
Mediju pratība:

mūsdienu pasaules 
“karstais kartupelis”



JĒDZIENA NOSAUKUMS

PRATĪBA – angļu LITERACY
spēja rakstīt un lasīt – rakstpratība

Terminoloģijas komisija (15.03.2016.):
medijpratība
medijpratība un informācijpratība
digitālpratība, veselībpratība



KO TAS NOZĪMĒ?

Izglītotība mediju jomā
Mediju gudrība
Spēja lietot, analizēt, izvērtēt un radīt 

mediju



Medijpratība ir lielāka par Nacionālo
bibliotēku
Medijpratībā koncentrējas dažādu nozaru, 

dažādu specialitāšu zināšanas, prasmes
un kompetences
Medijpratība ir 21. gadsimta

nepieciešamība jebkuras paaudzes
indivīdam
Dažādi akcenti dažādās vecuma grupās
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.



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
65% šodienas pirmklasnieku strādās profesijās, 

kādu šobrīd nav



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

2020
1. Sarežģītu problēmu

risināšana
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. Sarežģītu problēmu

risināšana
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


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?

Kopienu centri
Trešā vieta pēc dzīves un darbavietas 

(skolas)
Mūžizglītības centri
Vieta izglītojošām aktivitātēm visu vecuma 

grupu auditorijām
Bibliotekārs – skolotājs un konsultants



KĀ? / KAS JAU NOTIEK?

Informācijpratības mācīšana
Diskusijas, apaļie galdi, da’rbnīcas, 

semināri kritiskajā domāšanā 
Programmēšana bērniem
Profesionālās pilnveides kursi 

bibliotekāriem
Vadlīnijas, ieteikumi



PALDIES!
marta.dziluma@lnb.lv
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