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INTERNETS LATVIJĀ

81,7% no visa iedzīvotāju skaita lieto internetu (2014, Latvijas Interneta Asociācija)

Latvija ieņem 4. vietu Eiropā un 7.vietu pasaulē interneta ātruma ziņā (2014, Latvijas Interneta
Asociācija)

75% no visiem interneta lietotājiem internetu lieto jau vairāk kā 5 gadus (2013, Gemius)

Mēnesī viens lietotājs vidēji veic 1500 lapu skatījumu, vienas lapas skatījums vidēji 45-65 sec



ASV, 2015
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Latvija, 2014-2015



Digital detox

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/children-check-phones-at-night_uk_57f60406e4b00df730dbd9a6





Mediju pratība

Informatīvais ziņojums “Par 2016.gada 30.-31.maija Briselē, Beļģijā, Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, 

kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem 

jautājumiem”



Pieeja daudzpusīgai informācijai

Informācijas izvērtēšana



Mediju pratība un rīcībspēja

Mediju pratība ir prasme uztvert, saprast, analizēt, strukturēt un vērtēt mediju vēstījumus.

Mūsdienu izglītības mērķis – labs, pasauli mainošs cilvēks (rīkoties spējīgs), kurš ir spējīgs to izdarīt,
ne tikai spējīgs mācīties. Mācīšanās nav izglītības mērķis, tas ir ceļš kā kļūt labākam, spējīgākam.

Rīcībspēja ir viens no nozīmīgākajiem 21. gs dzīves kvalitātes indikatoriem.

Cilvēks, kurš ir spējīgs izvirzīt mērķus, izvēlēties un praktiski darboties, lai mērķus sasniegtu, uzņemoties 

iniciatīvu, risku, pielāgojoties, radot ko jaunu, pats vadot savu darbību ceļā uz mērķi. 

Mediju pratība ir rīcībspējas stūrakmens. Stiprinot mediju pratību, tiek stiprināta rīcībspēja

Digitālie pilsoņi informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uztver kā neatņemamu cilvēka eksistences 

komponenti un tās lieto, lai uzlabotu esošas spējas un pārliecinošāk pieņemtu personīgi nozīmīgus 

lēmumus. (M.Prencky) 



MEDIJU AVOTU DALĪJUMS

1.Pirmās pakāpes informācijas avoti – oriģinālie avoti, kas nav interpretēti – foto, pētījumi,

dokumenti, izrāde, filma u.c.

2. Otrās pakāpes avoti – žurnāli, datu analīze, zinātniskas grāmatas u.c.

3. Trešās pakāpes avoti – referāti, enciklopēdijas, mācību grāmatas u.c.

Piemērs

1.Martina Lutera Kinga vēstule

2. Mājas lapa par Luteru Kingu

3. Pilsoņu tiesību cīnītāju enciklopēdija ar L.Kinga citātiem

Sīkāk http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214708.pdf



MEDIJU PRATĪBA PRAKTISKĀ DARBĪBĀ – mediju vēstījumi 
ir konstruēti

1. Kas ir autors un kādam mērķim kalpo vēstījums?

2. Kādas vērtības, viedoklis pausts šajā vēstījumā?

3. Kas ir izmantots, lai piesaistītu uzmanību?

4. Vai iespējamas dažādas vēstījuma interpretācijas?

5. Kas nav pateikts šajā vēstījumā, apzināti izlaists, kāpēc?

6. Kas pelna (iegūst kaut ko) no šī vēstījuma? (Renee Hobbs)



Piemēri

https://www.youtube.com/watch?v=5ZdALTZ6aA8

1. Kas ir autors un kādam mērķim kalpo vēstījums?

2. Kādas vērtības, viedoklis pausts šajā vēstījumā?

3. Kas ir izmantots, lai piesaistītu uzmanību?

4. Vai iespējamas dažādas vēstījuma interpretācijas?

5. Kas nav pateikts šajā vēstījumā, apzināti izlaists, kāpēc?

6. Kas pelna (iegūst kaut ko) no šī vēstījuma? (Renee Hobbs)

https://www.youtube.com/watch?v=5ZdALTZ6aA8


Ticēt?!





Paldies par uzmanību! 


