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Mērķis: bērni un jaunieši ir aktīvi pilsoņi, 
interesējas par apkārt notiekošo, līdzveido savu 
valsti.

Medijpratība – līdzeklis.

Attēls: Pixabay.com 2



Medijpratība
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Prasme:

• meklēt informāciju,

• analizēt un kritiski izvērtēt, 

• piedalīties satura veidošanā,

• lietot medijus.

Izpratne par:

• mediju lomu, darbības pamatnosacījumiem,

• mediju nozīmi demokrātijā (4.vara).

Līdzdalība



Izaicinājumi
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1. Internets = izklaide.

2. Youtube.

3. Bērni un drošība.

4. Neizprot mediju lomu.

5. Neinteresējas par notikumiem Latvijā.



• 1/2 LV iedzīvotāju 
uzskata - ja kādu 
informāciju publicē 
mediji, tad tā ir 
patiesa.
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Attēls: Chicago mirror ball | Oscar
Peñalva | Flickr

KM pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību 
2017

http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwidl-OJnr7XAhVEMZoKHYcyBMQQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Forcko%2F8101711543&psig=AOvVaw2zvQL7WXDB4fVLL3N59NGU&ust=1510754673101816


Cik % no jauniešiem (15-24 gadi) tic 
sociālajos medijos atrodamajai 

informācijai?

KM pētījums par Latvijas iedzīvotāju medijpratību 2017

http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums 6

54%

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7xPSrkI_ZAhXGjCwKHd64Af4QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AQ22645_noun_609681_ccHeaPohLin_smartphone.svg&psig=AOvVaw0u_GKgOl-PY1xutaHCUdoU&ust=1517932221441121
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7xPSrkI_ZAhXGjCwKHd64Af4QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AQ22645_noun_609681_ccHeaPohLin_smartphone.svg&psig=AOvVaw0u_GKgOl-PY1xutaHCUdoU&ust=1517932221441121


Cik % no jauniešiem (15-24 gadi) 
dalās ar informāciju internetā, to 

nepārbaudot?
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http://ejuz.lv/medijpratibaspetijums

40%
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https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7xPSrkI_ZAhXGjCwKHd64Af4QjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AQ22645_noun_609681_ccHeaPohLin_smartphone.svg&psig=AOvVaw0u_GKgOl-PY1xutaHCUdoU&ust=1517932221441121
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Nekritiska meklēšana internetā 
un izvērtēšana

Intervijās tiek norādīts, ka parasti 

meklēšana netiek veikta tālāk par pirmo               

piedāvāto lapu.

1
1

Meitene, 14 gadi:

“Es tā īsti neskatos. Man dažreiz vienalga ir, galvenais, ka 
ir kaut kas, ko uzrakstīt, piemēram, mājasdarbos. Bet tā 
jau es īpaši neskatos.” 

• Tikai 50% no 9–12 gadus veciem bērniem 
uzskata, ka prot salīdzināt dažādas interneta 
vietnes un mājaslapas, lai saprastu vai informācija 
tajās ir patiesa

• Pusaudži (13–16 gadi) – 80%.



Medijpratīgs vidusskolas 
absolvents

• Atšķir faktus no viedokļiem

• Atpazīst naida runu, aizspriedumus, 
stereotipus

• Izprot, kā sociālie, ekonomiskie, politiskie 
un citi aspekti var ietekmēt mediju saturu

• Atšķir uzticamu žurnālistikas materiālu no 
sabiedriskajām attiecībām un reklāmas

• Apzinās mediju lomu un nozīmi vārda 
brīvības, viedokļu daudzveidības un 
demokrātijas nodrošināšanā

• Interesējas par notikumiem Latvijā un 
pasaulē. Lieto medijus.
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Kultūras ministrija kopā ar sadarbības 
partneriem veido

AUDIOVIZUĀLU mācību līdzekli 

pirmsskolas vecuma un skolas 1.-2.klašu 
bērniem, lai medijpratību skaidrotu viņiem 

piemērotā veidā

Rudenī e-pastā to saņems ikviena 
pirmsskolas izglītības iestāde un skola, kas 
īsteno sākumskolas izglītības programmu
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Vairāk informācijas:

https://www.km.gov.lv/lv/mediju-
politika/prezentacijas-un-petijumi

Šeit atrodams:

• Medijpratības pētījumi pilnā apjomā un 
Kultūras ministrijas veidotās rezultātu izklāsta 
prezentācijas

• KM priekšlikumi projektam par kompetenču 
pieeju mācību saturā (Skola 2030)

• Medijpratības resursu apkopojums 2018 -
iedvesmai un izmantošanai mācību procesā

• KM prezentācijas par medijpratības nozīmi un 
situāciju Latvijā
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https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/prezentacijas-un-petijumi


Paldies par uzmanību!


