėjo ypatingą vaiz-
do paveikumą ir jo paliekamus pėdsakus 
atmintyje. Individo tapatumui yra svar-
būs gimtinės, istorinių vietų bei pamin-
klų, veikėjų, taip pat matytų filmų, pa-
veikslų, įsimintų įvykių, artimų žmonių 
vaizdai ir atvaizdai. Daliai tų vaizdų bū-
dingi etnokultūrinį, tautinį ar nacionalinį 
tapatumą formuojantys bruožai. 

Nacionaliniam tapatumui įtvirtinti la-
bai svarbi asmeninė, gyvoji ir istorinė 
atmintis. Kaip tik ši atmintis vis labiau 
užvaldoma šiuolaikinių medijų, kurios 
gyvąją ir istorinę atmintį verčia skai-
tmenine atmintimi. Medijos tapo mūsų 
atminties tęsiniu ir saugykla, svarbia 
istorinių bei asmeninių pasakojimų sau-
gykla, kuri formuoja mūsų kultūrinę ir in-
dividualią atmintį, formuoja mūsų asme-
ninį ir nacionalinį tapatumą. Nuo medijų 
turinio priklauso, kaip suvokiame save ir 
savo valstybę. Jeigu girdime ir skaitome 
vien neigiamą informaciją apie Lietuvos 
valdžią ir gyvenimo sąlygas, formuojasi 
menkavertiškumas ir negatyvizmas. Sa-
vivertę ir nacionalinį tapatumą stiprina 
teigiamas Lietuvos įvaizdis medijose.

Klausimas – Ar įmanoma ir kaip įma-
noma medijų teikiamas galimybes pa-
sitelkti nacionalinio tapatumo savikūrai 
stiprinti?
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mokymosi veiklos 

Klasės: 11−12                    
Trukmė: 2 pamokos

Mokinių pasiekimai 

1. Apmąstyti savo kaip Lietuvos piliečio 
tapatybę. 
2. Nurodyti priemones tautinei savimo-
nei stiprinti. 
3. Svarstyti filosofinius klausimus ir 
samprotavimus apie asmens tapatumą.
4. Pasitikėti savo nacionaline kultūra.
5. Kritiškai ir konstruktyviai vertinti ži-
niasklaidos priemonių ir viešųjų ryšių 
teikiamą informaciją apie valstybės gy-
venimo reiškinius ir pilietinės visuome-
nės būklę.

Mokymosi uždaviniai

1. Mokiniai žiūrėdami vaizdo medžiagą 
apibūdins, kas yra nacionalinis tapatu-
mas, ir paaiškins, kaip jį gali formuoti ar 
silpninti medijos.
2. Ieškodami įrodymų teiginiams pa-
grįsti ir paneigti argumentuos medijų 
įtaką asmens tapatumo formavimui.
3. Sukurs nacionalinį tapatumą stipri-
nančios reklamos idėją bei teigiamą 
Lietuvos įvaizdį Europoje formuojančią 
idėją pasitelkiant medijas.

1. Klausimai trumpai diskusijai: Kas 
yra tapatumas? Kas yra nacionalinis 
tapatumas? Kodėl jis svarbus žmogui, 
bendruomenei, valstybei? Ar nuo medi-
jų turinio priklauso, kaip suvokiame save 
ir savo valstybę? Kaip nacionaliniam 
tapatumui gali turėti įtakos neigiama, o 
kaip pozityvi informacija apie Lietuvos 
valdžią ir gyvenimo sąlygas? Kokios gali 
būti to pasekmės?
2. Nacionalinio tapatumo raiška medi-
jose. Mokiniai žiūrėdami portalo „Ber-
nardinai.lt“ laidų ciklo, skirto medijų 
raštingumo ugdymui, vaizdo medžiagą 
„Medijų raštingumas. Nacionalinis tapa-
tumas ir medijos“1 individualiai užpildo 
1 veiklos lapą. Užpildytus veiklos lapus 
mokiniai aptaria poromis ar mažomis 
grupėmis bei papildo savo veiklos lapus 
bendraklasių išsakytomis naujomis idė-
jomis. Užpildytas veiklos lapas aptaria-
mas klasėje, išsakomos skirtingos viena 
kitą papildančios mintys.
3. Argumentų teiginiams pagrįsti ir 
paneigti formulavimas. Mokiniai su-
skirstomi į poras ar darbo grupes. Kie-
kviena pora ar darbo grupė gauna po 
vieną teiginį (1 priedas), kuriam pagrįsti 
ir paneigti turi suformuluoti argumen-
tus „Už“ ir „Prieš“ bei užpildyti 2 veiklos 
lapą.

1 http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/
mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatu-
mas-ir-medijos

Mokiniams paaiškinama ugdymo me-
todo „Trikojė taburetė“ esmė, pateikia-
mas pavyzdys (žr. Ugdymo metodai). 
Tuomet mokiniai pildo 2 veiklos lapą 
ir pateikia tris argumentus (argumen-
tai „UŽ“), patvirtinančius teiginį, po to 
pabando paneigti bent vieną teiginį 
pagrindžiantį argumentą, jei pavyks – 
ir visus tris (argumentai „PRIEŠ“). Jei 
mokiniams trūksta įrodymų, jų mokiniai 
gali paieškoti internetiniuose informa-
cijos šaltiniuose. Remdamiesi 2 veiklos 
lape pateikta schema mokiniai gali nu-
piešti plakatus ir jame surašyti savo ar-
gumentus „Už“ ir „Prieš“.
4. Nacionalinį tapatumą stiprinančios 
reklamos idėjos kūrimas. Užduotis 
mokiniams: dirbant grupėmis sukurti 
komercinės ar socialinės reklamos, sti-
prinančios nacionalinį tapatumą, idėją. 
Esant galimybei, šią idėją mokiniai gali 
pabandyti įgyvendinti, pvz., per dailės 
pamokas nupiešti reklaminius plakatus.

Kurdami reklamos idėją mokiniai 
turėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus:

Kas?

Ką? 
(pagrindinė 
žinutė)

Kam? 
(auditorija, 
tikslinė 
grupė)

Kur?

Kada?

Kokios 
vertybės 
siūlomos?

Kaip? 
(poveikis)

Koks tikslas?

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
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5. Idėjos, formuojančios teigiamą 
Lietuvos įvaizdį Europoje, kūrimas. 
Mokiniai peržiūri kampanijos „Naci-
onalinė idėja“ vaizdo medžiagą, ku-
rioje apie nacionalinės idėjos svarbą 
kalba įvairūs Lietuvos veikėjai: vers-
lininkai, menininkai, mokytojai ir kt. 

Vaizdo medžiaga peržiūrai: 
 ¥ kampaniją „Nacionalinė idėja“ pri-

statantis vaizdo įrašas1; 
 ¥ „Nacionalinė idėja. Tomas Sinickis 

(Gravel). Vertybės: Ambicinga Lie-
tuva“2. 

Darbas grupėmis. Kiekviena gru-
pė pasirenka, kokią medijų formą 
naudos kurdami idėją: reklamą, so-
cialinį tinklą, vaizdo filmą, fotografi-
ją ar kt., bei pasiūlo teigiamo Lietu-
vos įvaizdžio kūrimo Europoje idėją 
pasitelkus pasirinktą medijų formą. 
Kuriant idėją mokiniams pasiūloma 
vadovautis tais pačiais kriterijais 
kaip ir kuriant reklamą (žr. 4 užduo-
tis), nes tai yra universalūs medijų 
tekstų analizės kriterijai.

vertinimas

1. Mokiniai ir mokytojas įvertina kie-
kvieną pristatytą idėją (nacionalinį ta-
patumą stiprinančios reklamos idėjas ir 
teigiamą Lietuvos įvaizdį Europoje for-
muojančias idėjas) remdamiesi įsiverti-
nimo „Voratinklyje“ pateiktais vertinimo 
kriterijais.

Įsivertinimo „Voratinklis“

1 https://www.youtube.com/watch?v=n-
JIWfL8cSGg
2 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=SXNTYpbKnmE

Aiškus tikslas

A
iški ti

kslinė grupė

Aišk
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iū

lo
mos v

erty
bės

Idėja originali, įdomi

M
an

e 
ši

 id
ėj

a 
įti

ki
no

Balsuočiau už šią idėją

Aiški pagrindinė idėja

Pristatytą draugų idėją įvertinkite 6 
balų skalėje, kur 1 reiškia „neatitinka nu-
rodyto kriterijaus“, o 6 – „visiškai atitin-
ka“. Nuspalvinkite reikiamą voratinklio 
eilučių skaičių pagal pasirinktą balą.
2. Savirefleksija. Užbaikite sakinius:

Šioje pamokoje aš sužinojau...
Šioje pamokoje aš išmokau...

literatūra ir 
informacijos 
šaltiniai

1. Politikos sociologija ir identiteto pro-
blemos. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 
2002/2, ISSN 1392-3358.
2. Portalo „Bernardinai.lt“ laida „Medijų 
raštingumas. Nacionalinis tapatumas ir 
medijos“: http://www.bernardinai.lt/tv/
laida/1178/mediju-rastingumas-nacio-
nalinis-tapatumas-ir-medijos. Autoriai 
Kostas Kajėnas ir Monika Midverytė. Pa-
skelbta 2014 m. gruodžio 10 d.
3. Nacionalinis tapatumas medijų kul-
tūroje. Sudarė Ž. Gažulytė-Filipavičienė, 
V. Rubavičius ir kt. Kaunas: AB „Aušra“, 
2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=nJIWfL8cSGg
https://www.youtube.com/watch?v=SXNTYpbKnmE
https://www.youtube.com/watch?v=SXNTYpbKnmE
https://www.youtube.com/watch?v=SXNTYpbKnmE
https://www.youtube.com/watch?v=nJIWfL8cSGg
https://www.youtube.com/watch?v=nJIWfL8cSGg
https://www.youtube.com/watch?v=SXNTYpbKnmE
https://www.youtube.com/watch?v=SXNTYpbKnmE
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1178/mediju-rastingumas-nacionalinis-tapatumas-ir-medijos
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1 veiklos lapas
Nacionalinis tapatumas medijose 

NAcIoNAlINIs
TApATuMAs

Gimininga sąvokaKas tai yra?Kodėl tai svarbu? sąvoka - priešingybė pavyzdžiai medijose, 
stiprinantys nacionalinį tapatumą 

pavyzdžiai medijose, 
silpninantys 

nacionalinį tapatumą

Pagal Harvey F. Silver, Richard V. Strong, Matthew J. Perini. Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą. Vilnius, 2012.
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2 veiklos lapas
Trikojis stendas, aiškinantis nesutarimą

Argumentai „uŽ“ Argumentai „pRIEŠ“

TEIGINYs: TEIGINYs:

Faktai, įrodymai ir 
pan. 

Faktai, įrodymai ir 
pan. 

Nuostatos, pagrin-
dinės taisyklės, 
mokslas ir t. t.

Nuostatos, pagrin-
dinės taisyklės, 
mokslas ir t. t.

Vertybės, troškimai, 
tikslai ir t. t.

Vertybės, troškimai, 
tikslai ir t. t.



177 MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS  |  NAcioNAliNis tApAtumAs ir medijos

1 priedas

PIRMAS TEIGINYS. Daugeliui jaunosios kartos 
žmonių bendravimas socialiniuose tinkluose tampa 
svarbesnis už nacionalinį tapatumą.

TREČIAS TEIGINYS. Iš dalies tampame tokie, 
kokiais mums siūlo būti medijų herojai. Jeigu mūsų 
žiniasklaidoje dominuoja svetimi herojai ir kultūra, 
nacionalinis tapatumas pamažu silpsta.

PENKTAS TEIGINYS. Medijų turinys skatina 
vartojimą ir siūlo išbandyti naujus tapatumus.

ANTRAS TEIGINYS. Savivertę ir nacionalinį tapatumą 
stiprina teigiamas Lietuvos įvaizdis medijose.

KETVIRTAS TEIGINYS. Medijos išstumia į antrą 
planą tradicinius tapatumus, tokius kaip tautybė, 
religija, kultūra, ir formuoja vartotojišką tapatumą.
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