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Trumpas Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projekto apibūdinimas. 

Medijų ir informacinio raštingumo (MIR) ugdymo projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras, 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Švietimo ir mokslo ministerija.  

Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, 

remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir 

pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui su Šiaurės šalimis vystant medijų 

ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu. 

Projektą inicijavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Juo siekiama sukurti platformą 

Lietuvos suinteresuotųjų šalių ir Šiaurės šalių partnerių dialogui ir bendradarbiavimui, o platesniu 

mastu – plėtoti tokias šiaurietiškas vertybes kaip atviros visuomenės svarba, pagarba ir tolerantiškų, 

kritiškai mąstančių ir atsakingų piliečių ugdymas. 

Projekto metu buvo sukurta ir išversta medijų ir informacinio raštingumo ugdymo metodinė 

medžiaga įvairioms klasėms (nuo pradinių klasių iki dvyliktos klasės) dėstantiems pedagogams, 

bibliotekininkams, taip pat tėvams aktuali medžiaga, medijų ir informacinio raštingumo tema 

organizuoti renginiai ir mokymai, parengtos rekomendacijos dėl MIR integracijos į 9–12 klasių 

dalykų turinį galimybių. Projekto veiklos rezultatus galima rasti „Ugdymo sode“, adresu 

http://duomenys.ugdome.lt/mir. 

Projekto uždaviniai 

1. Veikti Lietuvos viešąją nuomonę – aktualizuoti MIR sampratą tarp mokytojų ir kitų 

Lietuvos švietimo bendruomenės narių. 

2. Skleisti MIR idėjas – sutelkti įvairias Lietuvoje jau vykdomas ir būsimas su MIR 

susijusias veiklas bei medžiagą ir papildyti tai Šiaurės šalyse pasiteisinusiomis MIR ugdymo 

formomis. 

3. Atnaujinti bendrojo ugdymo turinį – švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose 

įtvirtinti MIR, pasiremiant Šiaurės šalių patirtimi. 

4. Kelti šalies pedagogų kvalifikaciją – lavinti mokytojų ir kitų švietimo sistemos dalyvių 

MIR kompetencijas, reikalingas mokinių MIR ugdymui. 

 

Projekto trukmė: 2014–2015 m. 

 

Projekto mokymuose dalyvavo komandos iš 62 Lietuvos mokyklų. Kiekvieną komandą sudarė 

ne mažiau penkių narių, norinčių taikyti inovatyvius darbo metodus savo mokykloje: trys 9–12 (I–IV 

gimnazijos) klasių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų ir bet kurio kito 

http://duomenys.ugdome.lt/mir
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dalyko) mokytojai, mokyklos bibliotekininkas ir mokyklos administracijos atstovas. Kelių mokyklų 

komandose pasikeisdami dirbo po šešis ar septynis mokyklos bendruomenės atstovus. 

 

Bendra informacija apie tyrimą. 

Tyrimas pradėtas vykdyti 2015 m. gegužės mėnesį, o baigtas 2015 m. gruodžio mėnesį. Tyrimui 

keltas tikslas – nustatyti, kaip efektyviai projekto mokyklų komandos dalyvauja projekto veiklų 

įgyvendinime. 

Tyrimo tikslui įgyvendinti buvo suformuluoti tokie uždaviniai: 

1. Nustatyti, kokią dalyvavimo projektinėje veikloje patirtį mokyklų komandų nariai turi 

apskritai ir kiek iš jų yra dalyvavę projektuose, susijusiuose konkrečiai su mokinių medijų ir 

informacinio raštingumo ugdymu. 

2. Išsiaiškinti projekto veiklose dalyvaujančių mokyklų komandų narių gebėjimus ir 

galimybes ugdyti savo mokinių medijų ir informacinį raštingumą. 

3. Nustatyti projekto veiklose dalyvaujančių mokyklų vyresniųjų (9 – 12) klasių mokinių 

medijų ir informacinio raštingumo lygį. 

4. Išsiaiškinti būdus ir kryptis, kaip projekto veiklose dalyvaujančiose mokyklose buvo 

įgyvendinamas medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projektas. 

 

Rengiantis tyrimui Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus specialistė R. 

Jančiauskaitė ir Ugdymo turinio skyriaus metodininkė G. Orintienė, pasirėmusios UNESCO gairių 

„Pasaulinė medijų ir informacijos raštingumo vertinimo sistema: šalies pasirengimas ir 

kompetencijos“ (angl. UNESCO Global Media and Information Literacy Assessment Framework, 

2013) techniniu priedu E – „MIR kompetencijų matrica (antroji pakopa)“1, parengė du teorinius 

konstruktus – mokytojų veiklų, vykdomų ugdant mokinių medijų ir informacinį raštingumą, teorinį 

konstruktą bei mokinių gebėjimų medijų ir informacinio raštingumo srityje teorinį konstruktą. 

Koduojant respondentų pateiktus atsakymus į du atvirus pirmosios apklausos klausimus (apie 

respondentų gebėjimus, kurie leistų pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

rezultatų), taip pat pasinaudota Pedagogo profesijos kompetencijos aprašu2.  

Siekiant nustatyti, ar projekto įgyvendinimo metu įvyko pokyčių, buvo nutarta iš viso atlikti 

keturias projekto mokyklų komandų narių apklausas: dvi 2015 m. pavasarį, komandų nariams tik 

pradėjus veiklą, ir dvi 2015 m. pabaigoje, kai projekto mokyklų komandų nariai baigė vykdyti 

                                                           
1 Plg. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-

materials/publications/full-list/global-media-and-information-literacy-assessment-framework/  
2 Plg. https://sodas.ugdome.lt/diskusijos/200/irasai  

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/global-media-and-information-literacy-assessment-framework/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/global-media-and-information-literacy-assessment-framework/
https://sodas.ugdome.lt/diskusijos/200/irasai
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numatytas veiklas. Mokytojų veiklų, vykdomų ugdant mokinių medijų ir informacinį raštingumą, 

teoriniu konstruktu remtasi atliekant pirmąją ir trečiąją apklausas, o mokinių gebėjimų medijų ir 

informacinio raštingumo srityje teorinis konstruktas buvo antrosios ir ketvirtosios apklausų 

pagrindas. Tyrimus atliko Ugdymo plėtotės centro Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus 

metodininkas dr. Albinas Kalvaitis. 

Pirmoji apklausa atlikta 2015 m. gegužės 19 – birželio 10 d. Iš viso apklausti 285 respondentai 

(92 proc. visų projekte dalyvaujančių komandų narių). Antroji apklausa atlikta 2015 m. birželio 8 – 

24 d. Iš viso apklausti 275 respondentai (88 proc. visų projekte dalyvaujančių komandų narių). 

Pirmoji ir antroji apklausos atliktos pasinaudojus nemokamos internetinės apklausų svetainės 

www.manoapklausa.lt galimybėmis. 

Trečioji ir ketvirtoji apklausos vienu metu buvo atliekamos 2015 m. lapkričio 20 – gruodžio 22 

d. Abu kartus iš viso apklausti 206 respondentai (65 proc. visų projekte dalyvaujančių komandų 

narių). Trečioji ir ketvirtoji apklausos atliktos pasinaudojus informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ 

(https://sodas.ugdome.lt/) galimybėmis. 

Nusistatant tyrimo strategiją nuspręsta, kad dviejų pirmųjų apklausų, atliktų mokyklų komandų 

nariams tik pradedant projekto veiklas savo mokyklose, metu bus domimasi komandų narių patirtimi 

kasdienėje veikloje ugdant mokinių medijų ir informacinį raštingumą (pirmoji apklausa) bei prašoma 

įvertinti savo mokyklų 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio raštingumo kompetencijas 

(antroji apklausa). Taip pirmosios apklausos metu buvo sprendžiamas antrasis tyrimo uždavinys 

(išsiaiškinti projekto veiklose dalyvaujančių mokyklų komandų narių gebėjimus ir galimybes ugdyti 

savo mokinių medijų ir informacinį raštingumą), o antrosios apklausos metu – trečiasis tyrimo 

uždavinys (nustatyti projekto veiklose dalyvaujančių mokyklų vyresniųjų (9 – 12) klasių mokinių 

medijų ir informacinio raštingumo lygį). Nors apsisprendžiant dėl projekto mokyklų nebuvo 

stengtasi, kad mokyklos būtų atrinktos reprezentatyviai jų pasiskirstymui šalyje (pagal mokyklos tipą, 

mokinių skaičių, mokytojų ir mokyklos vadovų kvalifikaciją, miesto ir kaimų mokyklų santykį ir 

pan.), galima manyti, kad pirmosios ir antrosios respondentų apklausų rezultatai bent iš dalies atspindi 

medijų ir informacinio raštingumo ugdymo situaciją Lietuvos mokyklų vyresnėse klasėse bendrai 

paėmus. Pirmosios apklausos metu respondentams taip pat buvo užduoti klausimai, padėję išspręsti 

pirmąjį tyrimo uždavinį – nustatyti, kokią dalyvavimo projektinėje veikloje patirtį mokyklų komandų 

nariai turi apskritai ir kiek iš jų yra dalyvavę projektuose, susijusiuose konkrečiai su mokinių medijų 

ir informacinio raštingumo ugdymu. 

Planuojant trečiąją ir ketvirtąją apklausas buvo nuspręsta aiškintis, kokiomis kryptimis 

mokyklų komandų nariai dirbo gyvendindami projekto veiklas. Tuo tikslu vėl buvo pasinaudota 

abiem parengtais teoriniais konstruktais ir vykdant trečiąją apklausą buvo domimasi, kaip projekto 

http://www.manoapklausa.lt/
https://sodas.ugdome.lt/
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metu respondentai ugdė mokinių medijų ir informacinį raštingumą, o ketvirtoji apklausa skirta ištirti 

konkrečių projekto mokyklų mokinių, kurių MIR kompetencijas mokyklų komandų atstovai ugdė 

dalyvavimo projekte metu, gebėjimų pokyčius. 

 

Pagrindinės tyrimo išvados ir rekomendacijos. 

Sprendžiant pirmąjį tyrimo uždavinį „Nustatyti, kokią dalyvavimo projektinėje veikloje patirtį 

mokyklų komandų nariai turi apskritai ir kiek iš jų yra dalyvavę projektuose, susijusiuose konkrečiai 

su mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymu“ paaiškėjo: 

1. Tik mažuma projekto dalyvių nurodė anksčiau dalyvavusi kokiame nors su MIR 

problematika susijusiame jų mokyklos vykdytame projekte. Didžioji dalis tokiuose projektuose 

dalyvavusių respondentų – mokyklų bibliotekininkai. Praktiškai nebuvo respondentų, priklausančių 

administracijos darbuotojų ir mokytojų grupei, kurie būtų anksčiau dalyvavę panašiuose projektuose. 

Tokiu būdu mokyklose buvo akivaizdžiai matomas su MIR problematika susijusių projektų poreikis. 

Galima teigti, kad, ko gero, ir kitose šalies mokyklose pedagogams ir vyresniųjų klasių mokiniams 

pasiūlyta papildoma veikla ugdant su medijų ir informaciniu raštingumu susijusias kompetencijas yra 

aktuali ir turėtų sulaukti mokyklų bendruomenių dėmesio. 

2. Paklausti apie dalyvavimą su MIR problematika susijusiuose projektuose, net 

dešimtadalis respondentų nurodė dalyvavę kokiame nors su informacinių-komunikacinių 

technologijų (IKT) problematika susijusiame projekte. Taigi bent daliai respondentų IKT ir MIR 

problematika daugiau ar mažiau reiškė tą patį. Ko gero, tai daugeliui Lietuvos pedagogų būdinga 

problema. Todėl ateityje Lietuvos mokyklose viešinant kokias nors su medijų ir informaciniu 

raštingumu susijusias veiklas būtina specialiai skirti dėmesio aiškinant, kuo MIR problematika ir 

ugdomos kompetencijos skiriasi nuo IKT problematikos. 

3. Maždaug pusė respondentų tiesiogiai ar netiesiogiai (neatsakydami į šį klausimą) 

nurodė, kad iki šiol apskritai nėra dalyvavę kokiame nors tarptautiniame ar nacionaliniame projekte. 

Mažiausia tokių respondentų buvo tarp mokyklų administracijų darbuotojų. 

4. Respondentų vertinimu, siekiant kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymo rezultatų, jiems labiausiai turėjo padėti jų bendrosios kompetencijos, ypač naujų 

technologijų ir informacijos valdymo kompetencija bei profesinės komunikacijos kompetencija. Savo 

dalykines kompetencijas kaip sėkmės sąlygą aiškiai dažniau išskyrė projekte dalyvaujantys 

mokytojai. 

5. Kita vertus, respondentų vertinimu, sutrukdyti pasiekti kuo geresnių projekto 

įgyvendinimo rezultatų jiems galėjo nepakankami MIR gebėjimai, IKT kompetencijos stoka ir 

nepakankamas užsienio (dažniausiai anglų) kalbos mokėjimas. Nepakankamas IKT kompetencijas ir 
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laiko stoką kaip problemą įgyvendinant projekto veiklas aiškiai dažniau nurodė mokyklų 

administracijų atstovai. MIR kompetencijos stoką kaip problemą įgyvendinant projekto veiklas 

aiškiai dažniau nurodė lietuvių kalbos pamokų turintys respondentai. Į šias aplinkybes, ko gero, 

būtina atkreipti dėmesį, ateityje Lietuvos mokyklose planuojant su medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymu susijusias veiklas. 

 

Sprendžiant antrąjį tyrimo uždavinį „išsiaiškinti projekto veiklose dalyvaujančių mokyklų 

komandų narių gebėjimus ir galimybes ugdyti savo mokinių medijų ir informacinį raštingumą“ 

nustatyta: 

1. Analizuojant respondentų pateiktus vertinimus dėl įvairių mokinių MIR kompetencijų 

ir gebėjimų ugdymo stebima aiški jų nusiteikimo ugdyti konkrečius gebėjimus ar kompetencijas 

priklausomybė nuo mokomo dalyko. Vykdant projekto veiklas šis dar pirmos apklausos metu 

nustatytas dėsningumas pasitvirtino, kai trečiosios ir ketvirtosios apklausų metu respondentai 

priklausomai nuo mokomo dalyko nurodė ugdę skirtingus mokinių gebėjimus. Renginių su mokyklų 

komandomis metu irgi aptarta idėja, kad būtų naudinga apgalvoti metodines rekomendacijas 

kiekvieno dalyko mokytojui (ne tik pilietinio ugdymo ir lietuvių kalbos), kokius MIR gebėjimus būtų 

galima ugdyti to dalyko pamokose. Todėl būtų verta šią idėją įgyvendinti parengiant rekomendacijas 

mokykloms dėl MIR integravimo į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 

2. Projekto mokyklos šalia lietuvių kalbos ir literatūros bei pilietiškumo pagrindų 

mokytojų projekto vykdymo komandos nariu galėjo pasirinkti bet kurį kitą mokyklos mokytoją. 

Surinktos informacijos analizė parodė, kad šiuo trečiuoju komandos nariu dažnoje mokykloje buvo 

pasirinktas informacinių technologijų mokytojas, ir jis paprastai lengvai rado sau vietą projekte. 

Todėl toliau šalies mokyklose vykdant įvairias su medijų ir informaciniu raštingumu susijusias 

veiklas yra prasminga į šias veiklas įtraukti ir informacinių technologijų mokytojus. 

3. Vertinant respondentų patirtį mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

srityje bendrai paėmus matyti, kad jie labiausiai patenkinti savo veiklos rezultatais ugdant mokinius 

etiškai bendrauti internete (interneto tematika) ir ieškoti informacijos įvairiuose informacijos 

šaltiniuose (medijose, internete, bibliotekose, archyvuose, organizacijose, iš asmenų ir kt.) bei kaip 

rasti reikiamą informaciją (abu – informacinio raštingumo tematika). Jie labiausiai nepatenkinti savo 

veiklos rezultatais ugdant mokinius vertinti žiniasklaidos priemonių savininkų galimą įtaką turiniui, 

aiškinant mokiniams, kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus (abu – žiniasklaidos tematika) bei kaip susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai ir saugiai 

skelbti informaciją (interneto tematika) rezultatų. Todėl galima daryti išvadą, kad papildomai 

neparaginti mokytojai kol kas menkai pagalvoja apie visuminį visų ar bent daugumos MIR gebėjimų 

https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/7cd7ca34-7d61-43e0-a822-da27fd42b4f7.pdf
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/7cd7ca34-7d61-43e0-a822-da27fd42b4f7.pdf


7 

ugdymą. Taigi verta metodinėse rekomendacijose papildomai nurodyti, kad mokyklose būtinas 

bendras mokyklos mokytojų pasitarimas ir susitarimas dėl visaapimančio MIR gebėjimų ugdymo ir 

galbūt net pasidalijimo, kokie mokytojai kokius gebėjimus ugdys. 

4. Didžioji dalis į klausimus atsakiusių mokyklų administracijos darbuotojų ir penktadalis 

mokyklų bibliotekininkų šalia savo pagrindinių pareigų dar turi ir pamokų. Todėl galima manyti, kad, 

bent jau mokyklų administracijos darbuotojų atveju, šie respondentai, paprašyti įvertinti, kaip ugdo 

konkrečias mokinių MIR kompetencijas ir gebėjimus, nurodė, kaip jie tai daro ne kaip mokyklų 

administracijų darbuotojai, o kaip konkretaus mokomojo dalyko mokytojai. Dėl to išlieka poreikis 

parengti metodines rekomendacijas dėl to, kokį vaidmenį turėtų atlikti mokyklų administracijos 

darbuotojai ir mokyklų bibliotekininkai siekdami ugdyti mokinių MIR kompetencijas ir gebėjimus. 

5. Galima manyti, kad pedagogams ugdyti mokinių MIR gebėjimus padėtų didesnis 

specialiai tam skirtų ir konkrečiai klasei bei dalykui pritaikytų mokomųjų priemonių (ypač 

skaitmeninių) kiekis. 

 

Sprendžiant trečiąjį tyrimo uždavinį „nustatyti projekto veiklose dalyvaujančių mokyklų 

vyresniųjų (9 – 12) klasių mokinių medijų ir informacinio raštingumo lygį“ paaiškėjo: 

1. Vertindami savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio raštingumo 

kompetencijas, respondentai nė vienos iš pateiktų kompetencijų apibendrintai neįvertino kaip tokios, 

kurią įvaldę dauguma jų mokyklos mokinių. Tai rodo, kaip yra aktualu specialiai organizuoti MIR 

gebėjimų ugdymą kiekvienoje Lietuvos mokykloje. 

2. Vertindami savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijas, respondentai aukščiausiai įvertino jų kompetencijas veiksmingai ieškoti ir rasti 

konkrečią jiems reikalingą informaciją ir medijų turinį bei pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato 

informaciją ir medijų turinį. Abi šios kompetencijos priklauso informacijos ir medijų turinio paieškos 

kompetencijų grupei. Pažymėtina, kad apibendrinantis šių kompetencijų įvaldymo įvertinimas 

nurodo, kad jas įvaldė tik maždaug pusė respondentų mokyklų mokinių. Vertindami savo mokyklos 

9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas, respondentai žemiausiai 

įvertino jų kompetencijas teikti grįžtamąjį ryšį (išsakyti nuomonę, pastabas, pranešti apie pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus) medijų kūrėjams ir informacijos teikėjams (informacijos ir medijų turinio 

kūrimo bei naudojimo kompetencijų grupė) bei naudotis tik legaliais prieinamumo kanalais 

informacijai ir medijų turiniui rasti (informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupė). 

Apibendrinantis šių kompetencijų įvaldymo įvertinimas nurodo, kad jas įvaldė tik mažuma 

respondentų mokyklų mokinių. Iš apibendrinto visų trijų kompetencijų grupių įvertinimo matyti, kad, 

respondentų vertinimu, mokiniai geriausiai įvaldę informacijos ir medijų turinio paieškos 
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kompetencijų grupės kompetencijas, o blogiausiai – informacijos ir medijų turinio kūrimo, naudojimo 

ir stebėjimo kompetencijų grupės kompetencijas. Taigi toliau organizuojant specialius mokymus 

mokytojams, didžiausią dėmesį būtina skirti aiškinimui, kaip ugdyti mokinių informacijos ir medijų 

turinio kūrimo, naudojimo ir stebėjimo kompetencijų grupės kompetencijas. 

 

Sprendžiant ketvirtąjį tyrimo uždavinį „išsiaiškinti būdus ir kryptis, kaip projekto veiklose 

dalyvaujančiose mokyklose buvo įgyvendinamas medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

projektas“ nustatyta: 

1. Prašant respondentų įvertinti, ko buvo mokoma organizuojant Medijų ir informacinio 

raštingumo projekto veiklas pasitelkta Likerto atsakymų skalė nuo atsakymo „tikrai buvo mokoma“ 

iki atsakymo „tikrai nebuvo mokoma“. Manyta, kad jei respondentai pasirinko atsakymą „tikrai taip“ 

(t.y., „tikrai buvo mokoma“), tai jie, įgyvendindami Medijų ir informacinio raštingumo projektą, 

sąmoningai skyrė dėmesio konkretaus gebėjimo mokymui, o jei rinkosi kitus atsakymus, 

suponuojama, kad konkretus respondento vertintas gebėjimas ar įgūdis, jei ir buvo ugdytas projekto 

įgyvendinimo metu, tai nebuvo kryptinga tą gebėjimą ugdanti veikla. Taip vertinant respondentų 

atsakymus matyti, kad dažniausiai sąmoningai buvo ugdomi 7 mokinių gebėjimai ar įgūdžiai iš 47 

(t.y. pusė ir daugiau respondentų spręsdami apie šių gebėjimų ugdymą pasirinko atsakymą „tikrai 

taip“): ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose (atsakymą „tikrai taip“ pasirinko 71 

proc. respondentų), rasti reikiamą informaciją (68 proc.), etiškai bendrauti internete (64 proc.), 

vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą (59 proc.), atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą internete (58 proc.), vertinti socialinių tinklų galimybes ir grėsmes (51 

proc.) ir saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę informaciją (50 proc.). Iš 6 pasiūlytų 

vertinti medijų ir informacinio raštingumo tematikų pusė ir daugiau respondentų kaip tikrai ugdytus 

gebėjimus ir įgūdžius įvertino bent vieną trims MIR tematikoms priklausantį gebėjimą ar įgūdį. 

Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (keturi iš septynių dažniausiai nurodytų) projekto metu respondentų 

buvo tikrai ugdomi nagrinėjant interneto tematiką. Taigi, galbūt dėl trumpo projekto veiklų 

įgyvendinimo laiko, mokyklų komandų nariai dažniau rinkosi tas veiklas, kurios jiems žinomos ir 

aiškios, ir mažiau orientavosi į jiems naujų MIR gebėjimų ugdymą. 

2. Paprašyti įvertinti, kuriuos mokinių gebėjimus buvo sunkiausia ugdyti, respondentai 

dažniausiai nurodė mokinių gebėjimus, susijusius su informacijos paieška bei su saugiu elgesiu 

internete. Sprendžiant antrąjį tyrimo uždavinį buvo išsiaiškinta, kad mokytojai dar prieš pradėdami 

vykdyti projekto veiklas daugiau laiko skirdavo ugdyti mokinių gebėjimus ieškoti informacijos ir 

saugiai elgtis internete. Todėl paprašyti įvertinti, ką sunkiausia ugdyti, respondentai, ko gero, rinkosi 

ne iš visų jiems anketoje nurodytų mokinių gebėjimų, o tik iš tų, kuriuos jie bent iš dalies ugdė dar 
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prieš pradėdami vykdyti projekto veiklas. Gali būti, kad projekto įgyvendinimo metu ar dar iki 

projekto įgyvendinimo respondentų neugdytus mokinių MIR gebėjimus ugdyti jiems būtų dar 

sunkiau nei tuos, kuriuos jie nurodė atsakydami į atvirą trečiosios apklausos klausimą. Planuojant 

tolesnes MIR ugdymo veiklas šalyje ar atskiroje mokykloje, būtina atkreipti dėmesį į šią aplinkybę ir 

teikti mokytojams informaciją apie visą būtinų ugdyti mokinių gebėjimų spektrą. 

3. Prašant respondentų įvertinti, ko buvo mokoma organizuojant Medijų ir informacinio 

raštingumo projekto veiklas mokyklose, pasitelkta Likerto atsakymų skalė nuo atsakymo „tikrai 

mokėsi“ iki atsakymo „tikrai nesimokė“. Manyta, kad jei respondentai pasirinko atsakymą „tikrai 

mokėsi“, tai jie įgyvendindami Medijų ir informacinio raštingumo projektą sąmoningai skyrė 

dėmesio konkretaus gebėjimo mokymui; jei rinkosi kitus atsakymus, tai konkretus respondento 

vertintas gebėjimas ar įgūdis, jei ir buvo ugdytas projekto įgyvendinimo metu, tai nebuvo kryptinga 

tą gebėjimą ugdanti veikla. Taip vertinant respondentų atsakymus matyti, kad iš 18-os mokiniai 

dažniausiai sąmoningai buvo mokomi tik 3 gebėjimų: veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems 

reikalingą informaciją bei medijų turinį (59 proc. respondentų pasirinko atsakymą „tikrai mokėsi“), 

naudotis tik legaliais prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti (56 proc.) ir palyginti 

įvairių šaltinių pateikiamą informaciją (54 proc.). Vertinant pagal darbo su informacija ir medijų 

turiniu pobūdį, du iš šių trijų gebėjimų priskiriami informacijos ir medijų turinio paieškos 

kompetencijų grupei ir vienas – informacijos ir medijų turinio vertinimo kompetencijų grupei. Iš 

septynių pasiūlytų informacijos ir medijų turinio kūrimo kompetencijų grupės nebuvo nė vieno, 

kuriuos projekto vykdymo metu būtų ugdę daugiau nei pusė visų respondentų. Iš to galima spręsti, 

kad projekto vykdymo metu buvo orientuojamasi į paprasčiausius, lengviausiai pasiekiamus 

rezultatus. Ko gero, tai paaiškinama nedidele projekto vykdymo trukme. Planuojant tolesnes MIR 

ugdymo veiklas šalyje ar atskiroje mokykloje, būtina atkreipti dėmesį į šią aplinkybę. 
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1 priedas. 

Mokytojų veiklų, vykdomų ugdant mokinių medijų ir informacinį raštingumą, teorinis 

konstruktas 

Mokyklos mokytojai, ugdydami mokinių medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, turėtų 

išmokyti juos: 

a) Aptardami žiniasklaidos tematiką: 

1. vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą (aktualumą, 

išbaigtumą, tikslumą, pateikimo laiku užtikrinimą); 

2. nustatyti skleidžiamos informacijos ar medijos turinio tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), numatyti poveikį; 

3. interpretuoti medijų skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą ir garsą); 

4. šalia įprastų naudoti papildomus informacijos šaltinius, juos tarpusavyje lyginti; 

5. vertinti naujienos, pateiktos įvairiais informacijos kanalais, patikimumą; 

6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos viešojoje erdvėje svarstomas aktualijas; 

7. rengti / kurti žurnalistinį pasakojimą, naujieną; 

8. vertinti nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje valstybėje (žodžio laisvė 

ir jos ribos, cenzūra); 

9. vertinti medijų įtaką visuomenei; 

10. atpažinti medijose skleidžiamą propagandą ir jai atsispirti; 

11. atpažinti ir analizuoti medijų kuriamus stereotipus; 

12. kokias teises turi žmogus, bendraudamas su žurnalistu; 

13. suprasti žiniasklaidos kaip verslo specifiką; 

14. vertinti žiniasklaidos priemonių savininkų galimą įtaką turiniui; 

15. kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus. 

b) Aptardami reklamos tematiką: 

1. analizuoti ir kritiškai vertinti įvairias technikas, naudojamas reklamoje; 

2. kritiškai analizuoti ir vertinti reklamos žinutes; 

3. kurti reklamos žinutes; 

4. vertinti reklamos įtaką visuomenei; 

5. atpažinti ir analizuoti reklamoje kuriamus stereotipus; 

6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, žurnalistikos pranešimus. 

c) Aptardami kino tematiką: 

1. kritiškai analizuoti vaizdus, rodomus kine; 
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2. atpažinti ideologinio / propagandinio kino manipuliacijos mechanizmus; 

3. atpažinti kine pateikiamus stereotipus; 

4. kurti vaizdo žinutes; 

5. etiškai perteikti norimas žinutes; 

6. skleisti savo kuriamą turinį tinkamomis priemonėmis; 

7. suprasti autorių teises ir jas saugoti, naudotis legaliais medijos prieinamumo kanalais. 

d) Aptardami interneto tematiką: 

1. etiškai bendrauti internete; 

2. atpažinti patyčias, priekabiavimą, sukčiavimą internete; 

3. spręsti problemines situacijas bendraujant virtualioje erdvėje ir išvengti žalingo turinio 

ir ryšių; 

4. vertinti socialinių tinklų galimybes ir grėsmes; 

5. saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę informaciją; 

6. pasitelkus socialinius tinklus, dalyvauti visuomenės gyvenime, išreiškiant savo 

požiūrius ir nuostatas, įsitraukiant į interneto bendruomenes; 

7. susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai ir saugiai skelbti informaciją; 

8. vertinti kompiuterinių žaidimų poveikį žmogui. 

e) Aptardami televizijos tematiką: 

1. kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą turinį; 

2. vertinti TV įtaką tapatybės formavimui; 

3. atpažinti ir analizuoti TV kuriamus stereotipus. 

f) Aptardami informacinio raštingumo tematiką: 

1. ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose (medijos, internetas, 

bibliotekos, archyvai, organizacijos, asmenys ir kt.); 

2. gebėti rasti reikiamą informaciją; 

3. tikslingai pasirinkti pirminius, antrinius ar tretinius informacijos šaltinius; 

4. kurti savas informacijos paieškos strategijas; 

5. organizuoti (rinkti, sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal svarbumą) ir perteikti 

informaciją; 

6. naudoti informaciją etiškai, atsižvelgiant į autorių teises; 

7. skleisti informaciją taip, kad ji pasiektų norimą tikslinę auditoriją. 
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2 priedas. 

Mokinių gebėjimų medijų ir informacinio raštingumo srityje teorinis konstruktas 

Baigdamas 12 (IV gimnazijos) klasę, medijų ir informacinio raštingumo srityje mokinys turi 

gebėti: 

a) ieškodamas, surasdamas ir pasiimdamas informaciją bei medijų turinį: 

1. nuspręsti ir įvardinti, kokio pobūdžio ir apimties informacija ar medijų turinys jiems yra 

reikalingas ir kokiu tikslu jis bus naudojamas; 

2. veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją bei medijų turinį; 

3. naudotis tik legaliais prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti; 

4. naudotis įvairiais skaitmeniniais medijų ir informacijos ištekliais: internetu, 

virtualiomis bibliotekomis, virtualiais archyvais ir kt.; 

5. naudotis įvairiais kitais tradiciniais medijų ir informacijos ištekliais: bibliotekomis 

(pvz., mokyklos biblioteka), archyvais, muziejais, žinoti, į kokias organizacijas, asmenis gali kreiptis 

pagalbos medijų turiniui, informacijai rasti ir kt.; 

6. pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato informaciją ir medijų turinį; 

b) suprasdamas, vertindamas ir analizuodamas informaciją bei medijų turinį: 

1. suprasti medijų ir informacijos teikėjų, institucijų vaidmenį, reikalingumą visuomenei 

(žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra); 

2. vertinti surinktos informacijos ir medijų turinio, jų šaltinių bei teikėjų autentiškumą; 

3. palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją; 

4. kritiškai analizuoti informaciją ir medijų turinį bei šaltinius (vertinti kokybę, 

patikimumą, nustato skleidžiamos informacijos ar medijos turinio tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, gali įvardinti informacijos ar medijų turinio numanomą poveikį); 

5. analizuoti (rinkti, sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį; 

c) kurdamas, naudodamas ir stebėdamas informaciją bei medijų turinį: 

1. kurti naują informaciją, medijų turinį inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais; 

2. informaciją, medijų turinį ar žinias skelbti etiškais, teisėtais ir efektyviais būdais, 

naudodami tinkamus kanalus ir įrankius; 

3. teikti grįžtamąjį ryšį (išsakyti nuomonę, pastabas, pranešti apie pastebėtus netikslumus 

ar pažeidimus) medijų kūrėjams ir informacijos teikėjams; 

4. pasinaudoti medijų kūrėjų ir informacijos teikėjų suteikiamomis galimybėmis išsakyti 

savo pilietinę poziciją, kitaip prisidėti prie aktyvaus dalyvavimo pilietinės visuomenės gyvenime, 

geresnio tarpusavio supratimo skatinimo; 
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5. stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos, medijų turinio poveikį; 

6. stebėti, vertinti ir gebėti įvardinti egzistuojančių medijų ir kitų informacijos teikėjų 

daromą poveikį sau bei visuomenei; 

7. atpažinti medijos priemonių manipuliacijas, kitus neigiamo poveikio mechanizmus ir 

gebėti jiems atsispirti. 
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3 priedas. 

1 apklausos anketa 

Ugdymo plėtotės centro darbuotojai vykdo Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

projektą. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo ugdymui, 

remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant medijų ir informacinį raštingumą į 

bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui 

su Šiaurės šalimis vystant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu. 

Projekte dalyvauja šešiasdešimties Lietuvos mokyklų bendruomenės ir projekto veikloms 

vykdyti kiekvienoje iš šių mokyklų yra suformuota penkių asmenų komanda. Mūsų žiniomis, Jūs 

esate tokios komandos narys. Gegužės–birželio mėnesiais norėtume Jūsų paprašyti atsakyti į dviejų 

anketų klausimus, kad geriau suvoktume sąlygas, kuriomis Jūs dirbate.  

Prieš Jus – pirmoji anketa. Atsakydami į klausimus, prie kurių jau yra nurodyti atsakymai, 

pasirinkite Jums labiausiai tinkantį ir jį pažymėkite. Jei šalia anketos klausimo nėra pateikta jokių 

pasirenkamųjų atsakymų ir yra palikta vietos atsakymui, prašome įrašyti savąjį. Atsakydami į 

klausimus lentelėse, po vieną atsakymą pažymėkite kiekvienoje lentelės eilutėje. Atsakydami į 

anketos klausimus apie Jūsų patyrimą, kasdienėje veikloje ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą, apibūdinkite situaciją iki šio projekto vykdymo pradžios. 

Labai prašome atsakyti į klausimus iki š. m. gegužės 27 d. (galima ir anksčiau). 

Anketos pradžioje prašome nurodyti Jūsų mokyklos pavadinimą bei Jūsų vardą ir pavardę. Šios 

informacijos mums reikia dėl to, kad, gavę Jūsų atsakytą anketą, pažymėtume tai projekto dalyvių 

sąraše ir Jūsų nebetrukdytume dar kartą prašydami atsakyti į anketos klausimus. Garantuojame, kad 

visą surinktą informaciją skelbsime tik apibendrintą.  

Informacija teikiama tel. 8 678 36 244, taip pat el. pašto adresu albinas.kalvaitis@upc.smm.lt.  

 

Dėkojame už pagalbą vykdant tyrimą. 

 

Dr. Albinas Kalvaitis, tyrėjas 

 

Pradžioje norėtume su Jumis susipažinti. 

A. Nurodykite pilną savo mokyklos pavadinimą. 

B. Nurodykite savo vardą ir pavardę.  

1. Kuo dirbate savo mokykloje: 

1. Mokyklos administracijos darbuotoju; 

2. Mokyklos bibliotekininku; 

mailto:albinas.kalvaitis@upc.smm.lt
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3. Mokytoju. 

4. Kitas atsakymas. 

2. Jei savo mokykloje turite pamokų, kokio dalyko / dalykų mokote? 

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

5. Ar anksčiau esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame projekte, 

tiesiogiai susijusiame su medijų ir informacinio raštingumo ugdymu? Jei taip, parašykite, kokiame 

projekte (pavadinimas ir vykdymo metai) dalyvavote ir kokias funkcijas atlikote. 

6. Ar per paskutinius 5–6 metus esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame 

projekte, kurį vykdė Jūsų mokykla (be tų projektų, kuriuos nurodėte, atsakydamas į 5-ąjį šios anketos 

klausimą)? Jei taip, parašykite, kokiame projekte (pavadinimas ir vykdymo metai) dalyvavote ir 

kokias funkcijas atlikote. 

Pakalbėkime apie Jūsų patyrimą, kasdienėje veikloje ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą. 

7. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami žiniasklaidos tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

7.1. vertinti informacijos, pateiktos 

įvairiais kanalais, kokybę ir 

patikimumą (aktualumą, 

išbaigtumą, tikslumą, pateikimo 

laiku užtikrinimą) 

1 2 3 4 5 

7.2. nustatyti skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), 

numatyti poveikį 

1 2 3 4 5 
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7.3. interpretuoti medijų 

skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą ir 

garsą) 

1 2 3 4 5 

7.4. šalia įprastų naudoti 

papildomus informacijos šaltinius, 

juos tarpusavyje lyginti 

1 2 3 4 5 

7.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

1 2 3 4 5 

7.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

1 2 3 4 5 

7.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

1 2 3 4 5 

7.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

1 2 3 4 5 

7.9. vertinti medijų įtaką 

visuomenei 

1 2 3 4 5 

7.10. atpažinti medijose 

skleidžiamą propagandą ir jai 

atsispirti 

1 2 3 4 5 

7.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

1 2 3 4 5 

7.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

1 2 3 4 5 

7.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

1 2 3 4 5 

7.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

1 2 3 4 5 
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7.15. kur pateikti skundus ar 

pranešti apie žiniasklaidoje 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus  

1 2 3 4 5 

 

8. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami reklamos tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

8.1. analizuoti ir kritiškai vertinti 

įvairias technikas, naudojamas 

reklamoje 

1 2 3 4 5 

8.2. kritiškai analizuoti ir vertinti 

reklamos žinutes 

1 2 3 4 5 

8.3. kurti reklamos žinutes 1 2 3 4 5 

8.4. vertinti reklamos įtaką 

visuomenei 

1 2 3 4 5 

8.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje 

kuriamus stereotipus 

1 2 3 4 5 

8.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus 

1 2 3 4 5 

 

9. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami kino tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 
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daryti 

nejaučiau 

poreikio 

daryti 

dažniau 

turėjau 

daryti 

nereikia 

daryti 

9.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

1 2 3 4 5 

9.2. atpažinti ideologinio /  

propagandinio kino manipuliacijos 

mechanizmus 

1 2 3 4 5 

9.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

1 2 3 4 5 

9.4. kurti vaizdo žinutes 1 2 3 4 5 

9.5. etiškai perteikti norimas žinutes 1 2 3 4 5 

9.6. skleisti savo kuriamą turinį 

tinkamomis priemonėmis 

1 2 3 4 5 

9.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

1 2 3 4 5 

 

10. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami interneto tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

10.1. etiškai bendrauti internete 1 2 3 4 5 

10.2. atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą 

internete 

1 2 3 4 5 
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10.3. spręsti problemines situacijas 

bendraujant virtualioje erdvėje ir 

išvengti žalingo turinio ir ryšių 

1 2 3 4 5 

10.4. vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes 

1 2 3 4 5 

10.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

1 2 3 4 5 

10.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo 

požiūrius ir nuostatas, įsitraukiant į 

interneto bendruomenes 

1 2 3 4 5 

10.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

1 2 3 4 5 

7.8. vertinti kompiuterinių žaidimų 

poveikį žmogui 

1 2 3 4 5 

 

11. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami televizijos tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

11.1. kritiškai analizuoti televizijos 

kanalų pateikiamą turinį 

1 2 3 4 5 

11.2. vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui 

1 2 3 4 5 



20 

11.3. atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus 

1 2 3 4 5 

 

12. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami informacinio raštingumo tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

12.1. ieškoti informacijos įvairiuose 

informacijos šaltiniuose (medijos, 

internetas, bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

1 2 3 4 5 

12.2. kaip rasti reikiamą informaciją 1 2 3 4 5 

12.3. tikslingai pasirinkti pirminius, 

antrinius ar tretinius informacijos 

šaltinius 

1 2 3 4 5 

12.4. kurti savas informacijos 

paieškos strategijas 

1 2 3 4 5 

12.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

svarbumą) ir perteikti informaciją 

1 2 3 4 5 

12.6. naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises 

1 2 3 4 5 

12.7. skleisti informaciją taip, kad ji 

pasiektų norimą tikslinę auditoriją 

1 2 3 4 5 

 

Anketos pabaigoje prašytume Jūsų įvertinti savo gebėjimus. 
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13. Kokie Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, labiausiai turėtų 

padėti pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Galite parašyti 

kelis tokius gebėjimus ir / arba patirtis. 

14. Kokie kiti Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, irgi gali padėti 

pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Galite parašyti kelis 

tokius gebėjimus ir / arba patirtis.  

15. Kokių žinių trūkumas ir / ar nepakankami gebėjimai, Jūsų vertinimu, Jums gali sutrukdyti 

pasiekti kuo geresnių projekto įgyvendinimo rezultatų? Galite parašyti kelis tokius gebėjimus ir / arba 

trūkstamas žinias.  

 

 

 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS! 
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4 priedas. 

1 apklausos išvados 

1. Tik projekto dalyvių mažuma nurodė anksčiau dalyvavusi kokiame nors su MIR 

problematika susijusiame jų mokyklos vykdytame projekte. Didžioji dalis tokiame projekte 

dalyvavusių respondentų – mokyklų bibliotekininkai. Tokiuose projektuose dalyvavusių mokyklų 

administracijų darbuotojų ir mokytojų dalis neviršija statistinės paklaidos. 

2. Paklausti apie dalyvavimą su MIR problematika susijusiuose projektuose, net 

dešimtadalis respondentų nurodė dalyvavę kokiame nors su IKT problematika susijusiame projekte. 

Taigi kol kas bent daliai respondentų IKT ir MIR problematika yra daugiau ar mažiau tas pat. 

3. Maždaug pusė respondentų tiesiogiai ar netiesiogiai (neatsakydami į šį klausimą) 

nurodė, kad iki šiol apskritai nėra dalyvavę kokiame nors tarptautiniame ar nacionaliniame projekte. 

Mažiausia tokių respondentų tarp mokyklų administracijų darbuotojų. Todėl galima manyti, kad 

projekto dalyvius verta bent trumpai supažindinti su projektų vykdymo specifika. 

4. Respondentų vertinimu, siekiant kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymo rezultatų, jiems labiausiai turėtų padėti jų bendrosios kompetencijos, ypač naujų 

technologijų ir informacijos valdymo kompetencija bei profesinės komunikacijos kompetencija. Savo 

dalykines kompetencijas kaip sėkmės sąlygą aiškiai dažniau išskyrė projekte dalyvaujantys 

mokytojai. 

5. Kita vertus, respondentų vertinimu, sutrukdyti pasiekti kuo geresnių projekto 

įgyvendinimo rezultatų jiems gali nepakankami MIR gebėjimai, IKT kompetencijos stoka ir 

nepakankamas užsienio (dažniausiai anglų) kalbos žinojimas. Nepakankamas IKT kompetencijas ir 

laiko stoką kaip problemą įgyvendinant projekto veiklas aiškiai dažniau nurodė mokyklų 

administracijų atstovai. MIR kompetencijos stoką kaip problemą įgyvendinant projekto veiklas 

aiškiai dažniau nurodė lietuvių kalbos pamokų turintys respondentai. 

6. Analizuojant respondentų bendrą pedagoginio darbo stažą (netiesiogiai – jų amžių), 

išsiskiria IT mokantys respondentai. Jie turi aiškiai mažesnį vidutinį pedagoginio darbo stažą nei kitų 

dalykų mokantys jų kolegos. 

7. Analizuojant respondentų pateiktus vertinimus dėl įvairių mokinių MIR kompetencijų 

ir gebėjimų ugdymo stebima aiški nusiteikimo ugdyti konkrečius gebėjimus ar kompetencijas 

priklausomybė nuo mokomo dalyko. Galbūt verta, su projekto dalyviais pasitikslinus situaciją, 

parengti rekomendacijas, kokius konkrečius MIR gebėjimus ar kompetencijas geriausia ugdyti 

konkrečių mokomųjų dalykų pamokose. 

8. Vertinant bendrą respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymo kasdienėje veikloje patirtį bendrai paėmus matyti, kad jie labiausiai patenkinti dėl mokinių 
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ugdymo etiškai bendrauti internete (interneto tematika) ir dėl mokinių ugdymo ieškoti informacijos 

įvairiuose informacijos šaltiniuose (medijos, internetas, bibliotekos, archyvai, organizacijos, asmenys 

ir kt.) bei dėl mokinių ugdymo, kaip rasti reikiamą informaciją (abu – informacinio raštingumo 

tematika) rezultatų. 

9. Vertinant bendrą respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo 

ugdymo kasdienėje veikloje patirtį bendrai paėmus matyti, kad jie labiausiai nepatenkinti dėl mokinių 

ugdymo vertinti žiniasklaidos priemonių savininkų galimą įtaką turiniui, dėl aiškinimo mokiniams, 

kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar pažeidimus (abu – 

žiniasklaidos tematika) bei dėl mokinių ugdymo, kaip susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai ir saugiai 

skelbti informaciją (interneto tematika) rezultatų. 

10. Vertinant respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

kasdienėje veikloje patirtį žiniasklaidos tematika nustatyta: 

 Respondentai aukščiausiai vertina savo veiklą ugdant mokinius vertinti informacijos, 

pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą (aktualumą, išbaigtumą, tikslumą, pateikimo laiku 

užtikrinimą), o žemiausiai – savo veiklą aiškinant mokiniams, kur pateikti skundus ar pranešti apie 

žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar pažeidimus; 

 Gan didelė respondentų dalis apskritai negali įvertinti (apskritai neatsakė į klausimą, 

taigi nesiėmė vertinti), ar jų kasdienėje veikloje būtina ugdyti mokinių gebėjimus vertinti 

nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje valstybėje (žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

Lyginant pagal mokomus dalykus, didžiausia tokių respondentų dalis yra tarp lietuvių kalbos pamokų 

turinčių respondentų; 

 Ypač retai, lyginant su kitomis respondentų grupėmis, kasdienėje veikloje mokantys 

savo mokinius interpretuoti medijų skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą ir garsą) nurodė į klausimus 

atsakę mokyklų bibliotekininkai; 

 Lietuvių kalbos pamokų turintys respondentai labiau linkę mokyti interpretuoti medijų 

skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą ir garsą) bei rengti / kurti žurnalistinį pasakojimą, naujieną; 

 Socialinių mokslų pamokų turintys respondentai labiau linkę mokyti nagrinėti ir aptarti 

Lietuvos viešojoje erdvėje svarstomas aktualijas; atpažinti medijose skleidžiamą propagandą ir jai 

atsispirti; suprasti žiniasklaidos kaip verslo specifiką bei vertinti žiniasklaidos priemonių savininkų 

galimą įtaką turiniui; 

 IT pamokų turintys respondentai labiau nei kiti respondentai nelinkę mokyti vertinti 

nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje valstybėje (žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra). 



24 

11. Vertinant respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

kasdienėje veikloje patirtį reklamos tematika nustatyta: 

 Respondentai aukščiausiai vertina savo veiklą ugdant mokinius kritiškai analizuoti ir 

vertinti reklamos žinutes, o žemiausiai – savo veiklą ugdant mokinius atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus; 

 Ypač retai, lyginant su kitomis respondentų grupėmis, mokantys savo mokinius 

analizuoti ir kritiškai vertinti įvairias technikas, naudojamas reklamoje, nurodė į klausimus atsakę 

mokyklų bibliotekininkai; 

 Lietuvių kalbos pamokų turintys respondentai labiau linkę mokyti kritiškai analizuoti ir 

vertinti reklamos žinutes; kurti reklamos žinutes bei atpažinti ir analizuoti reklamoje kuriamus 

stereotipus. 

12. Vertinant respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

kasdienėje veikloje patirtį kino tematika nustatyta: 

 Respondentai aukščiausiai vertina savo veiklą ugdant mokinius suprasti autorių teises 

ir jas saugoti, naudotis legaliais medijos prieinamumo kanalais, o žemiausiai – savo veiklą ugdant 

mokinius kurti vaizdo žinutes; 

 Gan didelė respondentų dalis apskritai negali įvertinti (apskritai neatsakė į klausimą, 

taigi nesiėmė vertinti), ar jų kasdienėje veikloje būtina ugdyti visus mokinių gebėjimus, susijusius su 

kino tematika. Tarp jų buvo daug mokyklų bibliotekininkų bei IT pamokų turinčių respondentų; 

 Ypač retai, lyginant su kitomis respondentų grupėmis, kasdienėje veikloje mokantys 

savo mokinius atpažinti kine pateikiamus stereotipus nurodė į klausimus atsakę mokyklų 

bibliotekininkai; 

 Socialinių mokslų pamokų turintys respondentai labiau linkę mokyti atpažinti 

ideologinio /  propagandinio kino manipuliacijos mechanizmus; 

 IT pamokų turintys respondentai linkę mokyti kurti vaizdo žinutes; skleisti savo 

kuriamą turinį tinkamomis priemonėmis bei suprasti autorių teises ir jas saugoti, naudotis legaliais 

medijos prieinamumo kanalais. 

13. Vertinant respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

kasdienėje veikloje patirtį interneto tematika nustatyta: 

 Respondentai aukščiausiai vertina savo veiklą ugdant mokinius etiškai bendrauti 

internete, o žemiausiai – savo veiklą, mokant mokinius, kaip susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai 

bei saugiai skelbti informaciją; 
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 Ypač retai, palyginti su kitomis respondentų grupėmis, kasdienėje veikloje savo 

mokinius spręsti problemines situacijas bendraujant virtualioje erdvėje ir išvengti žalingo turinio bei 

ryšių nurodė mokantys į klausimus atsakę mokyklų bibliotekininkai; 

 IT pamokų turintys respondentai linkę ugdyti visas pateiktas vertinti su interneto 

tematika susijusias MIR gebėjimus ir kompetencijas. 

14. Vertinant respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

kasdienėje veikloje patirtį televizijos tematika nustatyta: 

 Respondentai aukščiausiai vertina savo veiklą ugdant mokinius kritiškai analizuoti 

televizijos kanalų pateikiamą turinį, o žemiausiai – savo veiklą mokant mokinius, kaip atpažinti ir 

analizuoti TV kuriamus stereotipus; 

 Ypač retai, lyginant su kitomis respondentų grupėmis, kasdienėje veikloje savo 

mokinius atpažinti ir analizuoti TV kuriamus stereotipus nurodė mokantys į klausimus atsakę 

mokyklų bibliotekininkai; 

 Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų pamokų turintys respondentai labiau linkę mokyti 

mokinius vertinti TV įtaką tapatybės formavimui bei atpažinti ir analizuoti TV kuriamus stereotipus. 

15. Vertinant respondentų turimą mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

kasdienėje veikloje patirtį informacinio raštingumo tematika nustatyta: 

 Respondentai aukščiausiai vertina savo veiklą ugdant mokinius ieškoti informacijos 

įvairiuose informacijos šaltiniuose (medijos, internetas, bibliotekos, archyvai, organizacijos, asmenys 

ir kt.), o žemiausiai – savo veiklą, mokant mokinius kurti savas informacijos paieškos strategijas; 

 Vertinant mokinių medijų ir informacinio raštingumo ugdymą šia tematika mažiausiai 

tarpusavyje skyrėsi į klausimus atsakiusių mokytojų, mokyklų administracijų darbuotojų ir mokyklos 

bibliotekininkų vertinimai; 

 IT pamokų turintys respondentai linkę ugdyti visas pateiktas vertinti su informacinio 

raštingumo tematika susijusius MIR gebėjimus ir kompetencijas. 

16. Didžioji dalis į klausimus atsakiusių mokyklų administracijos darbuotojų ir penktadalis 

mokyklų bibliotekininkų šalia savo pagrindinių pareigų dar turi ir pamokų. Todėl galima manyti, kad, 

bent jau mokyklų administracijos darbuotojų atveju, šie respondentai, paprašyti įvertinti, kaip ugdo 

konkrečias mokinių MIR kompetencijas ir gebėjimus, nurodė tai, kaip jie tai daro ne kaip mokyklų 

administracijų darbuotojai, o kaip konkretaus mokomojo dalyko mokytojai. Dėl to išlieka poreikis 

išsiaiškinti, kaip mokinių MIR kompetencijas ir gebėjimus mokyklų administracijos darbuotojai ir 

mokyklų bibliotekininkai ugdo atlikdami savo pagrindines pareigas. 
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17. Lyginant mokyklų administracijos darbuotojų, mokyklų bibliotekininkų ir mokytojų 

atsakymus apie tai, kaip jie ugdo konkrečius mokinių MIR gebėjimus ir kompetencijas, galima 

manyti, kad beveik visais atvejais mokyklų bibliotekininkai tai daro rečiausiai, o mokytojai 

dažniausiai. 
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5 priedas. 

1 apklausos suminiai rezultatai  

Apklausos rezultatai išreikšti taip: jei į konkretų klausimą neatsakiusiųjų skaičius neviršijo 10 

proc., rezultatai išreikšti procentais nuo į šį konkretų klausimą atsakiusių respondentų skaičiaus ir 

neatsakiusiųjų procentas nenurodomas. Jei į konkretų klausimą neatsakiusiųjų skaičius viršijo 10 

proc., rezultatai išreikšti procentais nuo bendro apklausoje dalyvavusių respondentų skaičiaus ir šalia 

nurodomas į klausimą neatsakiusiųjų respondentų skaičius. 

1. Kuo dirbate savo mokykloje: 

Mokyklos administracijos darbuotoju 20 

Mokyklos bibliotekininku 20 

Mokytoju 59 

Kitas atsakymas 1 

 

2. Jei savo mokykloje turite pamokų, kokio dalyko / dalykų mokote? 

Lietuvių k. 24 

Istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos 25 

IT 11 

Kito dalyko 20 

Pamokų mokykloje neturi 8 

Neatsakė 12 

 

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

10 ir mažiau metų 13 

11 – 15 metų 14 

16 – 20 metų 15 

21 – 30 metų 33 

Daugiau, nei 30 

metų 

13 

Neatsakė 11 

 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

Mokytojo 5 
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Vyresniojo mokytojo 37 

Mokytojo metodininko 36 

Mokytojo eksperto 3 

Kvalifikacinės kategorijos 

neturi 

9 

Neatsakė 11 

 

I vadybinė kategorija 1 

II vadybinė kategorija 9 

III vadybinė kategorija 5 

Vadybinės kategorijos nėra įgiję 74 

Neatsakė 11 

 

5. Ar anksčiau esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame projekte, 

tiesiogiai susijusiame su medijų ir informacinio raštingumo ugdymu? Atviras klausimas. 

Dalyvavo su MIR problematika susijusiuose projektuose 4 

Dalyvavo su IKT problematika susijusiuose projektuose 11 

Tokiuose projektuose nedalyvavo 68 

Neatsakė 17 

 

6. Ar per paskutinius 5–6 metus esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame 

projekte, kurį vykdė Jūsų mokykla (be tų projektų, kuriuos nurodėte, atsakydamas į 5-ąjį šios anketos 

klausimą)? Atviras klausimas. 

Dalyvavo tarptautiniuose projektuose 26 

Dalyvavo nacionaliniuose projektuose 19 

Projektų veikloje apskritai nedalyvavo 38 

Neatsakė 17 

 

Pakalbėkime apie Jūsų patyrimą, kasdienėje veikloje ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą. 

7. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami žiniasklaidos tematiką mokėte juos: 
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 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga 

ir dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau 

ir maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

Neatsakė 

7.1. vertinti informacijos, 

pateiktos įvairiais 

kanalais, kokybę ir 

patikimumą (aktualumą, 

išbaigtumą, tikslumą, 

pateikimo laiku 

užtikrinimą) 

33 56 6 1 4  

7.2. nustatyti skleidžiamos 

informacijos ar medijos 

turinio tikslą, tikslinę 

grupę, pagrindinę žinutę, 

pirminį šaltinį (autorystę), 

numatyti poveikį 

20 46 20 6 8  

7.3. interpretuoti medijų 

skleidžiamą turinį (tekstą, 

vaizdą ir garsą) 

29 53 8 3 7  

7.4. šalia įprastų naudoti 

papildomus informacijos 

šaltinius, juos tarpusavyje 

lyginti 

32 54 9 1 4  

7.5. vertinti naujienos, 

pateiktos įvairiais 

informacijos kanalais, 

patikimumą 

24 55 14 3 4  



30 

7.6. nagrinėti ir aptarti 

Lietuvos viešojoje erdvėje 

svarstomas aktualijas 

29 53 9 5 4  

7.7. rengti / kurti 

žurnalistinį pasakojimą, 

naujieną 

17 34 27 13 9  

7.8. vertinti 

nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje 

(žodžio laisvė ir jos ribos, 

cenzūra) 

18 37 17 6 7 15 

7.9. vertinti medijų įtaką 

visuomenei 

24 52 15 4 5  

7.10. atpažinti medijose 

skleidžiamą propagandą ir 

jai atsispirti 

20 37 30 7 6  

7.11. atpažinti ir analizuoti 

medijų kuriamus 

stereotipus 

19 39 30 6 6  

7.12. kokias teises turi 

žmogus, bendraudamas su 

žurnalistu 

15 30 37 7 11  

7.13. suprasti 

žiniasklaidos kaip verslo 

specifiką 

11 35 31 11 12  

7.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų 

galimą įtaką turiniui 

13 26 32 16 13  

7.15. kur pateikti skundus 

ar pranešti apie 

žiniasklaidoje pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus  

7 21 43 14 15  
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8. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami reklamos tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga 

ir dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau 

ir maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

8.1. analizuoti ir kritiškai vertinti 

įvairias technikas, naudojamas 

reklamoje 

30 40 17 6 7 

8.2. kritiškai analizuoti ir vertinti 

reklamos žinutes 

38 43 12 3 4 

8.3. kurti reklamos žinutes 26 28 27 12 7 

8.4. vertinti reklamos įtaką 

visuomenei 

32 46 14 3 5 

8.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje 

kuriamus stereotipus 

29 35 24 6 6 

8.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus 

18 34 28 9 11 

 

9. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami kino tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

Neatsakė 
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9.1. kritiškai analizuoti 

vaizdus, rodomus kine 

27 35 15 6 6 11 

9.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino 

manipuliacijos 

mechanizmus 

16 24 29 9 11 11 

9.3. atpažinti kine 

pateikiamus stereotipus 

18 31 22 8 10 11 

9.4. kurti vaizdo žinutes 10 24 32 14 9 11 

9.5. etiškai perteikti 

norimas žinutes 

25 30 22 5 7 11 

9.6. skleisti savo kuriamą 

turinį tinkamomis 

priemonėmis 

23 31 20 8 7 11 

9.7. suprasti autorių teises 

ir jas saugoti, naudotis 

legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

29 35 17 2 6 11 

 

10. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami interneto tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

10.1. etiškai bendrauti internete 61 35 2 1 1 

10.2. atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą internete 

53 37 7 1 2 
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10.3. spręsti problemines situacijas 

bendraujant virtualioje erdvėje ir 

išvengti žalingo turinio ir ryšių 

43 36 12 3 6 

10.4. vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes 

44 44 8 1 3 

10.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

50 42 5 2 1 

10.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo požiūrius 

ir nuostatas, įsitraukiant į interneto 

bendruomenes 

31 38 20 5 6 

10.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

14 18 33 24 11 

7.8. vertinti kompiuterinių žaidimų 

poveikį žmogui 

37 42 14 3 4 

 

11. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami televizijos tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

11.1. kritiškai analizuoti televizijos 

kanalų pateikiamą turinį 

40 39 10 5 6 

11.2. vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui 

32 40 17 3 8 
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11.3. atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus 

26 38 19 6 11 

 

12. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami informacinio raštingumo tematiką mokėte juos: 

 Tai dariau 

visada, kai 

laikiau 

reikalinga ir 

dažniau 

daryti 

nejaučiau 

poreikio 

Tai 

dariau, 

bet 

galėjau 

daryti 

dažniau 

Šito iš 

viso 

nedariau, 

bet, ko 

gero, 

turėjau 

daryti 

Šito iš 

viso 

nedariau ir 

maniau, 

kad 

nereikia 

daryti 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

12.1. ieškoti informacijos įvairiuose 

informacijos šaltiniuose (medijos, 

internetas, bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

60 37 1 1 1 

12.2. kaip rasti reikiamą informaciją 57 40 1 1 1 

12.3. tikslingai pasirinkti pirminius, 

antrinius ar tretinius informacijos 

šaltinius 

38 46 10 3 3 

12.4. kurti savas informacijos 

paieškos strategijas 

17 38 31 6 8 

12.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

svarbumą) ir perteikti informaciją 

36 44 15 2 3 

12.6. naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises 

43 43 8 2 4 

12.7. skleisti informaciją taip, kad ji 

pasiektų norimą tikslinę auditoriją 

32 47 13 2 7 

 

Anketos pabaigoje prašytume Jūsų įvertinti savo gebėjimus. 

13. Kokie Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, labiausiai turėtų 

padėti pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Atviras klausimas. 
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Bendrosios kompetencijos 49 

Didaktinės kompetencijos 2 

Dalykinės kompetencijos 18 

Neatsakė 31 

 

14. Kokie kiti Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, irgi gali padėti 

pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Atviras klausimas. 

Bendrosios kompetencijos 40 

Didaktinės kompetencijos 3 

Dalykinės kompetencijos 9 

Neatsakė 48 

 

15. Kokių žinių trūkumas ir / ar nepakankami gebėjimai, Jūsų vertinimu, Jums gali sutrukdyti 

pasiekti kuo geresnių projekto įgyvendinimo rezultatų? Atviras klausimas. 

Laiko stoka 4 

Nepakankamas užsienio (dažniausiai anglų) kalbos žinojimas 7 

MIR kompetencijos stoka 29 

IKT kompetencijos stoka 14 

Kolegų nenoras padėti 1 

Neatsakė 45 
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6 priedas. 

1 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų pareigas mokykloje 

Tyrimo metu apklausti 57 mokyklų administracijų darbuotojai, 56 mokyklų bibliotekininkai ir 

170 mokytojų. Dalis respondentų atsakymų išreikšti procentais nuo bendro į klausimą atsakiusių 

respondentų skaičiaus, kiti apklausos rezultatai – per aritmetinį vidurkį. Aritmetinio vidurkio metodas 

paaiškintas prie 7 anketos klausimo. 

2. Jei savo mokykloje turite pamokų, kokio dalyko / dalykų mokote? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Lietuvių k. 24  14 5 34 

Istorijos, geografijos, pilietinio 

ugdymo, ekonomikos 

25 14 4 35 

IT 11 12 - 15 

Kito dalyko 20 44 11 15 

Pamokų mokykloje neturi 8 9 30 - 

Neatsakė 12 7 50 1 

 

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

10 ir mažiau metų 13 9 12 15 

11 – 15 metų 14 14 9 16 

16 – 20 metų 15 14 9 18 

21 – 30 metų 33 40 14 36 

Daugiau, nei 30 metų 13 21 2 15 

Neatsakė 11 2 54 - 

 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 
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Mokytojo 5 2 4 6 

Vyresniojo mokytojo 37 35 20 42 

Mokytojo metodininko 36 39 4 47 

Mokytojo eksperto 3 5 - 2 

Kvalifikacinės kategorijos neturi 9 18 25 1 

Neatsakė 11 2 48 2 

 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

I vadybinė kategorija 1 5 - - 

II vadybinė kategorija 9 46 - - 

III vadybinė kategorija 5 26 - - 

Vadybinės kategorijos nėra įgiję 74 21 52 98 

Neatsakė 11 2 48 2 

 

5. Ar anksčiau esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame projekte, 

tiesiogiai susijusiame su medijų ir informacinio raštingumo ugdymu? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Dalyvavo su MIR problematika 

susijusiuose projektuose 

4 2 9 2 

Dalyvavo su IKT problematika 

susijusiuose projektuose 

11 12 12 10 

Tokiuose projektuose nedalyvavo 68 75 41 74 

Neatsakė 17 11 38 14 

 

6. Ar per paskutinius 5–6 metus esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame 

projekte, kurį vykdė Jūsų mokykla (be tų projektų, kuriuos nurodėte, atsakydamas į 5-ąjį šios anketos 

klausimą)? Atviras klausimas. 
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 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Dalyvavo tarptautiniuose 

projektuose 

26 37 14 26 

Dalyvavo nacionaliniuose 

projektuose 

19 26 23 15 

Projektų veikloje apskritai 

nedalyvavo 

38 25 32 44 

Neatsakė 17 12 30 15 

 

Pakalbėkime apie Jūsų patyrimą, kasdienėje veikloje ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą. 

7. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami žiniasklaidos tematiką mokėte juos3: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

7.1. vertinti informacijos, pateiktos 

įvairiais kanalais, kokybę ir 

patikimumą (aktualumą, išbaigtumą, 

tikslumą, pateikimo laiku 

užtikrinimą) 

1,87 2,08 2,15 1,73 

7.2. nustatyti skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

2,36 2,36 2,69 2,27 

                                                           
3 Kasdienėje veikloje ugdomų mokinių MIR gebėjimų vertinimas išreikštas aritmetiniu vidurkiu. Aritmetinis vidurkis 

leidžia tarpusavyje palyginti ir, jei reikia, išranguoti įvairius to paties klausimo kintamuosius. Paprastai, suvedant 

duomenis į duomenų bazę, pirmasis kintamojo atsakymas (šiuo atveju – „Tai dariau visada, kai laikiau reikalinga ir 

dažniau daryti nejaučiau poreikio“), žymimas skaičiumi 1, antrasis („Tai dariau, bet galėjau daryti dažniau“) – 2 ir t. t. 

Paskutinis atsakymų skalės atsakymas „nežinau, sunku atsakyti“, pažymėtas skaičiumi 5. Tada aritmetinis vidurkis 1,44 

reiškia, kad apibendrintas visų respondentų atsakymas į šį kintamąjį yra tarp atsakymų „tai dariau visada, kai laikiau 

reikalinga ir dažniau daryti nejaučiau poreikio“ ir „tai dariau, bet galėjau daryti dažniau“, bet arčiau atsakymo „tai dariau 

visada, kai laikiau reikalinga ir dažniau daryti nejaučiau poreikio“, o aritmetinis vidurkis 3,06 – kad apibendrintas visų 

respondentų atsakymas į šį kintamąjį yra tarp atsakymų „šito iš viso nedariau, bet, ko gero, turėjau daryti“ ir „šito iš viso 

nedariau ir, maniau, kad nereikia daryti“, bet labai arti atsakymo „šito iš viso nedariau, bet, ko gero, turėjau daryti“. Būtina 

atsiminti, kad duomenų apdorojimo programa skaičiuoja tik atsakiusių į konkretų klausimų respondentų atsakymo 

vidurkius. Kitaip kalbant, jei kurioje nors respondentų grupėje žymesnė jų dalis neatsakė į klausimą, tokių neatsakiusių 

respondentų nuomonė šio konkretaus klausimo atveju apskritai nėra vertinama ir į aritmetinio vidurkio skaičiavimą 

neįtraukiama. Jei manyti, kad į konkretų klausimą neatsakę respondentai irgi neugdė konkretaus mokinių gebėjimo, bet 

nesugebėjo įvertinti, ar jį apskritai reikėjo ugdyti, tada konkreti aritmetinio vidurkio reikšmė dar turėtų žymiai padidėti. 
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tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), 

numatyti poveikį 

7.3. interpretuoti medijų skleidžiamą 

turinį (tekstą, vaizdą ir garsą) 

2,07 2,08 2,67 1,89 

7.4. šalia įprastų naudoti papildomus 

informacijos šaltinius, juos 

tarpusavyje lyginti 

1,90 2,00 2,12 1,81 

7.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

2,08 2,19 2,29 1,99 

7.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

2,00 2,09 2,42 1,84 

7.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

2,61 2,75 3,06 2,44 

7.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

2,37 2,71 2,83 2,12 

7.9. vertinti medijų įtaką visuomenei 2,13 2,38 2,56 1,93 

7.10. atpažinti medijose skleidžiamą 

propagandą ir jai atsispirti 

2,41 2,69 2,69 2,26 

7.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

2,42 2,63 2,90 2,21 

7.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

2,68 2,85 3,18 2,48 

7.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

2,77 2,94 3,35 2,55 

7.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

2,90 3,32 3,38 2,64 
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7.15. kur pateikti skundus ar pranešti 

apie žiniasklaidoje pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus  

3,08 3,21 3,38 2,97 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

7.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

15 16 18 14 

 

8. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami reklamos tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

8.1. analizuoti ir kritiškai vertinti 

įvairias technikas, naudojamas 

reklamoje 

2,19 2,17 2,88 2,00 

8.2. kritiškai analizuoti ir vertinti 

reklamos žinutes 

1,93 1,91 2,27 1,84 

8.3. kurti reklamos žinutes 2,46 2,54 3,10 2,24 

8.4. vertinti reklamos įtaką 

visuomenei 

2,01 2,18 2,50 1,82 

8.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje 

kuriamus stereotipus 

2,24 2,41 2,78 2,04 

8.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus 

2,60 2,68 3,24 2,40 

 

9. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami kino tematiką mokėte juos: 
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 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

9.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

2,20 2,44 2,69 2,02 

9.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino manipuliacijos 

mechanizmus 

2,70 2,98 3,10 2,54 

9.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

2,59 2,71 3,43 2,36 

9.4. kurti vaizdo žinutes 2,87 2,81 3,40 2,77 

9.5. etiškai perteikti norimas žinutes 2,33 2,38 2,72 2,22 

9.6. skleisti savo kuriamą turinį 

tinkamomis priemonėmis 

2,40 2,38 2,90 2,28 

9.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

2,12 2,31 2,55 1,96 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

9.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

11 16 25 4 

9.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino manipuliacijos 

mechanizmus 

11 16 25 5 

9.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

11 16 25 4 

9.4. kurti vaizdo žinutes 11 16 25 5 

9.5. etiškai perteikti norimas žinutes 11 16 23 5 

9.6. skleisti savo kuriamą turinį 

tinkamomis priemonėmis 

11 16 25 5 
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9.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

11 16 25 4 

 

10. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami interneto tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

10.1. etiškai bendrauti internete 1,47 1,50 1,68 1,40 

10.2. atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą internete 

1,61 1,67 1,92 1,50 

10.3. spręsti problemines situacijas 

bendraujant virtualioje erdvėje ir 

išvengti žalingo turinio ir ryšių 

1,91 1,85 2,42 1,78 

10.4. vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes 

1,75 1,78 2,15 1,61 

10.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

1,63 1,70 1,73 1,58 

10.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo požiūrius 

ir nuostatas, įsitraukiant į interneto 

bendruomenes 

2,20 2,25 2,83 1,99 

10.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

3,00 3,16 3,08 2,94 

7.8. vertinti kompiuterinių žaidimų 

poveikį žmogui 

1,94 2,06 1,96 1,90 

 

11. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami televizijos tematiką mokėte juos: 
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 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

11.1. kritiškai analizuoti televizijos 

kanalų pateikiamą turinį 

1,97 2,25 2,35 1,79 

11.2. vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui 

2,13 2,42 2,73 1,87 

11.3. atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus 

2,38 2,60 3,29 2,06 

 

12. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami informacinio raštingumo tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

12.1. ieškoti informacijos įvairiuose 

informacijos šaltiniuose (medijos, 

internetas, bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

1,44 1,50 1,57 1,38 

12.2. kaip rasti reikiamą informaciją 1,48 1,54 1,67 1,40 

12.3. tikslingai pasirinkti pirminius, 

antrinius ar tretinius informacijos 

šaltinius 

1,88 1,93 1,93 1,85 

12.4. kurti savas informacijos 

paieškos strategijas 

2,49 2,36 2,67 2,48 

12.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

svarbumą) ir perteikti informaciją 

1,92 1,81 2,28 1,84 

12.6. naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises 

1,88 1,74 2,08 1,76 

12.7. skleisti informaciją taip, kad ji 

pasiektų norimą tikslinę auditoriją 

2,05 2,06 2,39 1,96 

 

Anketos pabaigoje prašytume Jūsų įvertinti savo gebėjimus. 



44 

13. Kokie Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, labiausiai turėtų 

padėti pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Bendrosios kompetencijos 49 60 57 42 

Didaktinės kompetencijos 2 - - 3 

Dalykinės kompetencijos 18 11 5 25 

Neatsakė 31 29 38 29 

 

14. Kokie kiti Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, irgi gali padėti 

pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Bendrosios kompetencijos 40 37 39 41 

Didaktinės kompetencijos 3 2 5 3 

Dalykinės kompetencijos 9 14 5 8 

Neatsakė 48 47 50 48 

 

15. Kokių žinių trūkumas ir / ar nepakankami gebėjimai, Jūsų vertinimu, Jums gali sutrukdyti 

pasiekti kuo geresnių projekto įgyvendinimo rezultatų? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Laiko stoka 4 12 4 2 

Nepakankamas užsienio (dažniausiai 

anglų) kalbos žinojimas 

7 5 9 7 

MIR kompetencijos stoka 29 28 30 29 

IKT kompetencijos stoka 14 26 7 11 

Kolegų nenoras padėti 1 2 - 1 

Neatsakė 45 26 50 49 
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7 priedas. 

1 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų mokomą dalyką 

Tyrimo metu apklausti 69 respondentai, mokantys lietuvių kalbos, 71 respondentas, mokantis 

istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos (toliau priede ši respondentų grupė vadinama 

socialinių mokslų mokytojais), 32 respondentai, mokantys informacinių technologijų ir 58 

respondentai, mokantys kitų mokomųjų dalykų. Dalis respondentų atsakymų išreikšti procentais nuo 

bendro į klausimą atsakiusių respondentų skaičiaus, kiti apklausos rezultatai – per aritmetinį vidurkį. 

Aritmetinio vidurkio paaiškinimas ir taikymas aptarti tyrimo ataskaitos 38 psl.  

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

10 ir mažiau metų 13 12 20 16 9 

11 – 15 metų 14 13 14 31 14 

16 – 20 metų 15 19 13 28 17 

21 – 30 metų 33 37 32 25 48 

Daugiau, nei 30 metų 13 19 21 - 12 

Neatsakė 11 - - - - 

 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Mokytojo 5 6 4 3 5 

Vyresniojo mokytojo 37 35 51 38 43 

Mokytojo metodininko 36 54 35 50 41 

Mokytojo eksperto 3 3 4 3 2 

Kvalifikacinės kategorijos neturi 9 1 4 6 7 

Neatsakė 11 1 2 - 2 

 

 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

I vadybinė kategorija 1 - 1 - 3 

II vadybinė kategorija 9 9 6 9 17 
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III vadybinė kategorija 5 1 - 3 16 

Vadybinės kategorijos nėra įgiję 74 88 92 88 62 

Neatsakė 11 2 1 - 2 

 

5. Ar anksčiau esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame projekte, 

tiesiogiai susijusiame su medijų ir informacinio raštingumo ugdymu? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Dalyvavo su MIR problematika 

susijusiuose projektuose 

4 4 1 - 5 

Dalyvavo su IKT problematika 

susijusiuose projektuose 

11 12 9 13 10 

Tokiuose projektuose 

nedalyvavo 

68 68 76 78 74 

Neatsakė 17 16 14 9 10 

 

6. Ar per paskutinius 5–6 metus esate dalyvavęs kokiame nors nacionaliniame ar tarptautiniame 

projekte, kurį vykdė Jūsų mokykla (be tų projektų, kuriuos nurodėte, atsakydamas į 5-ąjį šios anketos 

klausimą)? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Dalyvavo tarptautiniuose 

projektuose 

26 23 21 50 35 

Dalyvavo nacionaliniuose 

projektuose 

19 22 20 6 19 

Projektų veikloje apskritai 

nedalyvavo 

38 39 44 34 31 

Neatsakė 17 16 15 9 15 

 

Pakalbėkime apie Jūsų patyrimą, kasdienėje veikloje ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą. 

7. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami žiniasklaidos tematiką mokėte juos: 
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 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

7.1. vertinti informacijos, 

pateiktos įvairiais kanalais, 

kokybę ir patikimumą (aktualumą, 

išbaigtumą, tikslumą, pateikimo 

laiku užtikrinimą) 

1,87 1,75 1,77 1,77 1,91 

7.2. nustatyti skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), 

numatyti poveikį 

2,36 2,29 2,31 2,23 2,30 

7.3. interpretuoti medijų 

skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą 

ir garsą) 

2,07 1,68 1,89 2,07 2,14 

7.4. šalia įprastų naudoti 

papildomus informacijos 

šaltinius, juos tarpusavyje lyginti 

1,90 1,77 1,82 1,81 1,91 

7.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

2,08 2,06 1,90 2,13 2,16 

7.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

2,00 1,71 1,63 2,40 2,18 

7.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

2,61 1,83 2,78 2,71 2,88 

7.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

2,37 2,00 1,77 3,15 2,67 

7.9. vertinti medijų įtaką 

visuomenei 

2,13 1,89 1,93 2,13 2,22 
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7.10. atpažinti medijose 

skleidžiamą propagandą ir jai 

atsispirti 

2,41 2,43 1,84 2,81 2,60 

7.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

2,42 2,22 2,16 2,55 2,43 

7.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

2,68 2,29 2,46 2,87 2,93 

7.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

2,77 2,69 2,22 3,06 2,84 

7.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

2,90 2,89 2,41 2,97 3,04 

7.15. kur pateikti skundus ar 

pranešti apie žiniasklaidoje 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus  

3,08 3,10 2,91 2,90 3,11 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

7.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

15 19 13 16 12 

 

8. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami reklamos tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

8.1. analizuoti ir kritiškai 

vertinti įvairias technikas, 

naudojamas reklamoje 

2,19 1,80 2,19 2,10 2,20 

8.2. kritiškai analizuoti ir 

vertinti reklamos žinutes 

1,93 1,50 1,96 2,16 1,93 
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8.3. kurti reklamos žinutes 2,46 1,75 2,72 2,42 2,52 

8.4. vertinti reklamos įtaką 

visuomenei 

2,01 1,74 1,82 2,23 1,98 

8.5. atpažinti ir analizuoti 

reklamoje kuriamus stereotipus 

2,24 1,88 2,09 2,39 2,26 

8.6. atskirti reklamos, viešųjų 

ryšių, žurnalistikos pranešimus 

2,60 2,41 2,30 2,68 2,65 

 

9. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami kino tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

9.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

2,20 1,88 2,16 2,14 2,27 

9.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino 

manipuliacijos mechanizmus 

2,70 2,64 2,25 2,97 2,98 

9.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

2,59 2,25 2,32 2,90 2,73 

9.4. kurti vaizdo žinutes 2,87 2,84 2,99 1,93 2,94 

9.5. etiškai perteikti norimas 

žinutes 

2,33 1,96 2,65 1,74 2,39 

9.6. skleisti savo kuriamą turinį 

tinkamomis priemonėmis 

2,40 2,13 2,62 1,72 2,39 

9.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

2,12 1,97 2,14 1,41 2,37 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

9.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

11 - 3 9 12 
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9.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino 

manipuliacijos mechanizmus 

11 - 4 9 12 

9.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

11 - 3 9 12 

9.4. kurti vaizdo žinutes 11 - 3 9 14 

9.5. etiškai perteikti norimas 

žinutes 

11 - 4 9 14 

9.6. skleisti savo kuriamą turinį 

tinkamomis priemonėmis 

11 - 4 9 12 

9.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

11 - 3 9 12 

 

10. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami interneto tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

10.1. etiškai bendrauti internete 1,47 1,33 1,59 1,10 1,48 

10.2. atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą 

internete 

1,61 1,51 1,71 1,19 1,52 

10.3. spręsti problemines 

situacijas bendraujant virtualioje 

erdvėje ir išvengti žalingo turinio 

ir ryšių 

1,91 1,81 2,03 1,25 1,91 

10.4. vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes 

1,75 1,74 1,81 1,16 1,63 

10.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

1,63 1,74 1,72 1,16 1,54 

10.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo 

2,20 2,16 2,00 1,38 2,30 



51 

požiūrius ir nuostatas, 

įsitraukiant į interneto 

bendruomenes 

10.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

3,00 3,12 3,24 1,84 3,11 

7.8. vertinti kompiuterinių 

žaidimų poveikį žmogui 

1,94 2,00 2,03 1,41 2,04 

 

11. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami televizijos tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

11.1. kritiškai analizuoti 

televizijos kanalų pateikiamą 

turinį 

1,97 1,65 1,62 2,84 1,96 

11.2. vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui 

2,13 1,81 1,80 2,58 2,24 

11.3. atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus 

2,38 2,06 2,03 2,74 2,36 

 

12. Ar dirbdami su mokiniais ir nagrinėdami informacinio raštingumo tematiką mokėte juos: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

12.1. ieškoti informacijos 

įvairiuose informacijos 

šaltiniuose (medijos, internetas, 

bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

1,44 1,31 1,49 1,28 1,48 

12.2. kaip rasti reikiamą 

informaciją 

1,48 1,43 1,48 1,16 1,49 

12.3. tikslingai pasirinkti 

pirminius, antrinius ar tretinius 

informacijos šaltinius 

1,88 2,01 1,90 1,47 1,84 
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12.4. kurti savas informacijos 

paieškos strategijas 

2,49 2,54 2,59 1,69 2,53 

12.5. organizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) ir 

perteikti informaciją 

1,92 1,78 2,07 1,34 1,87 

12.6. naudoti informaciją 

etiškai, atsižvelgiant į autorių 

teises 

1,81 1,68 1,94 1,25 1,87 

12.7. skleisti informaciją taip, 

kad ji pasiektų norimą tikslinę 

auditoriją 

2,05 1,97 2,09 1,65 2,00 

 

Anketos pabaigoje prašytume Jūsų įvertinti savo gebėjimus. 

13. Kokie Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, labiausiai turėtų 

padėti pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Bendrosios kompetencijos 49 45 50 50 52 

Didaktinės kompetencijos 2 4 3 - - 

Dalykinės kompetencijos 18 26 17 16 24 

Neatsakė 31 25 30 34 24 

 

14. Kokie kiti Jūsų, kaip pedagogo, gebėjimai ir / arba patirtys, Jūsų vertinimu, irgi gali padėti 

pasiekti kuo geresnių medijų ir informacinio raštingumo ugdymo rezultatų? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Bendrosios kompetencijos 40 41 41 31 47 

Didaktinės kompetencijos 3 1 3 9 2 

Dalykinės kompetencijos 9 15 4 9 10 

Neatsakė 48 43 52 50 41 
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15. Kokių žinių trūkumas ir / ar nepakankami gebėjimai, Jūsų vertinimu, Jums gali sutrukdyti 

pasiekti kuo geresnių projekto įgyvendinimo rezultatų? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Laiko stoka 4 3 3 3 7 

Nepakankamas užsienio 

(dažniausiai anglų) kalbos 

žinojimas 

7 9 9 6 3 

MIR kompetencijos stoka 29 39 24 22 35 

IKT kompetencijos stoka 14 14 17 - 22 

Kolegų nenoras padėti 1 - - - 5 

Neatsakė 45 35 48 69 28 
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8 priedas. 

2 apklausos anketa 

Ugdymo plėtotės centro darbuotojai vykdo Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

projektą. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti, 

remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais, integruojant medijų ir informacinį raštingumą į 

bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui 

su Šiaurės šalimis, vystant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu. 

Projekte dalyvauja šešiasdešimt dviejų Lietuvos mokyklų bendruomenės ir projekto veikloms 

vykdyti kiekvienoje iš šių mokyklų yra suformuota penkių asmenų komanda. Mūsų žiniomis, Jūs 

esate tokios komandos narys. Gegužės–birželio mėnesiais norėtume Jūsų paprašyti atsakyti į dviejų 

anketų klausimus, kad geriau suvoktume sąlygas, kuriomis Jūs dirbate.  

Prieš Jus – antroji anketa. Šioje anketoje domimasi Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų 

ir informacinio raštingumo lygiu. Atsakydami į klausimus, prie kurių jau yra nurodyti atsakymai, 

pasirinkite Jums labiausiai tinkantį ir jį pažymėkite. Jei šalia anketos klausimo nėra pateikta jokių 

pasirenkamų atsakymų, prašome įrašyti savąjį. Atsakydami į klausimus lentelėse, po vieną atsakymą 

pažymėkite kiekvienoje lentelės eilutėje. Atsakydami į anketos klausimus apie Jūsų mokinių 

medijų ir informacinio raštingumo lygį, apibūdinkite situaciją iki šio projekto vykdymo 

pradžios. 

Labai prašome atsakyti į klausimus iki š. m. birželio 15 d. (galima ir anksčiau). 

Anketos pradžioje prašome nurodyti Jūsų mokyklos pavadinimą bei Jūsų vardą ir pavardę. Šios 

informacijos mums reikia dėl to, kad, gavę Jūsų atsakytą anketą, pažymėtume tai projekto dalyvių 

sąraše ir Jūsų nebetrukdytume dar kartą prašydami atsakyti į anketos klausimus. Garantuojame, kad 

visą surinktą informaciją skelbsime tik apibendrintą.  

 

Informacija teikiama tel. 8 678 36 244, taip pat el. pašto adresu albinas.kalvaitis@upc.smm.lt.  

 

Dėkojame už pagalbą vykdant tyrimą. 

 

Dr. Albinas Kalvaitis, tyrėjas 

 

Pradžioje norėtume su Jumis susipažinti. 

1. Nurodykite visą savo mokyklos pavadinimą. 

2. Nurodykite savo vardą ir pavardę.  

3. Kuo dirbate savo mokykloje: 

mailto:albinas.kalvaitis@upc.smm.lt


55 

1. Mokyklos administracijos darbuotoju; 

2. Mokyklos bibliotekininku; 

3. Mokytoju; 

4. Kitas atsakymas. 

 

Prašytume Jūsų įvertinti savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio 

raštingumo kompetencijas. 

4. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba atpažinti informacijos ir 

medijų turinio paieškos poreikį, geba šios informacijos ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Tai būdinga 

visiems ar 

daugumai 

mokinių 

Tai 

būdinga 

maždaug 

pusei 

mokinių  

Tai 

būdinga 

mokinių 

mažumai 

Ko gero, 

tai niekam 

nebūdinga 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

4.1. Geba nuspręsti ir įvardinti, 

kokio pobūdžio ir apimties 

informacija ar medijų turinys jiems 

yra reikalingas ir kokiu tikslu jis bus 

naudojamas. 

1 2 3 4 5 

4.2. Geba veiksmingai ieškoti ir 

rasti konkrečią jiems reikalingą 

informaciją bei medijų turinį. 

1 2 3 4 5 

4.3. Naudojasi tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai 

ir medijų turiniui rasti. 

1 2 3 4 5 

4.4. Moka naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

1 2 3 4 5 

4.5. Moka naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

1 2 3 4 5 
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mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, žino, į kokias 

organizacijas, asmenis gali kreiptis 

pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

4.6. Geba pasiimti ir laikinai saugoti 

įvairaus formato informaciją ir 

medijų turinį. 

1 2 3 4 5 

 

5. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba suprasti, vertinti ir analizuoti 

informaciją ir medijų turinį? 

 Tai būdinga 

visiems ar 

daugumai 

mokinių 

Tai 

būdinga 

maždaug 

pusei 

mokinių  

Tai 

būdinga 

mokinių 

mažumai 

Ko gero, 

tai niekam 

nebūdinga 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

5.1. Supranta medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, 

reikalingumą visuomenei (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

1 2 3 4 5 

5.2. Geba vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų 

šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

1 2 3 4 5 

5.3. Geba palyginti įvairių šaltinių 

pateikiamą informaciją. 

1 2 3 4 5 

5.4. Geba kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertina kokybę, 

patikimumą, nustato skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, gali įvardinti informacijos ar 

medijų turinio numanomą poveikį). 

1 2 3 4 5 
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5.5. Geba analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

1 2 3 4 5 

 

6. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba kurti, naudoti ir stebėti 

informaciją bei medijų turinį? 

 Tai būdinga 

visiems ar 

daugumai 

mokinių 

Tai 

būdinga 

maždaug 

pusei 

mokinių  

Tai 

būdinga 

mokinių 

mažumai 

Ko gero, 

tai niekam 

nebūdinga 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

6.1. Geba kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais 

ir kūrybiškais būdais. 

1 2 3 4 5 

6.2. Geba informaciją, medijų turinį 

ar žinias skelbti etiškais, teisėtais ir 

efektyviais būdais, naudodami 

tinkamus kanalus ir įrankius. 

1 2 3 4 5 

6.3. Teikia grįžtamąjį ryšį (išsako 

nuomonę, pastabas, praneša apie 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams. 

1 2 3 4 5 

6.4. Pasinaudoja medijų kūrėjų ir 

informacijos teikėjų suteikiamomis 

galimybėmis išsakyti savo pilietinę 

poziciją, kitaip prisidėti prie 

aktyvaus dalyvavimo pilietinės 

visuomenės gyvenime, geresnio 

tarpusavio supratimo skatinimo. 

1 2 3 4 5 
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6.5. Geba stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

1 2 3 4 5 

6.6. Stebi, vertina ir gali įvardinti 

egzistuojančių medijų ir kitų 

informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

1 2 3 4 5 

6.7. Atpažįsta medijos priemonių 

manipuliacijas, kitus neigiamo 

poveikio mechanizmus ir geba 

jiems atsispirti. 

1 2 3 4 5 

 

7. Gal vykdant projektą Jums kilo klausimų tyrimo vadovams, gal reikia papildomų asmeninių 

konsultacijų? Parašykite, ir tyrimo vadovai su Jumis susisieks. 

 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS! 
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9 priedas. 

2 apklausos išvados 

1. Vertindami savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijas, respondentai nė vienos iš pateiktų kompetencijų apibendrintai neįvertino kaip tokios, 

kurią įvaldę dauguma jų mokyklos mokinių. 

2. Vertindami savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio raštingumo 

kompetencijas, respondentai aukščiausiai įvertino jų kompetencijas veiksmingai ieškoti ir rasti 

konkrečią jiems reikalingą informaciją ir medijų turinį bei pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato 

informaciją ir medijų turinį. Abi šios kompetencijos priklauso informacijos ir medijų turinio paieškos 

kompetencijų grupei. Pažymėtina, kad apibendrinantis šių kompetencijų įvaldymo įvertinimas 

nurodo, kad jas įvaldė tik maždaug pusė respondentų mokyklų mokinių. 

3. Vertindami savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijas, respondentai žemiausiai įvertino jų kompetencijas teikti grįžtamąjį ryšį (išsakyti 

nuomonę, pastabas, pranešti apie pastebėtus netikslumus ar pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams (informacijos ir medijų turinio kūrimo bei naudojimo kompetencijų grupė) ir 

naudotis tik legaliais prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti (informacijos ir 

medijų turinio paieškos kompetencijų grupė). Apibendrinantis šių kompetencijų įvaldymo 

įvertinimas nurodo, kad jas įvaldę tik mažuma respondentų mokyklų mokinių. 

4. Iš apibendrinto visų trijų kompetencijų grupių įvertinimo matyti, kad, respondentų 

vertinimu, mokiniai geriausiai įvaldę informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupės 

kompetencijas, o blogiausiai – informacijos ir medijų turinio kūrimo, naudojimo ir stebėjimo 

kompetencijų grupės kompetencijas. 

5. Lyginant mokinių MIR kompetencijų vertinimą pagal pareigas mokykloje matyti, kad 

praktiškai dauguma vertintų atvejų mokytojai šias kompetencijas vertino aukščiau nei mokyklų 

bibliotekininkai ar mokyklų administracijų darbuotojai. 

6. Lyginant mokinių MIR kompetencijų vertinimą pagal mokomąjį dalyką matyti, kad 

praktiškai dauguma vertintų atvejų informacinių technologijų pamokų turintys respondentai šias 

kompetencijas vertino aukščiau nei kitų dalykų pamokų turintys respondentai. Pažymėtina, kad kai 

kuriais atvejais IT pamokų turinčių respondentų vertinimai buvo gerokai geresni nei apibendrintas 

visų respondentų vertinimas.  

7. Analizuojant respondentų mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio 

raštingumo informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupės kompetencijų įvertinimą, 

galima teigti, kad: 
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 apibendrintas visų šios kompetencijų grupės kompetencijų įvertinimas maždaug 

atitinka atsakymą „tai būdinga maždaug pusei mokyklos 9–12 klasių mokinių“; 

 aukščiausiai vertinama yra mokinių kompetencija veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią 

jiems reikalingą informaciją, o žemiausiai – jų kompetencija naudotis tik legaliais prieinamumo 

kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti; 

 dauguma vertintų atvejų, mokyklų bibliotekininkai šios grupės mokinių kompetencijas 

vertino geriau nei mokyklų administracijų darbuotojai; 

 informacinių technologinių pamokų turintys respondentai, palyginti su apibendrintu 

visų respondentų įvertinimu, aiškiai geriau vertino mokyklos mokinių gebėjimus veiksmingai ieškoti 

ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją bei medijų turinį; naudotis įvairiais skaitmeniniais 

medijų ir informacijos ištekliais: internetu, virtualiomis bibliotekomis, virtualiais archyvais ir kt. bei 

pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato informaciją ir medijų turinį. 

8. Analizuojant respondentų mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio 

raštingumo informacijos ir medijų turinio supratimo, vertinimo ir analizės kompetencijų grupės 

kompetencijų įvertinimą galima teigti, kad: 

 apibendrintas visų šios kompetencijų grupės kompetencijų įvertinimas maždaug 

atitinka atsakymą „tai būdinga maždaug pusei mokyklos 9–12 klasių mokinių“; 

 aukščiausiai vertinama yra mokinių kompetencija suprasti medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, reikalingumą visuomenei (žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra), o 

žemiausiai – jų kompetencija kritiškai analizuoti informaciją ir medijų turinį bei šaltinius (vertinti 

kokybę, patikimumą, nustatyti skleidžiamos informacijos ar medijos turinio tikslą, tikslinę grupę, 

pagrindinę žinutę, įvardinti informacijos ar medijų turinio numanomą poveikį); 

 visais vertintais atvejais mokyklų administracijų darbuotojai šios grupės mokinių 

kompetencijas vertino geriau nei mokyklų bibliotekininkai; 

 palyginti su bendru visų respondentų vertinimu, mokyklų bibliotekininkai ypač prastai 

vertino savo mokyklų mokinių gebėjimą vertinti surinktos informacijos ir medijų turinio, jų šaltinių 

bei teikėjų autentiškumą bei gebėjimą palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją; 

 informacinių technologinių pamokų turintys respondentai, palyginti su apibendrintu 

visų respondentų įvertinimu, aiškiai geriau vertino mokinių gebėjimus vertinti surinktos informacijos 

ir medijų turinio, jų šaltinių bei teikėjų autentiškumą, palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją 

bei analizuoti (rinkti, sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal svarbumą) surinktą informaciją 

ir medijų turinį. 
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9. Analizuojant respondentų mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio 

raštingumo informacijos ir medijų turinio kūrimo, naudojimo ir stebėjimo kompetencijų grupės 

kompetencijų įvertinimą galima teigti, kad: 

 apibendrintas visų šios kompetencijų grupės kompetencijų įvertinimas maždaug 

atitinka atsakymą „tai būdinga mokyklos 9–12 klasių mokinių mažumai“; 

 geriausiai vertinama yra mokinių kompetencija kurti naują informaciją, medijų turinį 

inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais, o prasčiausiai – jų kompetencija teikti grįžtamąjį ryšį 

(išsakyti nuomonę, pastabas, pranešti apie pastebėtus netikslumus ar pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams; 

 visais vertintais atvejais mokyklų administracijų darbuotojai šios grupės mokinių 

kompetencijas vertino geriau nei mokyklų bibliotekininkai; 

 palyginti su bendru visų respondentų vertinimu, mokyklų bibliotekininkai ypač prastai 

vertino savo mokyklų mokinių gebėjimą stebėti, vertinti ir galėti įvardinti egzistuojančių medijų ir 

kitų informacijos teikėjų daromą poveikį sau bei visuomenei; 

 informacinių technologinių pamokų turintys respondentai, palyginti su apibendrintu 

visų respondentų įvertinimu, aiškiai geriau vertino mokyklos mokinių gebėjimus kurti naują 

informaciją, medijų turinį inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais, skelbti informaciją, medijų 

turinį ar žinias etiškais, teisėtais ir efektyviais būdais, naudojant tinkamus kanalus ir įrankius bei 

stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos, medijų turinio poveikį. 
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10 priedas. 

2 apklausos suminiai rezultatai  

Apklausos rezultatai išreikšti procentais nuo į šį konkretų klausimą atsakiusių respondentų 

skaičiaus. 

3. Kuo dirbate savo mokykloje: 

Mokyklos administracijos darbuotoju 19 

Mokyklos bibliotekininku 20 

Mokytoju 61 

Kitas atsakymas - 

 

Prašytume Jūsų įvertinti savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio 

raštingumo kompetencijas. 

4. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba atpažinti informacijos ir 

medijų turinio paieškos poreikį, geba šios informacijos ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Tai būdinga 

visiems ar 

daugumai 

mokinių 

Tai 

būdinga 

maždaug 

pusei 

mokinių  

Tai 

būdinga 

mokinių 

mažumai 

Ko gero, 

tai niekam 

nebūdinga 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

4.1. Geba nuspręsti ir įvardinti, 

kokio pobūdžio ir apimties 

informacija ar medijų turinys jiems 

yra reikalingas ir kokiu tikslu jis bus 

naudojamas. 

19 58 19 0,4 4 

4.2. Geba veiksmingai ieškoti ir 

rasti konkrečią jiems reikalingą 

informaciją bei medijų turinį. 

27 53 20 - 0,4 

4.3. Naudojasi tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai 

ir medijų turiniui rasti. 

18 23 18 5 36 

4.4. Moka naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

32 37 25 3 3 
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virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

4.5. Moka naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, žino, į kokias 

organizacijas, asmenis gali kreiptis 

pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

18 48 28 3 3 

4.6. Geba pasiimti ir laikinai saugoti 

įvairaus formato informaciją ir 

medijų turinį. 

38 42 11 2 7 

 

5. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba suprasti, vertinti ir analizuoti 

informaciją ir medijų turinį? 

 Tai būdinga 

visiems ar 

daugumai 

mokinių 

Tai 

būdinga 

maždaug 

pusei 

mokinių  

Tai 

būdinga 

mokinių 

mažumai 

Ko gero, 

tai niekam 

nebūdinga 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

5.1. Supranta medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, 

reikalingumą visuomenei (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

20 49 25 1 5 

5.2. Geba vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų 

šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

8 40 41 3 8 

5.3. Geba palyginti įvairių šaltinių 

pateikiamą informaciją. 

16 42 37 1 4 

5.4. Geba kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertina kokybę, 

7 34 50 3 6 
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patikimumą, nustato skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, gali įvardinti informacijos ar 

medijų turinio numanomą poveikį). 

5.5. Geba analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

12 37 45 1 5 

 

6. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba kurti, naudoti ir stebėti 

informaciją bei medijų turinį? 

 Tai būdinga 

visiems ar 

daugumai 

mokinių 

Tai 

būdinga 

maždaug 

pusei 

mokinių  

Tai 

būdinga 

mokinių 

mažumai 

Ko gero, 

tai niekam 

nebūdinga 

Nežinau, 

sunku 

pasakyti 

6.1. Geba kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais 

ir kūrybiškais būdais. 

12 36 42 4 6 

6.2. Geba informaciją, medijų turinį 

ar žinias skelbti etiškais, teisėtais ir 

efektyviais būdais, naudodami 

tinkamus kanalus ir įrankius. 

14 35 34 5 12 

6.3. Teikia grįžtamąjį ryšį (išsako 

nuomonę, pastabas, praneša apie 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams. 

6 20 40 12 22 

6.4. Pasinaudoja medijų kūrėjų ir 

informacijos teikėjų suteikiamomis 

galimybėmis išsakyti savo pilietinę 

poziciją, kitaip prisidėti prie 

6 23 44 8 19 
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aktyvaus dalyvavimo pilietinės 

visuomenės gyvenime, geresnio 

tarpusavio supratimo skatinimo. 

6.5. Geba stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

10 26 35 7 22 

6.6. Stebi, vertina ir gali įvardinti 

egzistuojančių medijų ir kitų 

informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

9 29 43 6 13 

6.7. Atpažįsta medijos priemonių 

manipuliacijas, kitus neigiamo 

poveikio mechanizmus ir geba 

jiems atsispirti. 

6 22 45 7 20 
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11 priedas. 

2 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų pareigas mokykloje 

Tyrimo metu apklausti 52 mokyklų administracijų darbuotojai, 54 mokyklų bibliotekininkai ir 

169 mokytojai. Respondentų atsakymai išreikšti per aritmetinį vidurkį. Aritmetinio vidurkio metodas 

paaiškintas tyrimo ataskaitos 38 psl. 

Prašytume Jūsų įvertinti savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio 

raštingumo kompetencijas. 

4. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba atpažinti informacijos ir 

medijų turinio paieškos poreikį, geba šios informacijos ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

4.1. Geba nuspręsti ir įvardinti, 

kokio pobūdžio ir apimties 

informacija ar medijų turinys jiems 

yra reikalingas ir kokiu tikslu jis bus 

naudojamas. 

2,14 2,33 2,06 2,10 

4.2. Geba veiksmingai ieškoti ir 

rasti konkrečią jiems reikalingą 

informaciją bei medijų turinį. 

1,93 2,04 1,92 1,91 

4.3. Naudojasi tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai 

ir medijų turiniui rasti. 

3,18 3,42 3,28 3,08 

4.4. Moka naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

2,06 1,90 2,19 2,07 

4.5. Moka naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, žino, į kokias 

2,25 2,24 2,32 2,24 
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organizacijas, asmenis gali kreiptis 

pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

4.6. Geba pasiimti ir laikinai saugoti 

įvairaus formato informaciją ir 

medijų turinį. 

1,99 2,14 2,06 1,92 

 

5. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba suprasti, vertinti ir analizuoti 

informaciją ir medijų turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

5.1. Supranta medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, 

reikalingumą visuomenei (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

2,23 2,34 2,56 2,09 

5.2. Geba vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų 

šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

2,62 2,65 3,09 2,46 

5.3. Geba palyginti įvairių šaltinių 

pateikiamą informaciją. 

2,34 2,44 2,72 2,19 

5.4. Geba kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertina kokybę, 

patikimumą, nustato skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, gali įvardinti informacijos ar 

medijų turinio numanomą poveikį). 

2,65 2,72 2,91 2,55 

5.5. Geba analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

2,51 2,59 2,82 2,38 
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6. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba kurti, naudoti ir stebėti 

informaciją bei medijų turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

6.1. Geba kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais 

ir kūrybiškais būdais. 

2,55 2,59 2,84 2,46 

6.2. Geba informaciją, medijų turinį 

ar žinias skelbti etiškais, teisėtais ir 

efektyviais būdais, naudodami 

tinkamus kanalus ir įrankius. 

2,67 2,76 2,94 2,56 

6.3. Teikia grįžtamąjį ryšį (išsako 

nuomonę, pastabas, praneša apie 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams. 

3,24 3,25 3,56 3,13 

6.4. Pasinaudoja medijų kūrėjų ir 

informacijos teikėjų suteikiamomis 

galimybėmis išsakyti savo pilietinę 

poziciją, kitaip prisidėti prie 

aktyvaus dalyvavimo pilietinės 

visuomenės gyvenime, geresnio 

tarpusavio supratimo skatinimo. 

3,12 3,12 3,49 3,01 

6.5. Geba stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

3,03 3,06 3,29 2,95 

6.6. Stebi, vertina ir gali įvardinti 

egzistuojančių medijų ir kitų 

informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

2,84 3,02 3,21 2,68 
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6.7. Atpažįsta medijos priemonių 

manipuliacijas, kitus neigiamo 

poveikio mechanizmus ir geba 

jiems atsispirti. 

3,11 3,16 3,34 3,03 
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12 priedas. 

2 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų mokomą dalyką 

Tyrimo metu apklausti 67 respondentai, mokantys lietuvių kalbos, 73 respondentai, mokantys 

istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos (toliau priede ši respondentų grupė vadinama 

socialinių mokslų mokytojais), 28 respondentai, mokantys informacinių technologijų ir 53 

respondentai, mokantys kitų mokomųjų dalykų. Kiti respondentai nurodė neturintys pamokų 

(paprastai tai buvo mokyklų bibliotekininkai ir dalis mokyklų administracijų atstovų). Respondentų 

atsakymai išreikšti per aritmetinį vidurkį. Aritmetinio vidurkio paaiškinimas ir taikymas aptarti 

tyrimo ataskaitos 38 psl. 

 

Prašytume Jūsų įvertinti savo mokyklos 9–12 klasių mokinių medijų bei informacinio 

raštingumo kompetencijas. 

4. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba atpažinti informacijos ir 

medijų turinio paieškos poreikį, geba šios informacijos ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

4.1. Geba nuspręsti ir įvardinti, kokio 

pobūdžio ir apimties informacija ar 

medijų turinys jiems yra reikalingas ir 

kokiu tikslu jis bus naudojamas. 

2,14 2,19 2,14 1,82 2,25 

4.2. Geba veiksmingai ieškoti ir rasti 

konkrečią jiems reikalingą informaciją 

bei medijų turinį. 

1,93 1,95 2,01 1,57 2,00 

4.3. Naudojasi tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai ir 

medijų turiniui rasti. 

3,18 3,35 2,96 2,93 3,42 

4.4. Moka naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir informacijos 

ištekliais: internetu, virtualiomis 

bibliotekomis, virtualiais archyvais ir 

kt. 

2,06 2,18 2,04 1,64 2,04 

4.5. Moka naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

2,25 2,27 2,17 2,00 2,42 
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ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, žino, į kokias organizacijas, 

asmenis gali kreiptis pagalbos medijų 

turiniui, informacijai rasti ir kt. 

4.6. Geba pasiimti ir laikinai saugoti 

įvairaus formato informaciją ir medijų 

turinį. 

1,99 2,14 1,81 1,54 2,21 

 

5. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba suprasti, vertinti ir analizuoti 

informaciją ir medijų turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

5.1. Supranta medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, 

reikalingumą visuomenei (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

2,23 2,13 2,08 2,00 2,36 

5.2. Geba vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų 

šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

2,62 2,61 2,44 2,21 2,70 

5.3. Geba palyginti įvairių šaltinių 

pateikiamą informaciją. 

2,34 2,32 2,31 1,93 2,23 

5.4. Geba kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertina kokybę, patikimumą, 

nustato skleidžiamos informacijos ar 

medijos turinio tikslą, tikslinę grupę, 

pagrindinę žinutę, gali įvardinti 

informacijos ar medijų turinio 

numanomą poveikį). 

2,65 2,75 2,52 2,39 2,60 

5.5. Geba analizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

2,51 2,48 2,46 2,07 2,50 
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svarbumą) surinktą informaciją ir 

medijų turinį. 

 

6. Ar, Jūsų vertinimu, Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai geba kurti, naudoti ir stebėti 

informaciją bei medijų turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

6.1. Geba kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais ir 

kūrybiškais būdais. 

2,55 2,51 2,54 2,14 2,60 

6.2. Geba informaciją, medijų turinį ar 

žinias skelbti etiškais, teisėtais ir 

efektyviais būdais, naudodami 

tinkamus kanalus ir įrankius. 

2,67 2,76 2,54 2,11 2,77 

6.3. Teikia grįžtamąjį ryšį (išsako 

nuomonę, pastabas, praneša apie 

pastebėtus netikslumus ar pažeidimus) 

medijų kūrėjams ir informacijos 

teikėjams. 

3,24 3,25 3,13 2,89 3,38 

6.4. Pasinaudoja medijų kūrėjų ir 

informacijos teikėjų suteikiamomis 

galimybėmis išsakyti savo pilietinę 

poziciją, kitaip prisidėti prie aktyvaus 

dalyvavimo pilietinės visuomenės 

gyvenime, geresnio tarpusavio 

supratimo skatinimo. 

3,12 3,01 2,94 3,11 3,25 

6.5. Geba stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų turinio 

poveikį. 

3,03 3,13 2,93 2,36 3,23 

6.6. Stebi, vertina ir gali įvardinti 

egzistuojančių medijų ir kitų 

informacijos teikėjų daromą poveikį 

sau bei visuomenei. 

2,84 2,82 2,73 2,61 2,92 
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6.7. Atpažįsta medijos priemonių 

manipuliacijas, kitus neigiamo 

poveikio mechanizmus ir geba jiems 

atsispirti. 

3,11 3,29 2,82 3,18 3,10 
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13 priedas. 

3 apklausos anketa 

Ugdymo plėtotės centro darbuotojai vykdo Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

projektą. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti, 

remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant medijų ir informacinį raštingumą į 

bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui 

su Šiaurės šalimis, vystant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu. 

Projekte dalyvauja šešiasdešimties Lietuvos mokyklų bendruomenės ir projekto veikloms 

vykdyti kiekvienoje iš šių mokyklų yra suformuota penkių asmenų komanda. Mūsų žiniomis, Jūs 

esate tokios komandos narys. Gegužės–birželio mėnesiais projekte dalyvaujančių mokyklų komandų 

nariai jau atsakė į dviejų anketų klausimus, baigdami vykdyti projektą norėtume paprašyti Jūsų 

atsakyti į dar dviejų anketų klausimus. 

Prieš Jus – pirmoji baigiamojo projekto etapo anketa. Atsakydami į klausimus, prie kurių jau 

yra nurodyti atsakymai, pasirinkite Jums labiausiai tinkantį ir jį pažymėkite. Jei šalia anketos 

klausimo nėra pateikta jokių pasirenkamų atsakymų, prašome įrašyti savąjį. Atsakydami į klausimus 

lentelėse, po vieną atsakymą pažymėkite kiekvienoje lentelės eilutėje. Atsakydami į anketos 

klausimus, nurodykite, ko buvo mokoma Jūsų asmeniškai (ne kitų Jūsų mokyklos komandos 

narių) per pamokas ar po jų vykdytose ir / ar organizuotose Medijų ir informacinio raštingumo 

projekto veiklose. Atkreipiame dėmesį, kad Jūs neprivalėjote organizuoti ir / ar vykdyti visų 

šioje anketoje nurodytų veiklų, to Jūs net nebūtumėte suspėję padaryti. Todėl prieš 

atsakydamas į klausimus, įvertinkite savo asmeninę veiklą Medijų ir informacinio raštingumo 

projekte, prisiminkite, ką konkrečiai darėte Jūs, o ne visa Jūsų mokyklos komanda. 

Labai prašome atsakyti į klausimus iki š. m. lapkričio 30 d. (galima ir anksčiau). 

Garantuojame, kad visą surinktą informaciją skelbsime tik apibendrintą. 

 

Informacija teikiama tel. 8 678 36 244, taip pat el. pašto adresu albinas.kalvaitis@upc.smm.lt.  

 

Dėkojame už pagalbą vykdant tyrimą. 

 

Dr. Albinas Kalvaitis, tyrėjas 

 

  

mailto:albinas.kalvaitis@upc.smm.lt


75 

Pradžioje norėtume gauti informacijos apie Jūsų veiklą šiais mokslo metais. 

1. Kuo dirbate savo mokykloje: 

1. Mokyklos administracijos darbuotoju; 

2. Mokyklos bibliotekininku; 

3. Mokytoju; 

4. Kitas atsakymas. 

2. Jei savo mokykloje turite pamokų, kokio dalyko / dalykų mokote šiais mokslo metais? 

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

Pakalbėkime apie Jūsų patyrimą, projekto metu ugdant mokinių medijų ir informacinį 

raštingumą. 

5. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant žiniasklaidos tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko 

gero, ne 

Tikrai 

ne 

5.1. vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, 

kokybę ir patikimumą (aktualumą, išbaigtumą, tikslumą, 

pateikimo laiku užtikrinimą) 

1 2 3 4 

5.2. nustatyti skleidžiamos informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę žinutę, pirminį šaltinį 

(autorystę), numatyti poveikį 

1 2 3 4 

5.3. interpretuoti medijų skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą ir 

garsą) 

1 2 3 4 

5.4. šalia įprastų naudoti papildomus informacijos šaltinius, 

juos tarpusavyje lyginti 

1 2 3 4 

5.5. vertinti naujienos, pateiktos įvairiais informacijos 

kanalais, patikimumą 

1 2 3 4 

5.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos viešojoje erdvėje 

svarstomas aktualijas 

1 2 3 4 

5.7. rengti / kurti žurnalistinį pasakojimą, naujieną 1 2 3 4 

5.8. vertinti nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio laisvė ir jos ribos, 

cenzūra) 

1 2 3 4 
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5.9. vertinti medijų įtaką visuomenei 1 2 3 4 

5.10. atpažinti medijose skleidžiamą propagandą ir jai 

atsispirti 

1 2 3 4 

5.11. atpažinti ir analizuoti medijų kuriamus stereotipus 1 2 3 4 

5.12. kokias teises turi žmogus, bendraudamas su žurnalistu 1 2 3 4 

5.13. suprasti žiniasklaidos kaip verslo specifiką 1 2 3 4 

5.14. vertinti žiniasklaidos priemonių savininkų galimą 

įtaką turiniui 

1 2 3 4 

5.15. kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje 

pastebėtus netikslumus ar pažeidimus  

1 2 3 4 

 

6. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant reklamos tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko 

gero, ne 

Tikrai 

ne 

6.1. analizuoti ir kritiškai vertinti įvairias technikas, 

naudojamas reklamoje 

1 2 3 4 

6.2. kritiškai analizuoti ir vertinti reklamos žinutes 1 2 3 4 

6.3. kurti reklamos žinutes 1 2 3 4 

6.4. vertinti reklamos įtaką visuomenei 1 2 3 4 

6.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje kuriamus stereotipus 1 2 3 4 

6.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, žurnalistikos 

pranešimus 

1 2 3 4 

 

7. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant kino tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko 

gero, ne 

Tikrai 

ne 

7.1. kritiškai analizuoti vaizdus, rodomus kine 1 2 3 4 

7.2. atpažinti ideologinio / propagandinio kino 

manipuliacijos mechanizmus 

1 2 3 4 

7.3. atpažinti kine pateikiamus stereotipus 1 2 3 4 

7.4. kurti vaizdo žinutes 1 2 3 4 
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7.5. etiškai perteikti norimas žinutes 1 2 3 4 

7.6. savo kuriamą turinį skleisti tinkamomis priemonėmis 1 2 3 4 

7.7. suprasti autorių teises ir jas saugoti, naudotis legaliais 

medijos prieinamumo kanalais 

1 2 3 4 

 

8. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant interneto tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko 

gero, ne 

Tikrai 

ne 

8.1. etiškai bendrauti internete 1 2 3 4 

8.2. atpažinti patyčias, priekabiavimą, sukčiavimą internete 1 2 3 4 

8.3. spręsti problemines situacijas bendraujant virtualioje 

erdvėje ir išvengti žalingo turinio ir ryšių 

1 2 3 4 

8.4. vertinti socialinių tinklų galimybes ir grėsmes 1 2 3 4 

8.5. saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

1 2 3 4 

8.6. kaip, pasitelkus socialinius tinklus, dalyvauti 

visuomenės gyvenime, išreiškiant savo požiūrius ir 

nuostatas, įsitraukiant į interneto bendruomenes 

1 2 3 4 

8.7. susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

1 2 3 4 

8.8. vertinti kompiuterinių žaidimų poveikį žmogui 1 2 3 4 

 

9. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant televizijos tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko 

gero, ne 

Tikrai 

ne 

9.1. kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą turinį 1 2 3 4 

9.2. vertinti TV įtaką tapatybės formavimui 1 2 3 4 

9.3. atpažinti ir analizuoti TV kuriamus stereotipus 1 2 3 4 

 

10. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant informacinio raštingumo tematiką buvo mokoma: 
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 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko 

gero, ne 

Tikrai 

ne 

10.1. ieškoti informacijos įvairiuose informacijos 

šaltiniuose (medijos, internetas, bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

1 2 3 4 

10.2. rasti reikiamą informaciją 1 2 3 4 

10.3. tikslingai pasirinkti pirminius, antrinius ar tretinius 

informacijos šaltinius 

1 2 3 4 

10.4. kurti savas informacijos paieškos strategijas 1 2 3 4 

10.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) ir perteikti informaciją 

1 2 3 4 

10.6. naudoti informaciją etiškai, atsižvelgiant į autorių 

teises 

1 2 3 4 

10.7. skleisti informaciją taip, kad ji pasiektų norimą 

tikslinę auditoriją 

1 2 3 4 

 

11. Pabandykite įvertinti, kuriuos mokinių gebėjimus iš išvardintų anketoje ir Jūsų praktiškai 

ugdytų, vykdant ir / ar organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, Jums buvo 

sunkiausia ugdyti? Kaip manote, kodėl taip atsitiko? 

 

12. Kokiais kitais būdais prisidėjote prie medijų ir informacijos raštingumo ugdymo plėtros 

savo mokykloje? 

 

 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS! 
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14 priedas. 

3 apklausos išvados 

1. Prašant respondentų įvertinti, ko buvo mokoma organizuojant Medijų ir informacinio 

raštingumo projekto veiklas, pasitelkta Likerto atsakymų skalė nuo atsakymo „tikrai buvo mokoma“ 

iki atsakymo „tikrai nebuvo mokoma“. Manyta, kad, jei respondentai pasirinko atsakymą „tikrai taip“ 

(t.y. „tikrai buvo mokoma“), tai jie įgyvendindami Medijų ir informacinio raštingumo projektą 

sąmoningai skyrė dėmesio konkretaus gebėjimo mokymui; jei rinkosi kitus atsakymus, tai konkretus 

respondento vertintas gebėjimas ar įgūdis, jei ir buvo ugdytas projekto įgyvendinimo metu, tai nebuvo 

kryptinga tą gebėjimą ugdanti veikla. Taip vertinant respondentų atsakymus matyti, kad dažniausiai 

sąmoningai buvo ugdomi 7 mokinių gebėjimai ar įgūdžiai iš 47 (pusė ir daugiau respondentų 

pasirinko atsakymą „tikrai taip“): ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose (71 proc. 

respondentų pasirinko atsakymą „tikrai taip“), rasti reikiamą informaciją (68 proc.), etiškai bendrauti 

internete (64 proc.), vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą (59 

proc.), atpažinti patyčias, priekabiavimą, sukčiavimą internete (58 proc.), vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes (51 proc.) ir saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę informaciją 

(50 proc.). Iš 6 pasiūlytų vertinti medijų ir informacinio raštingumo tematikų pusė ir daugiau 

respondentų kaip tikrai ugdytus gebėjimus ir įgūdžius įvertino bent vieną trims MIR tematikoms 

priklausantį gebėjimą ar įgūdį. Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (keturi iš septynių dažniausiai 

nurodytų) projekto metu respondentų buvo tikrai ugdomi nagrinėjant interneto tematiką. 

2. Paprašyti įvertinti, kuriuos mokinių gebėjimus buvo sunkiausia ugdyti, respondentai 

dažniausiai nurodė mokinių gebėjimus, susijusius su informacijos paieška bei su saugiu elgesiu 

internete. Todėl vertinant visų respondentų atsakymus bendrai, galima daryti išvadą, kad projekto 

įgyvendinimo metu nesiekta ugdyti visų su medijų ar informacinio raštingumo teoriniu konstruktu 

susijusių mokinių gebėjimų ar įgūdžių, o rinktasi, ko gero, labiausiai mokiniams aktualių gebėjimų ir 

įgūdžių ugdymą. 

3. Projekto įgyvendinimo metu mažiausiai respondentų mokė mokinius kurti naują 

informaciją: susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai bei saugiai skelbti informaciją (8 proc.) bei kurti 

vaizdo žinutes (9 proc.). Dažniau buvo pasirenkama ugdyti mokinių gebėjimus, susijusius su anksčiau 

sukurtos informacijos įvertinimu. 

4. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad gan daug respondentų neatsakė bent į kelis anketos 

klausimus, t.y. net negalėjo įvertinti, ar projekto įgyvendinimo metu ugdė konkrečius anketos 

klausimuose nurodytus mokinių gebėjimus bei įgūdžius. Ypač dažnai tai būdinga mokyklų 

bibliotekininkams. 
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5. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių mokyklų administracijų darbuotojų 

atsakymus matyti, kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus 

ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose; vertinti informacijos, pateiktos įvairiais 

kanalais, kokybę ir patikimumą; naudoti papildomus informacijos šaltinius, juos tarpusavyje lyginti; 

vertinti naujienos, pateiktos įvairiais informacijos kanalais, patikimumą; rasti reikiamą informaciją 

bei etiškai bendrauti internete. Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (trys iš šešių dažniausiai nurodytų) 

administracijos darbuotojų buvo tikrai ugdomi nagrinėjant žiniasklaidos tematiką. 

6. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių mokyklų bibliotekininkų atsakymus matyti, 

kad jie dažniau nurodė tikrai ugdę mokinių gebėjimus vertinti informacijos, pateiktos įvairiais 

kanalais, kokybę ir patikimumą; ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose; etiškai 

bendrauti internete; saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę informaciją; vertinti 

socialinių tinklų galimybes ir grėsmes bei atpažinti patyčias, priekabiavimą, sukčiavimą internete. 

Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (keturi iš šešių dažniausiai nurodytų) bibliotekininkų buvo tikrai 

ugdomi nagrinėjant interneto tematiką. 

7. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių visų dalykų mokytojų atsakymus matyti, 

kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus ieškoti 

informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose; vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, 

kokybę ir patikimumą; etiškai bendrauti internete; rasti reikiamą informaciją bei saugiai elgtis 

socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę informaciją. Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (po du iš 

penkių dažniausiai nurodytų) respondentų buvo tikrai ugdomi nagrinėjant interneto ir informacinio 

raštingumo tematikas. 

8. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių lietuvių kalbos mokytojų atsakymus matyti, 

kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus ieškoti 

informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose; saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti 

asmeninę informaciją; rasti reikiamą informaciją; naudoti informaciją etiškai, atsižvelgiant į autorių 

teises, bei etiškai bendrauti internete. Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (trys iš penkių dažniausiai 

nurodytų) respondentų buvo tikrai ugdomi nagrinėjant informacinio raštingumo tematiką. 

9. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių socialinių mokslų pamokų turinčių 

mokytojų atsakymus matyti, kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimus vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą; nagrinėti ir aptarti 

Lietuvos viešojoje erdvėje svarstomas aktualijas; šalia įprastų naudoti papildomus informacijos 

šaltinius, juos tarpusavyje lyginti; vertinti naujienos, pateiktos įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą bei atpažinti medijose skleidžiamą propagandą ir jai atsispirti. Visi penki dažniausiai 
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nurodyti gebėjimai ir įgūdžiai projekto metu respondentų buvo tikrai ugdomi nagrinėjant 

žiniasklaidos tematiką. 

10. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių IT mokytojų atsakymus matyti, kad jie 

dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus ieškoti informacijos 

įvairiuose informacijos šaltiniuose; etiškai bendrauti internete; saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, 

saugoti asmeninę informaciją; rasti reikiamą informaciją; atpažinti patyčias, priekabiavimą, 

sukčiavimą internete; vertinti socialinių tinklų galimybes ir grėsmes; naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises; vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą 

bei spręsti problemines situacijas bendraujant virtualioje erdvėje ir išvengti žalingo turinio ir ryšių. 

Daugiausia gebėjimų ir įgūdžių (penki iš devynių dažniausiai nurodytų) projekto metu respondentų 

buvo tikrai ugdomi nagrinėjant interneto tematiką. 

11. Vertinant respondentų patirtį projekto įgyvendinimo metu ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą žiniasklaidos tematika nustatyta: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą (59 proc.), o 

rečiausiai mokę, kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus (13 proc.). 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai ir mokytojai dažniausiai ugdė 

mokinių gebėjimą vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą, o 

rečiausiai mokę, kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus. 

 Projekte dalyvavę mokyklų bibliotekininkai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą šalia 

įprastų naudoti papildomus informacijos šaltinius, juos tarpusavyje lyginti, o rečiausiai – rengti / kurti 

žurnalistinį pasakojimą, naujieną. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą vertinti 

medijų įtaką visuomenei, o rečiausiai mokė, kur pateikti skundus ar pranešti apie žiniasklaidoje 

pastebėtus netikslumus ar pažeidimus. 

 Projekte dalyvavę socialinių mokslų ir IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

vertinti informacijos, pateiktos įvairiais kanalais, kokybę ir patikimumą, o rečiausiai – rengti / kurti 

žurnalistinį pasakojimą, naujieną. 

12. Vertinant respondentų patirtį projekto įgyvendinimo metu ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą reklamos tematika nustatyta: 
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 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą kritiškai analizuoti ir vertinti reklamos žinutes (45 proc.), o rečiausiai – atskirti reklamos, 

viešųjų ryšių ir žurnalistikos pranešimus (22 proc.) 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai ir mokytojai dažniausiai ugdė 

mokinių gebėjimą kritiškai analizuoti ir vertinti reklamos žinutes, o rečiausiai – kurti reklamos 

žinutes. 

 Projekte dalyvavę mokyklų bibliotekininkai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą vertinti 

reklamos įtaką visuomenei, o rečiausiai – kurti reklamos žinutes. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą vertinti 

reklamos įtaką visuomenei, o rečiausiai – gebėjimą atskirti reklamos, viešųjų ryšių ir žurnalistikos 

pranešimus. 

 Projekte dalyvavę socialinių mokslų ir IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

kritiškai analizuoti ir vertinti reklamos žinutes, o rečiausiai – kurti reklamos žinutes. 

13. Vertinant respondentų patirtį projekto įgyvendinimo metu ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą kino tematika nustatyta: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą kritiškai analizuoti vaizdus, rodomus kine (29 proc.), o rečiausiai – kurti vaizdo žinutes (9 

proc.) 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai, mokyklų bibliotekininkai ir 

mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą suprasti autorių teises ir jas saugoti, naudotis legaliais 

medijos prieinamumo kanalais, o rečiausiai – kurti vaizdo žinutes. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojai dažniausiai ugdė 

mokinių gebėjimą suprasti autorių teises ir jas saugoti, naudotis legaliais medijos prieinamumo 

kanalais, o rečiausiai – kurti vaizdo žinutes. 

 Projekte dalyvavę IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą suprasti autorių 

teises ir jas saugoti, naudotis legaliais medijos prieinamumo kanalais, o rečiausiai – atpažinti 

ideologinio / propagandinio kino manipuliacijos mechanizmus. 

14. Vertinant respondentų patirtį projekto įgyvendinimo metu ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą interneto tematika nustatyta: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą etiškai bendrauti internete (64 proc.), o rečiausiai – susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai 

bei saugiai skelbti informaciją (8 proc.). 
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 Projekte dalyvavę mokyklų administracijos darbuotojai, mokyklų bibliotekininkai ir 

mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą etiškai bendrauti internete, o rečiausiai – susikurti 

tinklaraštį ir jame atsakingai bei saugiai skelbti informaciją. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą saugiai 

elgtis socialiniuose tinkluose, saugoti asmeninę informaciją, o rečiausiai – susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai bei saugiai skelbti informaciją. 

 Projekte dalyvavę socialinių mokslų ir IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

etiškai bendrauti internete, o rečiausiai – susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai bei saugiai skelbti 

informaciją. 

15. Vertinant respondentų patirtį projekto įgyvendinimo metu ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą televizijos tematika nustatyta: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą turinį (40 proc.), o rečiausiai – vertinti TV 

įtaką tapatybės formavimui (30 proc.). 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijos darbuotojai, mokyklų bibliotekininkai ir 

mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą 

turinį, o rečiausiai – vertinti TV įtaką tapatybės formavimui. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą turinį, o rečiausiai – atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus. 

 Projekte dalyvavę socialinių mokslų mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą turinį, o rečiausiai – vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui. 

 Projekte dalyvavę IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą vertinti TV įtaką 

tapatybės formavimui, o rečiausiai – atpažinti ir analizuoti TV kuriamus stereotipus. 

16. Vertinant respondentų patirtį projekto įgyvendinimo metu ugdant mokinių medijų ir 

informacinį raštingumą informacinio raštingumo tematika nustatyta: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose (71 proc.), o rečiausiai – kurti savas 

informacijos paieškos strategijas (30 proc.). 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai ir mokytojai dažniausiai ugdė 

mokinių gebėjimą ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose, o rečiausiai – kurti savas 

informacijos paieškos strategijas. 
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 Projekte dalyvaudami mokyklų bibliotekininkai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

rasti reikiamą informaciją, o rečiausiai – kurti savas informacijos paieškos strategijas. 

 Projekte dalyvaudami lietuvių kalbos, socialinių mokslų ir IT mokytojai dažniausiai 

ugdė mokinių gebėjimą ieškoti informacijos įvairiuose informacijos šaltiniuose, o rečiausiai – kurti 

savas informacijos paieškos strategijas. 

17. Atsakydami į atvirą klausimą apie sunkiausiai ugdomus mokinių gebėjimus, mokyklų 

administracijų darbuotojai ir mokytojai dažniausiai nurodė gebėjimą kritiškai vertinti gaunamą 

informaciją, o mokyklų bibliotekininkai – gebėjimą analizuoti ir lyginti įvairius informacijos 

šaltinius. 

18. Atsakydami į atvirą klausimą apie sunkiausiai ugdomus mokinių gebėjimus, lietuvių 

kalbos ir socialinių mokslų mokytojai dažniausiai nurodė gebėjimą kritiškai vertinti gaunamą 

informaciją, o IT mokytojai – gebėjimą analizuoti ir lyginti įvairius informacijos šaltinius. 
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15 priedas. 

3 apklausos suminiai rezultatai  

Apklausos rezultatai išreikšti taip: jei į konkretų klausimą neatsakiusiųjų skaičius neviršijo 10 

proc., rezultatai išreikšti procentais nuo į šį konkretų klausimą atsakiusių respondentų skaičiaus ir 

neatsakiusiųjų procentas nenurodomas. Jei į konkretų klausimą neatsakiusiųjų skaičius viršijo 10 

proc., rezultatai išreikšti procentais nuo bendro apklausoje dalyvavusių respondentų skaičiaus ir šalia 

nurodomas į klausimą neatsakiusiųjų respondentų skaičius. 

1. Kuo dirbate savo mokykloje: 

Mokyklos administracijos darbuotoju 21 

Mokyklos bibliotekininku 21 

Mokytoju 57 

 

2. Jei savo mokykloje turite pamokų, kokio dalyko / dalykų mokote šiais mokslo metais? 

Lietuvių k. 24 

Istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos 20 

IT 9 

Kito dalyko 20 

Neatsakė 27 

 

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

10 ir mažiau metų 11 

11 – 15 metų 14 

16 – 20 metų 17 

21 – 30 metų 41 

Daugiau nei 30 metų 17 

 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

Mokytojo 4 

Vyresniojo mokytojo 35 

Mokytojo metodininko 37 

Mokytojo eksperto 3 

Neatsakė 20 
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I vadybinė kategorija 1 

II vadybinė kategorija 9 

III vadybinė kategorija 5 

Neatsakė 85 

 

Pakalbėkime apie Jūsų patyrimą, projekto metu ugdant mokinių medijų ir informacinį 

raštingumą. 

5. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant žiniasklaidos tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko gero, 

ne 

Tikrai 

ne 

Neatsakė  

5.1. vertinti informacijos, pateiktos įvairiais 

kanalais, kokybę ir patikimumą (aktualumą, 

išbaigtumą, tikslumą, pateikimo laiku 

užtikrinimą) 

59 35 5 1  

5.2. nustatyti skleidžiamos informacijos ar 

medijos turinio tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), numatyti 

poveikį 

38 54 7 1  

5.3. interpretuoti medijų skleidžiamą turinį 

(tekstą, vaizdą ir garsą) 

43 48 9 -  

5.4. šalia įprastų naudoti papildomus 

informacijos šaltinius, juos tarpusavyje lyginti 

44 32 6 - 18 

5.5. vertinti naujienos, pateiktos įvairiais 

informacijos kanalais, patikimumą 

39 31 7 1 22 

5.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos viešojoje 

erdvėje svarstomas aktualijas 

38 27 8 2 25 

5.7. rengti / kurti žurnalistinį pasakojimą, 

naujieną 

18 20 18 16 28 

5.8. vertinti nepriklausomos žiniasklaidos 

vaidmenį demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

23 27 13 5 32 

5.9. vertinti medijų įtaką visuomenei 33 31 3 1 32 
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5.10. atpažinti medijose skleidžiamą 

propagandą ir jai atsispirti 

34 21 10 2 33 

5.11. atpažinti ir analizuoti medijų kuriamus 

stereotipus 

25 32 7 2 34 

5.12. kokias teises turi žmogus, bendraudamas 

su žurnalistu 

18 25 16 9 32 

5.13. suprasti žiniasklaidos kaip verslo specifiką 15 30 14 6 35 

5.14. vertinti žiniasklaidos priemonių savininkų 

galimą įtaką turiniui 

19 27 12 6 36 

5.15. kur pateikti skundus ar pranešti apie 

žiniasklaidoje pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus  

13 23 18 11 35 

 

6. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant reklamos tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko gero, 

ne 

Tikrai 

ne 

Neatsakė  

6.1. analizuoti ir kritiškai vertinti įvairias 

technikas, naudojamas reklamoje 

31 40 19 10  

6.2. kritiškai analizuoti ir vertinti reklamos 

žinutes 

45 41 8 6  

6.3. kurti reklamos žinutes 28 27 27 17  

6.4. vertinti reklamos įtaką visuomenei 40 47 8 5  

6.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje kuriamus 

stereotipus 

27 39 9 7 18 

6.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus 

22 32 13 9 24 

 

7. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant kino tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko gero, 

ne 

Tikrai 

ne 

Neatsakė  

7.1. kritiškai analizuoti vaizdus, rodomus kine 29 44 13 14  
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7.2. atpažinti ideologinio / propagandinio kino 

manipuliacijos mechanizmus 

27 40 15 18  

7.3. atpažinti kine pateikiamus stereotipus 26 44 15 15  

7.4. kurti vaizdo žinutes 9 22 29 28 12 

7.5. etiškai perteikti norimas žinutes 19 30 17 11 23 

7.6. savo kuriamą turinį skleisti tinkamomis 

priemonėmis 

19 33 10 10 28 

7.7. suprasti autorių teises ir jas saugoti, 

naudotis legaliais medijos prieinamumo 

kanalais 

27 30 5 7 31 

 

8. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant interneto tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko gero, 

ne 

Tikrai 

ne 

Neatsakė  

8.1. etiškai bendrauti internete 64 31 3 2  

8.2. atpažinti patyčias, priekabiavimą, 

sukčiavimą internete 

58 33 7 2  

8.3. spręsti problemines situacijas bendraujant 

virtualioje erdvėje ir išvengti žalingo turinio ir 

ryšių 

36 45 14 5  

8.4. vertinti socialinių tinklų galimybes ir 

grėsmes 

51 41 6 2  

8.5. saugiai elgtis socialiniuose tinkluose, 

saugoti asmeninę informaciją 

50 28 3 2 17 

8.6. kaip, pasitelkus socialinius tinklus, 

dalyvauti visuomenės gyvenime, išreiškiant 

savo požiūrius ir nuostatas, įsitraukiant į 

interneto bendruomenes 

19 42 14 5 20 

8.7. susikurti tinklaraštį ir jame atsakingai ir 

saugiai skelbti informaciją 

8 14 25 31 22 

8.8. vertinti kompiuterinių žaidimų poveikį 

žmogui 

23 28 13 9 27 
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9. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant televizijos tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko gero, 

ne 

Tikrai 

ne 

9.1. kritiškai analizuoti televizijos kanalų pateikiamą turinį 40 42 10 8 

9.2. vertinti TV įtaką tapatybės formavimui 30 42 19 9 

9.3. atpažinti ir analizuoti TV kuriamus stereotipus 31 44 16 9 

 

10. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant informacinio raštingumo tematiką buvo mokoma: 

 Tikrai 

taip 

Ko gero, 

taip 

Ko gero, 

ne 

Tikrai 

ne 

Neatsakė  

10.1. ieškoti informacijos įvairiuose 

informacijos šaltiniuose (medijos, internetas, 

bibliotekos, archyvai, organizacijos, asmenys 

ir kt.) 

71 24 4 1  

10.2. rasti reikiamą informaciją 68 26 5 1  

10.3. tikslingai pasirinkti pirminius, antrinius 

ar tretinius informacijos šaltinius 

37 52 9 2  

10.4. kurti savas informacijos paieškos 

strategijas 

21 41 31 7  

10.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, apdoroti, 

atsirinkti ir išdėlioti pagal svarbumą) ir 

perteikti informaciją 

29 39 9 3 19 

10.6. naudoti informaciją etiškai, atsižvelgiant 

į autorių teises 

40 32 6 1 21 

10.7. skleisti informaciją taip, kad ji pasiektų 

norimą tikslinę auditoriją 

24 36 12 3 25 

 

11. Pabandykite įvertinti, kuriuos mokinių gebėjimus iš išvardintų anketoje ir Jūsų praktiškai 

ugdytų, vykdant ir / ar organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, Jums buvo 

sunkiausia ugdyti? Atviras klausimas. 
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Kritiškai vertinti gaunamą informaciją 30 

Saugiai elgtis skaitmeninėje erdvėje, saugoti informaciją apie save 6 

Analizuoti ir lyginti įvairius informacijos šaltinius 18 

Gerbti autorių teises, naudoti tik legalią informaciją 3 

Kurti naują informaciją 4 

Kurti savo informacijos paieškos sistemą 3 

Neatsakė 35 
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16 priedas. 

3 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų pareigas mokykloje 

Tyrimo metu apklausti 44 mokyklų administracijų darbuotojai, 44 mokyklų bibliotekininkai ir 

118 mokytojų. Dalis respondentų atsakymų išreikšti procentais nuo bendro į klausimą atsakiusių 

respondentų skaičiaus, kiti apklausos rezultatai – per aritmetinį vidurkį. Aritmetinio vidurkio metodo 

paaiškinimas pateiktas tyrimo ataskaitos 38 psl. 

 

2. Jei savo mokykloje turite pamokų, kokio dalyko / dalykų mokote? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Lietuvių k. 24 16 5 34 

Istorijos, geografijos, pilietinio 

ugdymo, ekonomikos 

20 9 5 30 

IT 9 9 2 12 

Kito dalyko 20 48 7 15 

Neatsakė 27 18 81 9 

 

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

10 ir mažiau metų 11 9 16 9 

11 – 15 metų 13 14 9 15 

16 – 20 metų 15 14 14 17 

21 – 30 metų 38 38 25 43 

Daugiau, nei 30 metų 16 25 6 16 

Neatsakė 7 - 30 - 

 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 
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Mokytojo 4 2 9 3 

Vyresniojo mokytojo 35 41 21 38 

Mokytojo metodininko 37 29 2 54 

Mokytojo eksperto 3 5 - 4 

Neatsakė 20 23 68 - 

 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

I vadybinė kategorija 1 2 - - 

II vadybinė kategorija 9 43 - - 

III vadybinė kategorija 5 25 - - 

Neatsakė 85 30 100 100 

 

Pakalbėkime apie Jūsų patirtį projekto metu ugdant mokinių medijų ir informacinį 

raštingumą. 

5. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant žiniasklaidos tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

5.1. vertinti informacijos, pateiktos 

įvairiais kanalais, kokybę ir 

patikimumą (aktualumą, išbaigtumą, 

tikslumą, pateikimo laiku 

užtikrinimą) 

1,47 1,47 1,62 1,42 

5.2. nustatyti skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), 

numatyti poveikį 

1,70 1,64 1,85 1,66 

5.3. interpretuoti medijų skleidžiamą 

turinį (tekstą, vaizdą ir garsą) 

1,65 1,65 1,82 1,59 
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5.4. šalia įprastų naudoti papildomus 

informacijos šaltinius, juos 

tarpusavyje lyginti 

1,54 1,50 1,56 1,55 

5.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

1,60 1,50 1,63 1,63 

5.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

1,63 1,54 1,89 1,59 

5.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

2,43 2,49 2,85 2,28 

5.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

2,01 2,06 2,24 1,93 

5.9. vertinti medijų įtaką visuomenei 1,59 1,58 1,81 1,52 

5.10. atpažinti medijose skleidžiamą 

propagandą ir jai atsispirti 

1,69 1,74 1,92 1,59 

5.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

1,81 1,75 2,13 1,74 

5.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

2,22 2,25 2,28 2,19 

5.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

2,15 2,15 2,43 2,06 

5.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

2,08 2,09 2,33 1,99 

5.15. kur pateikti skundus ar pranešti 

apie žiniasklaidoje pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus  

2,41 2,50 2,33 2,40 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 
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 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

5.4. šalia įprastų naudoti papildomus 

informacijos šaltinius, juos 

tarpusavyje lyginti 

18 9 27 18 

5.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

22 14 32 21 

5.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

25 16 36 25 

5.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

28 16 41 27 

5.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

32 18 43 32 

5.9. vertinti medijų įtaką visuomenei 32 18 41 33 

5.10. atpažinti medijose skleidžiamą 

propagandą ir jai atsispirti 

33 21 43 33 

5.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

34 18 46 34 

5.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

32 18 43 33 

5.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

35 23 48 34 

5.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

36 23 46 36 

5.15. kur pateikti skundus ar pranešti 

apie žiniasklaidoje pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus  

35 23 46 36 
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6. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant reklamos tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

6.1. analizuoti ir kritiškai vertinti 

įvairias technikas, naudojamas 

reklamoje 

2,06 1,98 2,35 1,99 

6.2. kritiškai analizuoti ir vertinti 

reklamos žinutes 

1,76 1,68 2,20 1,64 

6.3. kurti reklamos žinutes 2,33 2,28 2,85 2,15 

6.4. vertinti reklamos įtaką 

visuomenei 

1,78 1,79 2,08 1,67 

6.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje 

kuriamus stereotipus 

1,95 1,97 2,43 1,75 

6.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus 

2,12 2,22 2,30 2,00 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

6.5. atpažinti ir analizuoti reklamoje 

kuriamus stereotipus 

18 18 16 18 

6.6. atskirti reklamos, viešųjų ryšių, 

žurnalistikos pranešimus 

24 18 25 26 

 

7. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant kino tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 
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7.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

2,13 2,24 2,40 1,98 

7.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino manipuliacijos 

mechanizmus 

2,25 2,29 2,54 2,13 

7.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

2,20 2,28 2,55 2,04 

7.4. kurti vaizdo žinutes 2,88 2,83 3,11 2,82 

7.5. etiškai perteikti norimas žinutes 2,25 2,41 2,19 2,21 

7.6. savo kuriamą turinį skleisti 

tinkamomis priemonėmis 

2,15 2,38 2,27 2,02 

7.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

1,90 2,10 2,10 1,76 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

7.4. kurti vaizdo žinutes 12 9 14 11 

7.5. etiškai perteikti norimas žinutes 23 23 30 20 

7.6. savo kuriamą turinį skleisti 

tinkamomis priemonėmis 

28 27 32 27 

7.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais medijos 

prieinamumo kanalais 

31 30 34 30 

 

8. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant interneto tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

8.1. etiškai bendrauti internete 1,43 1,51 1,32 1,44 
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8.2. atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą internete 

1,53 1,58 1,50 1,52 

8.3. spręsti problemines situacijas 

bendraujant virtualioje erdvėje ir 

išvengti žalingo turinio ir ryšių 

1,88 1,93 1,83 1,88 

8.4. vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes 

1,60 1,83 1,48 1,56 

8.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

1,48 1,56 1,41 1,47 

8.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo požiūrius 

ir nuostatas, įsitraukiant į interneto 

bendruomenes 

2,05 2,09 2,14 2,00 

8.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

3,01 2,76 3,17 3,03 

8.8. vertinti kompiuterinių žaidimų 

poveikį žmogui 

2,12 2,27 2,09 2,08 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

8.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

17 18 11 19 

8.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo požiūrius 

ir nuostatas, įsitraukiant į interneto 

bendruomenes 

20 23 16 21 
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8.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

22 23 18 22 

8.8. vertinti kompiuterinių žaidimų 

poveikį žmogui 

27 32 23 27 

 

9. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant televizijos tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

9.1. kritiškai analizuoti televizijos 

kanalų pateikiamą turinį 

1,87 1,88 2,28 1,72 

9.2. vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui 

2,06 2,13 2,51 1,87 

9.3. atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus 

2,03 2,03 2,46 1,86 

 

10. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant informacinio raštingumo tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

10.1. ieškoti informacijos įvairiuose 

informacijos šaltiniuose (medijos, 

internetas, bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

1,35 1,40 1,16 1,41 

10.2. rasti reikiamą informaciją 1,39 1,50 1,15 1,44 

10.3. tikslingai pasirinkti pirminius, 

antrinius ar tretinius informacijos 

šaltinius 

1,77 1,80 1,57 1,83 

10.4. kurti savas informacijos 

paieškos strategijas 

2,23 2,26 1,98 2.32 
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10.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

svarbumą) ir perteikti informaciją 

1,83 1,84 1,68 1,88 

10.6. naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises 

1,60 1,72 1,44 1,63 

10.7. skleisti informaciją taip, kad ji 

pasiektų norimą tikslinę auditoriją 

1,92 2,03 1,89 1,90 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

10.5. organizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

svarbumą) ir perteikti informaciją 

19 27 7 21 

10.6. naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises 

21 27 11 22 

10.7. skleisti informaciją taip, kad ji 

pasiektų norimą tikslinę auditoriją 

25 32 16 26 

 

11. Pabandykite įvertinti, kuriuos mokinių gebėjimus iš išvardintų anketoje ir Jūsų praktiškai 

ugdytų, vykdant ir / ar organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, Jums buvo 

sunkiausia ugdyti? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

Kritiškai vertinti gaunamą 

informaciją 

30 30 16 34 

Saugiai elgtis skaitmeninėje erdvėje, 

saugoti informaciją apie save 

6 9 9 4 

Analizuoti ir lyginti įvairius 

informacijos šaltinius 

18 25 18 15 
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Gerbti autorių teises, naudoti tik 

legalią informaciją 

3 - 5 4 

Kurti naują informaciją 4 4 5 3 

Kurti savo informacijos paieškos 

sistemą 

3 4 5 3 

Neatsakė 35 28 42 37 
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17 priedas. 

3 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų mokomą dalyką 

Tyrimo metu apklausti 49 respondentai, mokantys lietuvių kalbos, 41 respondentas, mokantis 

istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos (toliau priede ši respondentų grupė vadinama 

socialinių mokslų mokytojais), 19 respondentų, mokančių informacinių technologijų ir 42 

respondentai, mokantys kitų mokomųjų dalykų. Dalis respondentų atsakymų išreikšti procentais nuo 

bendro į klausimą atsakiusių respondentų skaičiaus, kiti apklausos rezultatai – per aritmetinį vidurkį. 

Aritmetinio vidurkio paaiškinimas ir taikymas aptarti ataskaitos 38 psl.  

3. Koks Jūsų bendras pedagoginio darbo stažas? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

10 ir mažiau metų 11 10 15 11 7 

11 – 15 metų 14 4 15 21 17 

16 – 20 metų 17 16 12 26 21 

21 – 30 metų 41 51 39 37 48 

Daugiau, nei 30 metų 17 19 19 5 7 

 

4. Kokią kvalifikacinę ar vadybinę kategoriją įgijote? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Mokytojo 4 4 3 6 8 

Vyresniojo mokytojo 35 31 45 28 60 

Mokytojo metodininko 37 61 47 60 29 

Mokytojo eksperto 3 4 5 6 3 

Neatsakė 20 - - - - 

 

 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

I vadybinė kategorija 1 - 2 - - 

II vadybinė kategorija 9 10 - 10 19 

III vadybinė kategorija 5 2 - - 14 

Neatsakė 85 88 98 90 67 
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Pakalbėkime apie Jūsų patirtį projekto metu ugdant mokinių medijų ir informacinį 

raštingumą. 

5. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant žiniasklaidos tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

5.1. vertinti informacijos, 

pateiktos įvairiais kanalais, 

kokybę ir patikimumą 

(aktualumą, išbaigtumą, tikslumą, 

pateikimo laiku užtikrinimą) 

1,47 1,61 1,34 1,39 1,40 

5.2. nustatyti skleidžiamos 

informacijos ar medijos turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, pirminį šaltinį (autorystę), 

numatyti poveikį 

1,70 1,83 1,58 1,61 1,60 

5.3. interpretuoti medijų 

skleidžiamą turinį (tekstą, vaizdą 

ir garsą) 

1,65 1,67 1,58 1,65 1,56 

5.4. šalia įprastų naudoti 

papildomus informacijos 

šaltinius, juos tarpusavyje lyginti 

1,54 1,68 1,37 1,63 1,54 

5.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

1,60 1,74 1,45 1,56 1,56 

5.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

1,63 1,77 1,35 1,73 1,54 

5.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

2,43 1,85 2,55 2,47 2,62 

5.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

2,01 2,17 1,77 2,13 1,88 
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demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

5.9. vertinti medijų įtaką 

visuomenei 

1,59 1,52 1,52 1,67 1,55 

5.10. atpažinti medijose 

skleidžiamą propagandą ir jai 

atsispirti 

1,69 1,59 1,46 1,93 1,73 

5.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

1,81 1,70 1,70 2,00 1,73 

5.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

2,22 2,43 2,03 2,40 2,12 

5.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

2,15 2,50 1,74 2,20 2,00 

5.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

2,08 2,50 1,65 2,27 1,78 

5.15. kur pateikti skundus ar 

pranešti apie žiniasklaidoje 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus  

2,41 2,86 2,37 2,20 2,19 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

5.4. šalia įprastų naudoti 

papildomus informacijos 

šaltinius, juos tarpusavyje lyginti 

18 22 15 16 12 

5.5. vertinti naujienos, pateiktos 

įvairiais informacijos kanalais, 

patikimumą 

22 29 20 16 14 

5.6. nagrinėti ir aptarti Lietuvos 

viešojoje erdvėje svarstomas 

aktualijas 

25 29 24 21 17 
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5.7. rengti / kurti žurnalistinį 

pasakojimą, naujieną 

28 33 24 21 19 

5.8. vertinti nepriklausomos 

žiniasklaidos vaidmenį 

demokratinėje valstybėje (žodžio 

laisvė ir jos ribos, cenzūra) 

32 41 27 16 21 

5.9. vertinti medijų įtaką 

visuomenei 

32 37 29 21 21 

5.10. atpažinti medijose 

skleidžiamą propagandą ir jai 

atsispirti 

33 41 32 21 21 

5.11. atpažinti ir analizuoti medijų 

kuriamus stereotipus 

34 39 34 21 21 

5.12. kokias teises turi žmogus, 

bendraudamas su žurnalistu 

32 39 29 21 21 

5.13. suprasti žiniasklaidos kaip 

verslo specifiką 

35 39 34 21 26 

5.14. vertinti žiniasklaidos 

priemonių savininkų galimą įtaką 

turiniui 

36 43 37 21 24 

5.15. kur pateikti skundus ar 

pranešti apie žiniasklaidoje 

pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus  

35 43 34 21 24 

 

6. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant reklamos tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

6.1. analizuoti ir kritiškai 

vertinti įvairias technikas, 

naudojamas reklamoje 

2,06 2,10 1,85 2,22 2,12 
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6.2. kritiškai analizuoti ir 

vertinti reklamos žinutes 

1,76 1,76 1,51 1,89 1,69 

6.3. kurti reklamos žinutes 2,33 1,94 2,26 2,39 2,37 

6.4. vertinti reklamos įtaką 

visuomenei 

1,78 1,62 1,56 2,00 1,78 

6.5. atpažinti ir analizuoti 

reklamoje kuriamus stereotipus 

1,95 1,74 1,81 2,19 1,78 

6.6. atskirti reklamos, viešųjų 

ryšių, žurnalistikos pranešimus 

2,12 2,19 1,77 2,33 2,08 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

6.5. atpažinti ir analizuoti 

reklamoje kuriamus stereotipus 

18 22 12 16 12 

6.6. atskirti reklamos, viešųjų 

ryšių, žurnalistikos pranešimus 

24 37 15 21 14 

 

7. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant kino tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

7.1. kritiškai analizuoti vaizdus, 

rodomus kine 

2,13 2,02 2,07 2,19 2,00 

7.2. atpažinti ideologinio / 

propagandinio kino 

manipuliacijos mechanizmus 

2,25 2,28 2,05 2,53 2,08 

7.3. atpažinti kine pateikiamus 

stereotipus 

2,20 2,11 2,10 2,38 2,00 

7.4. kurti vaizdo žinutes 2,88 2,96 2,95 2,25 2,74 

7.5. etiškai perteikti norimas 

žinutes 

2,25 2,32 2,37 2,00 2,11 
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7.6. savo kuriamą turinį skleisti 

tinkamomis priemonėmis 

2,15 1,97 2,30 2,15 2,16 

7.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais 

medijos prieinamumo kanalais 

1,90 1,80 1,94 1,75 1,87 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

7.4. kurti vaizdo žinutes 12 8 5 16 10 

7.5. etiškai perteikti norimas 

žinutes 

23 25 15 21 14 

7.6. savo kuriamą turinį skleisti 

tinkamomis priemonėmis 

28 27 20 32 26 

7.7. suprasti autorių teises ir jas 

saugoti, naudotis legaliais 

medijos prieinamumo kanalais 

31 31 29 37 29 

 

8. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant interneto tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

8.1. etiškai bendrauti internete 1,43 1,47 1,56 1,24 1,40 

8.2. atpažinti patyčias, 

priekabiavimą, sukčiavimą 

internete 

1,53 1,62 1,63 1,29 1,45 

8.3. spręsti problemines 

situacijas bendraujant virtualioje 

erdvėje ir išvengti žalingo 

turinio ir ryšių 

1,88 2,02 2,03 1,50 1,74 

8.4. vertinti socialinių tinklų 

galimybes ir grėsmes 

1,60 1,66 1,67 1,29 1,58 
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8.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

1,48 1,39 1,63 1,27 1,46 

8.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo 

požiūrius ir nuostatas, 

įsitraukiant į interneto 

bendruomenes 

2,05 2,14 2,17 1,57 1,91 

8.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

3,01 3,30 3,06 2,29 3,03 

8.8. vertinti kompiuterinių 

žaidimų poveikį žmogui 

2,12 2,24 2,22 1,77 2,09 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

8.5. saugiai elgtis socialiniuose 

tinkluose, saugoti asmeninę 

informaciją 

17 22 15 21 12 

8.6. kaip, pasitelkus socialinius 

tinklus, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, išreiškiant savo 

požiūrius ir nuostatas, įsitraukiant 

į interneto bendruomenes 

20 25 15 26 17 

8.7. susikurti tinklaraštį ir jame 

atsakingai ir saugiai skelbti 

informaciją 

22 25 17 26 19 

8.8. vertinti kompiuterinių 

žaidimų poveikį žmogui 

27 31 22 32 21 
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9. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant televizijos tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

9.1. kritiškai analizuoti 

televizijos kanalų pateikiamą 

turinį 

1,87 1,76 1,71 2,33 1,78 

9.2. vertinti TV įtaką tapatybės 

formavimui 

2,06 1,85 2,02 2,27 1,90 

9.3. atpažinti ir analizuoti TV 

kuriamus stereotipus 

2,03 1,91 1,83 2,33 1,85 

 

10. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas 

ir nagrinėjant informacinio raštingumo tematiką buvo mokoma: 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

10.1. ieškoti informacijos 

įvairiuose informacijos 

šaltiniuose (medijos, internetas, 

bibliotekos, archyvai, 

organizacijos, asmenys ir kt.) 

1,35 1,37 1,59 1,22 1,27 

10.2. rasti reikiamą informaciją 1,39 1,43 1,61 1,28 1,32 

10.3. tikslingai pasirinkti 

pirminius, antrinius ar tretinius 

informacijos šaltinius 

1,77 1,91 1,95 1,61 1,68 

10.4. kurti savas informacijos 

paieškos strategijas 

2,23 2,43 2,46 1,83 1,95 

10.5. organizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) ir 

perteikti informaciją 

1,83 1,83 2,06 1,53 1,82 
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10.6. naudoti informaciją 

etiškai, atsižvelgiant į autorių 

teises 

1,60 1,44 2,03 1,33 1,48 

10.7. skleisti informaciją taip, 

kad ji pasiektų norimą tikslinę 

auditoriją 

1,92 1,85 2,15 1,80 1,83 

 

Į klausimus neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

10.5. organizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) ir 

perteikti informaciją 

19 27 20 11 19 

10.6. naudoti informaciją etiškai, 

atsižvelgiant į autorių teises 

21 27 15 21 21 

10.7. skleisti informaciją taip, kad 

ji pasiektų norimą tikslinę 

auditoriją 

25 31 20 21 29 

 

11. Pabandykite įvertinti, kuriuos mokinių gebėjimus iš išvardintų anketoje ir Jūsų praktiškai 

ugdytų, vykdant ir / ar organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, Jums buvo 

sunkiausia ugdyti? Atviras klausimas. 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

Kritiškai vertinti gaunamą 

informaciją 

30 41 32 16 31 

Saugiai elgtis skaitmeninėje 

erdvėje, saugoti informaciją apie 

save 

6 6 2 11 5 

Analizuoti ir lyginti įvairius 

informacijos šaltinius 

18 6 22 26 26 
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Gerbti autorių teises, naudoti tik 

legalią informaciją 

3 4 7 - 2 

Kurti naują informaciją 4 4 2 11 5 

Kurti savo informacijos paieškos 

sistemą 

3 4 2 - 5 

Neatsakė 35 35 33 36 26 
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18 priedas. 

4 apklausos anketa 

Ugdymo plėtotės centro darbuotojai vykdo Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo 

projektą. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti, 

remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant medijų ir informacinį raštingumą į 

bendrąjį ir neformalųjį ugdymą, ir pagrindą tolesniam Lietuvos (ir Baltijos šalių) bendradarbiavimui 

su Šiaurės šalimis, vystant medijų ir informacinio raštingumo ugdymą platesniu mastu. 

Projekte dalyvauja šešiasdešimties Lietuvos mokyklų bendruomenės ir projekto veikloms 

vykdyti kiekvienoje iš šių mokyklų yra suformuota penkių asmenų komanda. Mūsų žiniomis, Jūs 

esate tokios komandos narys. Gegužės–birželio mėnesiais projekte dalyvaujančių mokyklų komandų 

nariai jau atsakė į dviejų anketų klausimus, baigdami vykdyti projektą norėtume paprašyti Jūsų 

atsakyti į dar dviejų anketų klausimus. 

Prieš Jus – antroji baigiamojo projekto etapo anketa. Atsakydami į klausimus lentelėse, po vieną 

atsakymą pažymėkite kiekvienoje lentelės eilutėje. Jei šalia anketos klausimo nėra pateikta jokių 

pasirenkamų atsakymų, prašome įrašyti savąjį. Atsakydami į anketos klausimus, nurodykite, ko 

mokėsi Jūsų mokyklos mokiniai, per pamokas ar po jų dalyvaudami Jūsų asmeniškai (ne kitų 

Jūsų komandos narių) vykdytose ir / ar organizuotose Medijų ir informacinio raštingumo 

projekto veiklose. Atkreipiame dėmesį, kad Jūs neprivalėjote organizuoti ir / ar vykdyti visų  

šioje anketoje nurodytų mokinių gebėjimų, to Jūs net nebūtumėte suspėję padaryti. Todėl prieš 

atsakydamas į klausimus, įvertinkite savo asmeninę veiklą Medijų ir informacinio raštingumo 

projekte, prisiminkite, ką konkrečiai darėte Jūs, o ne visa Jūsų mokyklos komanda. 

Labai prašome atsakyti į klausimus iki š. m. lapkričio 30 d. (galima ir anksčiau). 

Garantuojame, kad visą surinktą informaciją skelbsime tik apibendrintą. 

 

Informacija teikiama tel. 8 678 36 244, taip pat el. pašto adresu albinas.kalvaitis@upc.smm.lt.  

 

Dėkojame už pagalbą vykdant tyrimą. 

 

Dr. Albinas Kalvaitis, tyrėjas 
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1. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi atpažinti informacijos ir medijų turinio paieškos poreikį, 

išbandė savo gebėjimus šiai informacijai ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Tikrai 

mokėsi 

Ko gero, 

mokėsi 

Ko gero, 

nesimokė 

Tikrai 

nesimokė 

1.1. Mokėsi nuspręsti ir įvardinti, kokio pobūdžio ir 

apimties informacija ar medijų turinys jiems yra 

reikalingas ir kokiu tikslu jis bus naudojamas. 

1 2 3 4 

1.2. Mokėsi veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią 

jiems reikalingą informaciją bei medijų turinį. 

1 2 3 4 

1.3. Buvo skatinami naudotis tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui 

rasti. 

1 2 3 4 

1.4. Mokėsi naudotis įvairiais skaitmeniniais medijų 

ir informacijos ištekliais: internetu,  virtualiomis 

bibliotekomis, virtualiais archyvais ir kt. 

1 2 3 4 

1.5. Mokėsi naudotis įvairiais kitais tradiciniais 

medijų ir informacijos ištekliais: bibliotekomis 

(pvz., mokyklos biblioteka), archyvais, muziejais, 

jiems buvo aiškinama, į kokias organizacijas, 

asmenis gali kreiptis pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

1 2 3 4 

1.6. Mokėsi pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus 

formato informaciją ir medijų turinį. 

1 2 3 4 

 

2. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją ir medijų 

turinį? 

 Tikrai 

mokėsi 

Ko gero, 

mokėsi 

Ko gero, 

nesimokė 

Tikrai 

nesimokė 

2.1. Mokėsi suprasti medijų ir informacijos teikėjų, 

institucijų vaidmenį, reikalingumą visuomenei 

(žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

1 2 3 4 
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2.2. Mokėsi vertinti surinktos informacijos ir medijų 

turinio, jų šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

1 2 3 4 

2.3. Mokėsi palyginti įvairių šaltinių pateikiamą 

informaciją. 

1 2 3 4 

2.4. Mokėsi kritiškai analizuoti informaciją ir 

medijų turinį bei šaltinius (vertino kokybę, 

patikimumą, nustatė skleidžiamos informacijos ar 

medijų turinio tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, mokėsi įvardinti informacijos ar medijų 

turinio numanomą poveikį). 

1 2 3 4 

2.5. Mokėsi analizuoti (rinkti, sisteminti, apdoroti, 

atsirinkti ir išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

1 2 3 4 

 

3. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi kurti, naudoti ir stebėti informaciją bei medijų turinį? 

 Tikrai 

mokėsi 

Ko gero, 

mokėsi 

Ko gero, 

nesimokė 

Tikrai 

nesimokė 

3.1. Mokėsi kurti naują informaciją, medijų turinį 

inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais. 

1 2 3 4 

3.2. Mokėsi informaciją, medijų turinį ar žinias 

skelbti etiškais, teisėtais ir efektyviais būdais, 

naudodami tinkamus kanalus ir įrankius. 

1 2 3 4 

3.3. Mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį (išsakyti nuomonę, 

pastabas, pranešti apie pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus) medijų kūrėjams ir informacijos 

teikėjams. 

1 2 3 4 

3.4. Mokėsi naudotis medijų kūrėjų ir informacijos 

teikėjų suteikiamomis galimybėmis išsakyti savo 

pilietinę poziciją, kitaip prisidėti prie aktyvaus 

dalyvavimo pilietinės visuomenės gyvenime, 

geresnio tarpusavio supratimo skatinimo. 

1 2 3 4 
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3.5. Mokėsi stebėti savo sukurtos ir išplatintos 

informacijos, medijų turinio poveikį. 

1 2 3 4 

3.6. Mokėsi stebėti, vertinti ir įvardinti 

egzistuojančių medijų ir kitų informacijos teikėjų 

daromą poveikį sau bei visuomenei. 

1 2 3 4 

3.7. Mokėsi atpažinti medijos priemonių 

manipuliacijas, kitus neigiamo poveikio 

mechanizmus ir gebėti jiems atsispirti. 

1 2 3 4 

 

4. Ar projekto vykdymo pabaigoje Jums dar liko kokių nors klausimų, neaiškumų dėl mokinių 

medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokykloje? 

 

 

 

DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS! 
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19 priedas. 

4 apklausos išvados 

1. Prašant respondentų įvertinti, ko buvo mokoma organizuojant Medijų ir informacinio 

raštingumo projekto veiklas, pasitelkta Likerto atsakymų skalė nuo atsakymo „tikrai mokėsi“ iki 

atsakymo „tikrai nesimokė“. Manyta, kad jei respondentai pasirinko atsakymą „tikrai mokėsi“, tai jie 

įgyvendindami Medijų ir informacinio raštingumo projektą sąmoningai skyrė dėmesio konkretaus 

gebėjimo mokymui, o jei rinkosi kitus atsakymus, tai konkretus respondento vertintas gebėjimas ar 

įgūdis, jei ir buvo ugdytas projekto įgyvendinimo metu, tai nebuvo kryptinga tą gebėjimą ugdanti 

veikla.  

Taip vertinant respondentų atsakymus matyti, kad iš 18 mokiniai dažniausiai sąmoningai buvo 

mokomi tik 3 gebėjimų: veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją bei medijų 

turinį (59 proc. respondentų pasirinko atsakymą „tikrai mokėsi“), naudotis tik legaliais prieinamumo 

kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti (56 proc.) ir palyginti įvairių šaltinių pateikiamą 

informaciją (54 proc.). Vertinant pagal darbo su informacija ir medijų turiniu pobūdį, du iš šių trijų 

gebėjimų priskiriami informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupei, vienas – 

informacijos ir medijų turinio vertinimo kompetencijų grupei. Nebuvo nė vieno gebėjimo iš septynių 

pasiūlytų informacijos ir medijų turinio kūrimo kompetencijų grupės, kuriuos projekto vykdymo 

metu būtų ugdę daugiau nei pusė visų respondentų. Taigi projekto vykdymo metu, kaip atrodo, buvo 

orientuojamasi į paprasčiausius, lengviausiai pasiekiamus rezultatus. Ko gero, tai paaiškinama 

nedidele projekto vykdymo trukme. 

2. Projekto įgyvendinimo metu mažiausia respondentų dalis bandė ugdyti savo mokinių 

gebėjimus stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos ar medijų turinio poveikį (10 proc. 

respondentų pasirinko atsakymą „tikrai mokėsi“), naudotis medijų kūrėjų ir informacijos teikėjų 

suteikiamomis galimybėmis išsakyti savo pilietinę poziciją ar kitaip prisidėti prie aktyvaus 

dalyvavimo pilietinės visuomenės gyvenime (13 proc.) bei stebėti, vertinti ir įvardinti egzistuojančių 

medijų ir kitų informacijos teikėjų daromą poveikį sau bei visuomenei (14 proc.). Visi šie gebėjimai 

priskiriami informacijos ir medijų turinio kūrimo kompetencijų grupei. 

3. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad gan daug respondentų neatsakė į bent kelis anketos 

klausimus, t.y. net negalėjo įvertinti, ar projekto įgyvendinimo metu ugdė konkrečius anketos 

klausimuose nurodytus mokinių gebėjimus bei įgūdžius. Daugiausia respondentų neatsakė į 

klausimus vertindami informacijos ir medijų turinio kūrimo kompetencijų grupės veiklas. 

4. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių mokyklų administracijų darbuotojų 

atsakymus matyti, kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus 

naudotis tik legaliais prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti bei veiksmingai 
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ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją ir medijų turinį. Abu šie gebėjimai priskiriami 

informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupei. 

5. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių mokyklų bibliotekininkų atsakymus matyti, 

kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus naudotis tik 

legaliais prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti; naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos ištekliais; veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą 

informaciją ir medijų turinį bei naudotis įvairiais skaitmeniniais medijų ir informacijos ištekliais. Visi 

šie keturi gebėjimai priskiriami informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupei. 

6. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių visų dalykų mokytojų atsakymus matyti, 

kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus veiksmingai 

ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją ir medijų turinį; naudotis tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti bei palyginti įvairių šaltinių pateikiamą 

informaciją. Du iš išvardintų gebėjimų priskiriami informacijos ir medijų turinio paieškos 

kompetencijų grupei, o vienas – informacijos ir medijų turinio supratimo, vertinimo ir analizės 

kompetencijų grupei. 

7. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių lietuvių kalbos mokytojų atsakymus matyti, 

kad jie dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę tik vieną mokinių gebėjimą – 

veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją ir medijų turinį. Šis gebėjimas 

priskiriamas informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupei. 

8. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių socialinių mokslų mokytojų atsakymus 

matyti, kad nėra nė vieno gebėjimo, kurį projekto metu tikrai ugdę būtų nurodę pusė ar daugiau 

socialinių mokslų mokytojų. 

9. Analizuojant projekto veiklose dalyvavusių IT mokytojų atsakymus matyti, kad jie 

dažniau nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių gebėjimus naudotis tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti; veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems 

reikalingą informaciją ir medijų turinį; palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją bei naudotis 

įvairiais skaitmeniniais medijų ir informacijos ištekliais. Trys iš išvardintų gebėjimų priskiriami 

informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupei, o vienas – informacijos ir medijų turinio 

supratimo, vertinimo ir analizės kompetencijų grupei. 

10. Analizuojant respondentų mokyklų 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio 

raštingumo informacijos ir medijų turinio paieškos kompetencijų grupės kompetencijų įvertinimą 

galima teigti, kad: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią reikalingą informaciją ar medijų turinį (59 proc.), o 



117 

rečiausiai – gebėjimą pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato informaciją ar medijų turinį (27 

proc.). 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai ir mokyklų bibliotekininkai 

dažniausiai ugdė mokinių siekį naudotis tik legaliais prieinamumo kanalais informacijai ir medijų 

turiniui rasti, o rečiausiai mokė mokinius pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato informaciją bei 

medijų turinį. 

 Projekte dalyvavę visų dalykų mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją bei medijų turinį, o rečiausiai mokė 

mokinius pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato informaciją bei medijų turinį. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojai dažniausiai ugdė 

mokinių gebėjimą veiksmingai ieškoti ir rasti konkrečią jiems reikalingą informaciją bei medijų 

turinį, o rečiausiai – mokė mokinius pasiimti ir laikinai saugoti įvairaus formato informaciją bei 

medijų turinį. 

 Projekte dalyvavę IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių siekį naudotis tik legaliais 

prieinamumo kanalais informacijai ir medijų turiniui rasti, o rečiausiai mokė mokinius nuspręsti ir 

įvardinti, kokio pobūdžio ir apimties informacija ar medijų turinys jiems yra reikalingas ir kokiu tikslu 

jis bus naudojamas. 

11. Analizuojant respondentų mokyklų 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio 

raštingumo informacijos ir medijų turinio supratimo, vertinimo ir analizės kompetencijų grupės 

kompetencijų įvertinimą galima teigti, kad: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją (54 proc.), o rečiausiai – gebėjimą kritiškai 

analizuoti informaciją ir medijų turinį bei šaltinius (28 proc.). 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai dažniausiai ugdė mokinių 

gebėjimą palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją, o rečiausiai mokė mokinius analizuoti 

surinktą informaciją bei medijų turinį. 

 Projekte dalyvavę mokyklų bibliotekininkai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją, o rečiausiai mokė suprasti medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, reikalingumą visuomenei. 

 Projekte dalyvavę visų dalykų mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą palyginti 

įvairių šaltinių pateikiamą informaciją, o rečiausiai mokė vertinti surinktos informacijos ir medijų 

turinio, jų šaltinių ir teikėjų autentiškumą bei kritiškai analizuoti informaciją ir medijų turinį ar 

šaltinius. 
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 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos ir IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją, o rečiausiai mokė suprasti medijų ir informacijos 

teikėjų, institucijų vaidmenį, reikalingumą visuomenei. 

 Projekte dalyvavę socialinių mokslų mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

palyginti įvairių šaltinių pateikiamą informaciją, o rečiausiai mokė kritiškai analizuoti informaciją ir 

medijų turinį ar šaltinius. 

12. Analizuojant respondentų mokyklų 9–12 klasių mokinių medijų ir informacinio 

raštingumo informacijos ir medijų turinio kūrimo, naudojimo ir stebėjimo kompetencijų grupės 

kompetencijų įvertinimą galima teigti, kad: 

 Respondentai dažniausiai nurodė projekto įgyvendinimo metu tikrai ugdę mokinių 

gebėjimą kurti naują informaciją ar medijų turinį inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais (30 

proc.), o rečiausiai – gebėjimą stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos bei medijų turinio 

poveikį (10 proc.). 

 Projekte dalyvavę mokyklų administracijų darbuotojai dažniausiai ugdė mokinių 

gebėjimą informaciją, medijų turinį ar žinias skelbti etiškais, teisėtais ir efektyviais būdais, naudojant 

tinkamus kanalus ir įrankius, o rečiausiai mokė mokinius stebėti savo sukurtos ir išplatintos 

informacijos bei medijų turinio poveikį. 

 Projekte dalyvavę mokyklų bibliotekininkai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

atpažinti medijos priemonių manipuliacijas, kitus neigiamo poveikio mechanizmus ir gebėti jiems 

atsispirti, o rečiausiai mokė mokinius stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos bei medijų 

turinio poveikį. 

 Projekte dalyvavę visų dalykų mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą kurti naują 

informaciją, medijų turinį inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais, o rečiausiai mokė mokinius 

stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos bei medijų turinio poveikį. 

 Projekte dalyvavę lietuvių kalbos mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą kurti 

naują informaciją, medijų turinį inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais, o rečiausiai mokė 

mokinius stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos bei medijų turinio poveikį. 

 Projekte dalyvavę socialinių mokslų mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą 

atpažinti medijos priemonių manipuliacijas, kitus neigiamo poveikio mechanizmus ir gebėti jiems 

atsispirti, o rečiausiai mokė mokinius stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos bei medijų 

turinio poveikį. 

 Projekte dalyvavę IT mokytojai dažniausiai ugdė mokinių gebėjimą informaciją, medijų 

turinį ar žinias skelbti etiškais, teisėtais ir efektyviais būdais, naudojant tinkamus kanalus ir įrankius, 
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o rečiausiai mokė mokinius stebėti savo sukurtos ir išplatintos informacijos bei medijų turinio 

poveikį. 
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20 priedas. 

3 apklausos suminiai rezultatai 

Apklausos rezultatai išreikšti taip: jei į konkretų klausimą neatsakiusiųjų skaičius neviršijo 10 

proc., rezultatai išreikšti procentais nuo į šį konkretų klausimą atsakiusių respondentų skaičiaus ir 

neatsakiusiųjų procentas nenurodomas. Jei į konkretų klausimą neatsakiusiųjų skaičius viršijo 10 

proc., rezultatai išreikšti procentais nuo bendro apklausoje dalyvavusių respondentų skaičiaus ir šalia 

nurodomas į klausimą neatsakiusiųjų respondentų skaičius. 

 

1. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi atpažinti informacijos ir medijų turinio paieškos poreikį, 

išbandė savo gebėjimus šiai informacijai ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Tikrai 

mokėsi 

Ko gero, 

mokėsi 

Ko gero, 

nesimokė 

Tikrai 

nesimokė 

Neatsakė 

1.1. Mokėsi nuspręsti ir įvardinti, 

kokio pobūdžio ir apimties 

informacija ar medijų turinys jiems 

yra reikalingas ir kokiu tikslu jis bus 

naudojamas. 

46 46 6 2  

1.2. Mokėsi veiksmingai ieškoti ir 

rasti konkrečią jiems reikalingą 

informaciją bei medijų turinį. 

59 36 4 1  

1.3. Buvo skatinami naudotis tik 

legaliais prieinamumo kanalais 

informacijai ir medijų turiniui rasti. 

56 26 4 1 13 

1.4. Mokėsi naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

45 33 6 1 15 

1.5. Mokėsi naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

41 32 9 1 17 
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mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, jiems buvo aiškinama, į 

kokias organizacijas, asmenis gali 

kreiptis pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

1.6. Mokėsi pasiimti ir laikinai 

saugoti įvairaus formato 

informaciją ir medijų turinį. 

27 35 14 4 20 

 

2. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją ir medijų 

turinį? 

 Tikrai 

mokėsi 

Ko gero, 

mokėsi 

Ko gero, 

nesimokė 

Tikrai 

nesimokė 

Neatsakė 

2.1. Mokėsi suprasti medijų ir 

informacijos teikėjų, institucijų 

vaidmenį, reikalingumą visuomenei 

(žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

36 40 21 3  

2.2. Mokėsi vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų 

šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

32 50 14 4  

2.3. Mokėsi palyginti įvairių 

šaltinių pateikiamą informaciją. 

54 36 9 1  

2.4. Mokėsi kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertino kokybę, 

patikimumą, nustatė skleidžiamos 

informacijos ar medijų turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, mokėsi įvardinti 

informacijos ar medijų turinio 

numanomą poveikį). 

28 43 13 3 13 
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2.5. Mokėsi analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

32 34 10 2 22 

 

3. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi kurti, naudoti ir stebėti informaciją bei medijų turinį? 

 Tikrai 

mokėsi 

Ko gero, 

mokėsi 

Ko gero, 

nesimokė 

Tikrai 

nesimokė 

Neatsakė 

3.1. Mokėsi kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais 

ir kūrybiškais būdais. 

30 36 28 6  

3.2. Mokėsi informaciją, medijų 

turinį ar žinias skelbti etiškais, 

teisėtais ir efektyviais būdais, 

naudodami tinkamus kanalus ir 

įrankius. 

27 35 20 6 12 

3.3. Mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį 

(išsakyti nuomonę, pastabas, 

pranešti apie pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus) medijų 

kūrėjams ir informacijos teikėjams. 

16 28 33 12 1 

3.4. Mokėsi naudotis medijų kūrėjų 

ir informacijos teikėjų 

suteikiamomis galimybėmis 

išsakyti savo pilietinę poziciją, 

kitaip prisidėti prie aktyvaus 

dalyvavimo pilietinės visuomenės 

gyvenime, geresnio tarpusavio 

supratimo skatinimo. 

13 30 29 13 15 

3.5. Mokėsi stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

10 26 32 14 18 
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3.6. Mokėsi stebėti, vertinti ir 

įvardinti egzistuojančių medijų ir 

kitų informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

14 38 19 7 22 

3.7. Mokėsi atpažinti medijos 

priemonių manipuliacijas, kitus 

neigiamo poveikio mechanizmus ir 

gebėti jiems atsispirti. 

16 36 17 5 26 
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21 priedas. 

4 apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų pareigas mokykloje 

Tyrimo metu apklausti 44 mokyklų administracijų darbuotojai, 44 mokyklų bibliotekininkai ir 

118 mokytojų. Respondentų atsakymai išreikšti per aritmetinį vidurkį. Aritmetinio vidurkio metodas 

paaiškintas tyrimo ataskaitos 38 psl. 

1. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi atpažinti informacijos ir medijų turinio paieškos poreikį, 

išbandė savo gebėjimus šiai informacijai ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

1.1. Mokėsi nuspręsti ir įvardinti, 

kokio pobūdžio ir apimties 

informacija ar medijų turinys jiems 

yra reikalingas ir kokiu tikslu jis bus 

naudojamas. 

1,64 1,77 1,53 1,63 

1.2. Mokėsi veiksmingai ieškoti ir 

rasti konkrečią jiems reikalingą 

informaciją bei medijų turinį. 

1,47 1,60 1,44 1,42 

1.3. Buvo skatinami naudotis tik 

legaliais prieinamumo kanalais 

informacijai ir medijų turiniui rasti. 

1,43 1,44 1,27 1,48 

1.4. Mokėsi naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

1,57 1,48 1,47 1,64 

1.5. Mokėsi naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, jiems buvo aiškinama, į 

kokias organizacijas, asmenis gali 

1,64 1,84 1,29 1,68 
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kreiptis pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

1.6. Mokėsi pasiimti ir laikinai 

saugoti įvairaus formato 

informaciją ir medijų turinį. 

1,93 1,93 1,91 1,95 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

1.3. Buvo skatinami naudotis tik 

legaliais prieinamumo kanalais 

informacijai ir medijų turiniui rasti. 

13 2 16 15 

1.4. Mokėsi naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

15 9 18 15 

1.5. Mokėsi naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., 

mokyklos biblioteka), archyvais, 

muziejais, jiems buvo aiškinama, į 

kokias organizacijas, asmenis gali 

kreiptis pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

17 14 23 16 

1.6. Mokėsi pasiimti ir laikinai 

saugoti įvairaus formato informaciją 

ir medijų turinį. 

20 9 27 21 

 

2. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją ir medijų 

turinį? 
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 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

2.1. Mokėsi suprasti medijų ir 

informacijos teikėjų, institucijų 

vaidmenį, reikalingumą visuomenei 

(žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

1,91 2,05 2,05 1,80 

2.2. Mokėsi vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų 

šaltinių bei teikėjų autentiškumą. 

1,91 2,00 1,97 1,85 

2.3. Mokėsi palyginti įvairių 

šaltinių pateikiamą informaciją. 

1,57 1,74 1,59 1,50 

2.4. Mokėsi kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertino kokybę, 

patikimumą, nustatė skleidžiamos 

informacijos ar medijų turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, mokėsi įvardinti 

informacijos ar medijų turinio 

numanomą poveikį). 

1,89 1,95 1,92 1,85 

2.5. Mokėsi analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

1,77 2,08 1,63 1,70 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

2.4. Mokėsi kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertino kokybę, 

13 9 11 15 
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patikimumą, nustatė skleidžiamos 

informacijos ar medijų turinio tikslą, 

tikslinę grupę, pagrindinę žinutę, 

mokėsi įvardinti informacijos ar 

medijų turinio numanomą poveikį). 

2.5. Mokėsi analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

22 18 27 21 

 

3. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi kurti, naudoti ir stebėti informaciją bei medijų turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

3.1. Mokėsi kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais 

ir kūrybiškais būdais. 

2,11 2,11 2,44 1,99 

3.2. Mokėsi informaciją, medijų 

turinį ar žinias skelbti etiškais, 

teisėtais ir efektyviais būdais, 

naudodami tinkamus kanalus ir 

įrankius. 

2,07 1,98 2,35 2,00 

3.3. Mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį 

(išsakyti nuomonę, pastabas, 

pranešti apie pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus) medijų 

kūrėjams ir informacijos teikėjams. 

2,46 2,60 2,46 2,40 

3.4. Mokėsi naudotis medijų kūrėjų 

ir informacijos teikėjų 

suteikiamomis galimybėmis 

išsakyti savo pilietinę poziciją, 

kitaip prisidėti prie aktyvaus 

2,50 2,67 2,64 2,38 
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dalyvavimo pilietinės visuomenės 

gyvenime, geresnio tarpusavio 

supratimo skatinimo. 

3.5. Mokėsi stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

2,60 2,69 2,65 2,55 

3.6. Mokėsi stebėti, vertinti ir 

įvardinti egzistuojančių medijų ir 

kitų informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

2,23 2,41 2,33 2,11 

3.7. Mokėsi atpažinti medijos 

priemonių manipuliacijas, kitus 

neigiamo poveikio mechanizmus ir 

gebėti jiems atsispirti. 

2,14 2,33 2,26 2,01 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Administracijos 

darbuotojų 

atsakymai 

Bibliotekininkų 

atsakymai 

Mokytojų 

atsakymai 

3.2. Mokėsi informaciją, medijų 

turinį ar žinias skelbti etiškais, 

teisėtais ir efektyviais būdais, 

naudodami tinkamus kanalus ir 

įrankius. 

12 2 16 13 

3.3. Mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį 

(išsakyti nuomonę, pastabas, pranešti 

apie pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams. 

11 2 16 12 

3.4. Mokėsi naudotis medijų kūrėjų ir 

informacijos teikėjų suteikiamomis 

galimybėmis išsakyti savo pilietinę 

poziciją, kitaip prisidėti prie 

15 5 25 15 
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aktyvaus dalyvavimo pilietinės 

visuomenės gyvenime, geresnio 

tarpusavio supratimo skatinimo. 

3.5. Mokėsi stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

18 11 23 18 

3.6. Mokėsi stebėti, vertinti ir 

įvardinti egzistuojančių medijų ir 

kitų informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

22 11 25 25 

3.7. Mokėsi atpažinti medijos 

priemonių manipuliacijas, kitus 

neigiamo poveikio mechanizmus ir 

gebėti jiems atsispirti. 

26 18 30 27 
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22 priedas. 

Apklausos dalyvių atsakymų pasiskirstymas pagal jų mokomą dalyką 

Tyrimo metu apklausti 49 respondentai, mokantys lietuvių kalbos, 41 respondentas, mokantis 

istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, ekonomikos (toliau priede ši respondentų grupė vadinama 

socialinių mokslų mokytojais), 19 respondentų, mokančių informacinių technologijų ir 42 

respondentai, mokantys kitų mokomųjų dalykų. Kiti respondentai nurodė neturintys pamokų 

(paprastai tai buvo mokyklų bibliotekininkai ir dalis mokyklų administracijų atstovų). Respondentų 

atsakymai išreikšti per aritmetinį vidurkį. Aritmetinio vidurkio paaiškinimas ir taikymas aptarti 

tyrimo ataskaitos 38 psl. 

1. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi atpažinti informacijos ir medijų turinio paieškos poreikį, 

išbandė savo gebėjimus šiai informacijai ieškoti, surasti ir pasiimti? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

1.1. Mokėsi nuspręsti ir įvardinti, kokio 

pobūdžio ir apimties informacija ar 

medijų turinys jiems yra reikalingas ir 

kokiu tikslu jis bus naudojamas. 

1,64 1,63 1,67 1,59 1,62 

1.2. Mokėsi veiksmingai ieškoti ir rasti 

konkrečią jiems reikalingą informaciją 

bei medijų turinį. 

1,47 1,48 1,54 1,29 1,50 

1.3. Buvo skatinami naudotis tik 

legaliais prieinamumo kanalais 

informacijai ir medijų turiniui rasti. 

1,43 1,52 1,55 1,27 1,42 

1.4. Mokėsi naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir informacijos 

ištekliais: internetu, virtualiomis 

bibliotekomis, virtualiais archyvais ir kt. 

1,57 1,75 1,62 1,36 1,50 

1.5. Mokėsi naudotis įvairiais kitais 

tradiciniais medijų ir informacijos 

ištekliais: bibliotekomis (pvz., mokyklos 

biblioteka), archyvais, muziejais, jiems 

buvo aiškinama, į kokias organizacijas, 

1,64 1,69 1,84 1,57 1,78 
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asmenis gali kreiptis pagalbos medijų 

turiniui, informacijai rasti ir kt. 

1.6. Mokėsi pasiimti ir laikinai saugoti 

įvairaus formato informaciją ir medijų 

turinį. 

1,93 2,05 2,00 1,54 1,78 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

1.3. Buvo skatinami naudotis tik 

legaliais prieinamumo kanalais 

informacijai ir medijų turiniui 

rasti. 

13 14 7 21 10 

1.4. Mokėsi naudotis įvairiais 

skaitmeniniais medijų ir 

informacijos ištekliais: internetu,  

virtualiomis bibliotekomis, 

virtualiais archyvais ir kt. 

15 18 10 26 10 

1.5. Mokėsi naudotis įvairiais 

kitais tradiciniais medijų ir 

informacijos ištekliais: 

bibliotekomis (pvz., mokyklos 

biblioteka), archyvais, muziejais, 

jiems buvo aiškinama, į kokias 

organizacijas, asmenis gali 

kreiptis pagalbos medijų turiniui, 

informacijai rasti ir kt. 

17 20 10 26 14 

1.6. Mokėsi pasiimti ir laikinai 

saugoti įvairaus formato 

informaciją ir medijų turinį. 

20 22 15 32 12 
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2. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi suprasti, vertinti ir analizuoti informaciją ir medijų 

turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

2.1. Mokėsi suprasti medijų ir 

informacijos teikėjų, institucijų 

vaidmenį, reikalingumą visuomenei 

(žodžio laisvė ir jos ribos, cenzūra). 

1,91 2,09 1,69 2,06 1,77 

2.2. Mokėsi vertinti surinktos 

informacijos ir medijų turinio, jų šaltinių 

bei teikėjų autentiškumą. 

1,91 2,04 1,90 1,71 1,90 

2.3. Mokėsi palyginti įvairių šaltinių 

pateikiamą informaciją. 

1,57 1,68 1,51 1,29 1,59 

2.4. Mokėsi kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei šaltinius 

(vertino kokybę, patikimumą, nustatė 

skleidžiamos informacijos ar medijų 

turinio tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, mokėsi įvardinti informacijos ar 

medijų turinio numanomą poveikį). 

1,89 1,75 1,92 1,93 2,00 

2.5. Mokėsi analizuoti (rinkti, sisteminti, 

apdoroti, atsirinkti ir išdėlioti pagal 

svarbumą) surinktą informaciją ir medijų 

turinį. 

1,77 1,74 1,69 1,57 1,94 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

2.4. Mokėsi kritiškai analizuoti 

informaciją ir medijų turinį bei 

šaltinius (vertino kokybę, 

patikimumą, nustatė skleidžiamos 

13 10 10 26 14 
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informacijos ar medijų turinio 

tikslą, tikslinę grupę, pagrindinę 

žinutę, mokėsi įvardinti 

informacijos ar medijų turinio 

numanomą poveikį). 

2.5. Mokėsi analizuoti (rinkti, 

sisteminti, apdoroti, atsirinkti ir 

išdėlioti pagal svarbumą) surinktą 

informaciją ir medijų turinį. 

22 20 12 26 21 

 

3. Ar Jums vykdant ir / arba organizuojant Medijų ir informacinio raštingumo projekto veiklas, 

Jūsų mokyklos 9–12 klasių mokiniai mokėsi kurti, naudoti ir stebėti informaciją bei medijų turinį? 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

3.1. Mokėsi kurti naują informaciją, 

medijų turinį inovatyviais, etiškais ir 

kūrybiškais būdais. 

2,11 1,91 2,26 1,94 2,05 

3.2. Mokėsi informaciją, medijų turinį ar 

žinias skelbti etiškais, teisėtais ir 

efektyviais būdais, naudodami tinkamus 

kanalus ir įrankius. 

2,07 1,93 2,24 1,82 1,92 

3.3. Mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį 

(išsakyti nuomonę, pastabas, pranešti 

apie pastebėtus netikslumus ar 

pažeidimus) medijų kūrėjams ir 

informacijos teikėjams. 

2,46 2,56 2,49 2,24 2,33 

3.4. Mokėsi naudotis medijų kūrėjų ir 

informacijos teikėjų suteikiamomis 

galimybėmis išsakyti savo pilietinę 

poziciją, kitaip prisidėti prie aktyvaus 

dalyvavimo pilietinės visuomenės 

gyvenime, geresnio tarpusavio 

supratimo skatinimo. 

2,50 2,52 2,42 2,31 2,44 
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3.5. Mokėsi stebėti savo sukurtos ir 

išplatintos informacijos, medijų turinio 

poveikį. 

2,60 2,63 2,58 2,56 2,61 

3.6. Mokėsi stebėti, vertinti ir įvardinti 

egzistuojančių medijų ir kitų 

informacijos teikėjų daromą poveikį sau 

bei visuomenei. 

2,23 2,22 2,18 2,00 2,16 

3.7. Mokėsi atpažinti medijos priemonių 

manipuliacijas, kitus neigiamo poveikio 

mechanizmus ir gebėti jiems atsispirti. 

2,14 2,09 2,03 2,06 2,06 

 

Į klausimą neatsakiusiųjų dalis (%) 

 Suminiai 

duomenys 

Liet. k. Socialiniai 

mokslai 

IT Kiti 

dalykai 

3.2. Mokėsi informaciją, medijų 

turinį ar žinias skelbti etiškais, 

teisėtais ir efektyviais būdais, 

naudodami tinkamus kanalus ir 

įrankius. 

12 10 7 11 10 

3.3. Mokėsi teikti grįžtamąjį ryšį 

(išsakyti nuomonę, pastabas, 

pranešti apie pastebėtus 

netikslumus ar pažeidimus) 

medijų kūrėjams ir informacijos 

teikėjams. 

11 12 5 11 7 

3.4. Mokėsi naudotis medijų 

kūrėjų ir informacijos teikėjų 

suteikiamomis galimybėmis 

išsakyti savo pilietinę poziciją, 

kitaip prisidėti prie aktyvaus 

dalyvavimo pilietinės visuomenės 

gyvenime, geresnio tarpusavio 

supratimo skatinimo. 

15 14 7 16 14 
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3.5. Mokėsi stebėti savo sukurtos 

ir išplatintos informacijos, medijų 

turinio poveikį. 

18 22 12 16 14 

3.6. Mokėsi stebėti, vertinti ir 

įvardinti egzistuojančių medijų ir 

kitų informacijos teikėjų daromą 

poveikį sau bei visuomenei. 

22 25 17 11 26 

3.7. Mokėsi atpažinti medijos 

priemonių manipuliacijas, kitus 

neigiamo poveikio mechanizmus 

ir gebėti jiems atsispirti. 

26 33 17 11 26 

 


