
Medijpratība:

aktualitāte mūsdienu

realitātē



TERMINS / 

INFORMĀCIJPRATĪBA

Spēja orientēties dažādos informācijas

resursos, saprast, kas ir nepieciešams un 

kur to varētu meklēt, spēt sameklēt, 

izvērtēt un lietot.



TERMINS / PRATĪBA

PRATĪBA – angļu LITERACY

izglītotība

spēja rakstīt un lasīt – rakstpratība

Terminoloģijas komisija (15.03.2016.):

medijpratība

medijpratība un informācijpratība



TERMINS / MEDIJS

Cilvēku un garu starpnieks spiritistu
seansos

Informācijas starpnieks, nesējs, kanāls

Masu mediji

Mediji jebkura lieluma auditorijai

mediju tehnoloģiju attīstība un arvien plašāka
mediju fragmentēšanās

ikviens var izveidot savu mediju un pārvaldīt
tā saturu, informācijas atlasi un apstrādi



TERMINS / MEDIJS

Par medijiem plašā nozīmē tiek uzskatīti

gan transportlīdzekļi, gan tehniski

instrumenti, piemēram, pulksteņi, gan

veselas sistēmas, kā, piemēram, 

sabiedriskā pārvalde un dzelzceļa tīkli. 

Jēdziena plašais lietojums apliecina to, ka

mediji būtībā ir vide, kurā mēs dzīvojam, 

pret kuru mums ir attieksme un kura var

mūs ietekmēt.

LU / ESF /PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO 
PEDAGOGU KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANA



TERMINS / MEDIJS

Mediji pilda ne tikai savus funkcionālos
mērķus – tie sakārto, strukturē mūsu dzīvi. 
Ar pulksteņa palīdzību mēs veidojam
noteiktu laika struktūru, automašīna un citi
transporta līdzekļi savukārt dod iespēju
strukturēt telpu. Tātad mediji ne tikai kalpo
noteiktiem mērķiem – tie paši izvirza
mērķus, kurus cilvēks apzināti vai
neapzināti mēģina sasniegt. (Sinhart-
Pallin, 2001)

LU / ESF /PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO 
PEDAGOGU KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANA



1) ja terminu elementam "-pratība" pievieno
tādu aspektvārdu, kas ir lietvārds, jāveido
saliktenis (piem., "datorpratība", 
"veselībpratība");

2) ja elementam "-pratība" pievieno
aspektvārdu, kas ir īpašības vārds, jāveido
vārdkopa (piem., "digitālā pratība", "finansiālā
pratība");

3) vispārināti, apkopojoši runājot par dažādām
pratībām ("literacies"), vārdu "pratība" var
lietot arī nepaplašinātu (t. i., bez aspektvārda).

© Aldis Lauzis



KO NOZĪMĒ MEDIJPRATĪBA?

Izglītotība mediju jautājumos

Mediju izglītība

Mediju gudrība

Spēja atrast, lietot, analizēt, izvērtēt un 

radīt mediju; spēja to darīt ētiski

Prasme lietot visa veida medijus



Medijpratībā koncentrējas dažādu nozaru, 

dažādu specialitāšu zināšanas, prasmes un 

kompetences

Dažādi akcenti dažādās vecuma grupās

Medijpratība ir 21. gadsimta nepieciešamība 

jebkuras paaudzes indivīdam

Pašaizsardzības ierocis

Rīks, kādā palīdzam jaunajai paaudzei būt 

derīgiem darbspējas vecumā



DEFINĪCIJA / UNESCO

SPĒJA

 izprast mediju lomu un funkcijas demokrātiskā
sabiedrībā;

 izprast nosacījumus, kādos mediji spēj pildīt
savas funkcijas;

kritiski izvērtēt mediju saturu;

 izmantot medijus pašizpausmei un 
demokrātiskai līdzdalībai; 

 izvērtēt prasmes (tai skaitā IKT prasmes), kas
nepieciešamas lietotāja veidota satura
radīšanai



DEFINĪCIJA / 

EIROPAS KOMISIJA

Medijpratība attiecas uz cilvēka

spēju piekļūt, saprast, veidot un 

kritiski izvērtēt dažādus mediju

veidus



DEFINĪCIJA / IFLA

Mediju un informācijas pratību veido

zināšanu, attieksmju un prasmju kopums, 

kas nepieciešams, lai zinātu:

kad un kāda informācija ir nepieciešama

kur un kā iegūt šo informāciju

kā to kritiski izvērtēt un organizēt

un kā to lietot ētiski.



KOMPETENCE…

 Izprast mediju, t. sk. interneta un citu

informācijas avotu vidi

Kritiski izvērtēt informāciju

 Izmantot medijus attīstībai, demokrātijas, 

tolerances un miera vairošanai

Definēt informācijas vajadzības, saprast, kur

informācija meklējama, kā izvērtējama, 

organizējama, izmantojama un izmantojama

komunikācijā un satura radīšanā



MEDIJPRATĪBAS ASPEKTI

Kritiskā domāšana

Spēja atšķirt apmaksātu saturu

Digitālā pratība, IKT

 Informācijas izguve

Drošība digitālajā laikmetā

Privātums

Pilsoniska mediju izpratne

Nepakļaušanās propagandai un tendenciozai
informācijai

Ētiskums informācijas lietošanā



KĀPĒC TAGAD?

Pasaule ir mainījusies

datorizācija un internets visur

sociālie mediji vs. tradicionālie mediji (prese, 

radio, TV)

vizuālās uztveres dominante

ātrums (nav laika analīzei)



KĀPĒC TAGAD?

 Izglītības sistēmas strupceļš / kardinālu
izmaiņu nepieciešamība

Kritiskās domāšanas trūkums visās paaudzēs
– manipulējamība, augsne propagandai, 
nacionāls apdraudējums

Darba tirgus nākotnē

4. industriālā revolūcija

vairāk kā puse šodienas pirmklasnieku strādās 
profesijās, kādu šobrīd nav



Pieprasītākās prasmes
www.macat.com / Future of Jobs report, World Economic Forum, 2016

2020

1. Spēja problēmas risināt 
kompleksi

2. Kritiskā domāšana

3. Radošums

4. Cilvēkresursu vadīšana

5. Saskaņota darbošanās
komandā

6. Emocionālā inteliģence

7. Spriestspēja un lēmumu
pieņemšana

8. Orientācija uz
pakalpojumiem

9. Komunikācija

10. Elastīgums izziņas
procesos

2015

1. Spēja problēmas risināt 
kompleksi

2. Saskaņota darbošanās
komandā

3. Cilvēkresursu vadīšana

4. Kritiskā domāšana

5. Komunikācija

6. Kvalitātes kontrole

7. Orientācija uz
pakalpojumiem

8. Spriestspēja un lēmumu
pieņemšana

9. Aktīva klausīšanās

10. Radošums

http://www.macat.com


KRITISKĀ DOMĀŠANA

gr. kritikos – ar izšķirīgu vērtējumu saistīts

Kritiskajā domāšanā apvienojas sešas
pamatprasmes:

problēmu risināšana

radoša domāšana

analītiskums

spēja interpretēt

spēja izvērtēt

spriestspēja



KRITISKĀ DOMĀŠANA

Kritika – māksla spriest, vērtēt

Māka par katru jautājumu uzdot pareizos
jautājumus, kas palīdz izvērtēt gan
jautājuma nozīmi, gan svarīgumu

Darbinieks ar kritisko domāšanu ir
profesionāli pievilcīgāks:

vispusīgs

labāk uztver informāciju

ir elastīgāks



KRITISKĀ DOMĀŠANA ĻAUJ

Informācijas masīvā saskatīt būtiskāko un
derīgāko

Atrast radošus un praktiski lietojamus
risinājumus situācijās, kur citi redz tikai
problēmas

Saskatīt kļūdas saturā, ko citi pieņem bez 
jautājumiem

Skaidri un efektīvi formulēt viedokļus, 
problēmas un risinājumus



KRITISKĀ DOMĀŠANA ĻAUJ

Ātri pieņemt informācijā un pierādījumos, 

nevis iekšējā izjūtā balstītus lēmumus

Spēt pārliecināt, formulējot autoritatīvus

argumentus

Spēt iejusties dažādās lomās, problēmas

aplūkot no dažādām perspektīvām

Būt pārliecinātam par sevi, nebaidoties no 

manipulācijām un propagandas



DEFINĪCIJAS 

Manipulācija – [fr. manipulation] –

1. vienas vai abu roku kustība, kas saistīta 

ar noteiktas darba operācijas veikšanu, 

piem., ierīces vadīšana, ķirurģiska 

manipulācija.

2. veikla izdarība, viltīgs paņēmiens; 

tendencioza faktu sagrozīšana.



DEFINĪCIJAS

Propaganda – [fr. propagande, it. 
propaganda ˂ lat. congregatio de
propaganda fide ‘institūcija ticības 
izplatīšanai’ ˂ propagere ‘izplatīt’] –

1. ideju, uzskatu, teoriju sistemātiska 
izplatīšana nolūkā ar pārliecināšanu iegūt 
piekritējus, arī pamudināt cilvēkus uz 
noteiktu rīcību.

2. iepazīstināšana (piem., ar kādu 
izstrādājumu) un ieteikšana lietošanai.



Propaganda ir stratēģiska un tīša

Propaganda cenšas ietekmēt 

nostājas, viedokļus un  izturēšanos

Propaganda var būt gan labvēlīga, 

gan kaitīga

Lai propaganda būtu veiksmīga, tai 

jāaizskar mūsu pamatvērtības, bailes, 

cerības un sapņi

Lai sasniegtu mērķi, propaganda var 

izmantot jebkādu līdzekli



PROPAGANDAS TEHNIKAS

Propagandas tehnikas tiek veidotas tā, lai 
pievērstu un noturētu cilvēka uzmanību. Ir 
svarīgi spēt pazīt un pretoties / nepadoties 
pārliecināšanas tehnikām, ko var izmantot 
kritiskās domāšanas bloķēšanai.

Uzmanības pievēršana un noturēšana 
notiek, aktivizējot spēcīgas emocijas, kas 
izraisa bīstamības sajūtu (liek justies 
apdraudētam) un trauksmi.



GALVENIE JAUTĀJUMI

Kas ir autors un kādi ir viņa mērķi?

Kādi līdzekļi tiek izmantoti, lai pievērstu un

noturētu jūsu uzmanību?

Kādas vērtības, uzskati un dzīves izpratne

ir pārstāvēti šajā vēstījumā? 

Kā šo vēstījumu varētu interpretēt dažādi

cilvēki?

Kas šajā vēstījumā ir noklusēts, nav 

minēts?



KAM PIEVĒRST UZMANĪBU 

INTERNETĀ

Ziņas datums!

Vai ir pieejama informācija par autoru, 
pieejama un izmantojama kontaktinformācija

Kam lapa pieder vai kas to sponsorē

Ar kādu mērķi lapa radīta (reklāma, ziņas, 
interešu aizstāvība, izklaide, viedokļu
platforma utt.)

Vai darbojas saites

Ja citēta informācija – citātu noformēšanas
kvalitāte

Jāatceras, ka viltot ir iespējams visu



http://nra.lv/latvija/96177-gaismas-pili-

gramatam-nepietiek-vietas-biblioteka-

iznicina-dalu-krajuma.htm

https://twitter.com/lsmlv/status/775753618

788065281

http://www.delfi.lv/bizness/tehnologijas/neti

ciet-solijumiem-apskatit-facebook-profila-

statistiku-izplatijies-jauns-

viruss.d?id=47935581

http://nra.lv/latvija/96177-gaismas-pili-gramatam-nepietiek-vietas-biblioteka-iznicina-dalu-krajuma.htm
https://twitter.com/lsmlv/status/775753618788065281
http://www.delfi.lv/bizness/tehnologijas/neticiet-solijumiem-apskatit-facebook-profila-statistiku-izplatijies-jauns-viruss.d?id=47935581


KĀPĒC TAGAD?

ŠODIENA:

Strauja digitālo tehnoloģiju attīstība

Augoša tehnoloģiju izmantošana biznesā, 

izglītībā un kultūrā

Medijpratība – vitāli svarīga konkurētspējai 

un sevis saglabāšanai



KĀPĒC BIBLIOTĒKAS?

IFLA: lai izdzīvotu un attīstītos, pieņemtu 

lēmumus un risinātu problēmas visos 

dzīves līmeņos (personiskajā, sociālajā, 

izglītības un profesionālajā), indivīdiem, 

kopienām un nācijām nepieciešama 

informācija par sevi, tāpat kā par savu 

fizisko un sociālo vidi.



KĀPĒC BIBLIOTĒKAS?

Atbalsts izglītībai

Bibliotekārs – skolotājs un konsultants



PALDIES!

marta.dziluma@lnb.lv


