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 PROGRAMA MEDIJOS IR VISUOMENĖ 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Programos paskirtis. 

1.1. Šiuolaikiniame pasaulyje medijos užima svarbią vietą. Nuolatinė technologijų kaita rodo, kad 

svarbu gebėti kritiškai priimti, analizuoti, interpretuoti ir pateikti įvairią informaciją. Labai 

svarbu žinoti, kaip rasti pirminius informacijos šaltinius, atpažinti propagandą, dezinformaciją ir 

netikras naujienas. Kitas svarbus medijų raštingumo aspektas yra tinkamai kurti ir pateikti 

informaciją.  

1.2. Medijų bendroji programa yra skirta pedagogams, kurie jau moko arba ketina medijų dalyko 

mokyti 9-12 klasių mokinius bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, mokymo priemonių 

rengėjams, aukštųjų mokyklų medijų dėstytojams.  

1.3. Medijų raštingumas suteikia mokiniams galimybę suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas 

demokratinėje visuomenėje; suprasti medijų veikimui būtinas sąlygas; kritiškai vertinti medijų 

turinį; naudojant įvairias medijas bendradarbiauti skleidžiant demokratiją ir išreiškiant save; 

turėti įgūdžių (ir naudoti IT) turinio kūrimui; tapti sumaniais medijų vartotojais. 

1.4. Taikydami kritinio mąstymo, komunikavimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo įgūžius 

mokiniai po kurso „Medijos ir visuomenė“ gebės suvokti įvairias medijų rūšis, medijų vaidmenį 

ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, atpažinti medijų tekstų įvairovę, naudodami tinkamą 

medijų kalbą, kurti medijų tekstus saviraiškai ir skirtus įvairiai auditorijai, analizuoti ir kritiškai 

vertinti medijose pateikiamas problemas, vertybes, žmones ir elgesį. Žinos esminį medijų poveikį 

ir kaip apsaugoti save nuo jų žalos, gebės kritiškai įvertinti medijų turinį, žinos ir taikys medijų 

etiką, gerbs žmonių teises ir prisiims atsakomybę. 

1.5. Pagrindiniai metodai, kurie padės pasiekti numatytą tikslą ir uždavinius: ataskaitos ir apžvalgos, 

atvejo analizė ir tyrimai, dalyko programa, kritiniai ir dekonstrukciniai pratimai. 

1.6. Programos apimtis ir dalys: 

34 valandų programa sudaryta iš 4 pagrindinių dalių. Valandų pasiskirstymas dalimis procentais 

toks: Įvadas į medijas 5-15%, Medijos ir aš 25-35%, Medijos ir bendruomenė 25-35%, Medijos 

ir valstybė 25-35%. 

1.7. Programoje pateikiami raktiniai žodžiai, kurie padės surasti tinkamą informaciją. 
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II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA 

 

2. Tikslas. Medijų ugdymo tikslas – suteikti visas mokiniams reikalingas priemones, kad jie galėtų 

tinkamai ir saugiai naudotis medijų teikiamomis prieinamomis bendravimo ir informacijos 

paieškos galimybėmis; kurti reikšmingą medijų turinį, kuris praturtintų tiek visuomenę, tiek patį 

asmenį; lavinti kritinio mąstymo, komunikavimo, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo įgūdžius. 

3. Uždaviniai. Medijų ugdymo procese mokiniai gebės: 

 Naudodami įvairius medijų kanalus, tokius kaip: internetas, televizija, radijas, spausdinta 

žiniasklaida, socialiniai tinklai ir kt., atpažinti jų tikslus, technologinių procesų ypatumus, 

galimą ekonominį, politinį, aplinkos, technologinį ir socialinį poveikį bei turinio kokybę.  

 Nuolat plėsdami savo požiūrį, žinias ir supratimą, kaip kritiškai vertinti medijų teikiamą 

turinio kokybę ir patikimumą, nustatyti galimą propagandą, manipuliavimą ir melagingą 

informaciją ir rasti informaciją, atitinkančią apibrėžtus tikslus.  

 Suvokdami savo kūrybinį potencialą ir pomėgius, kurti aukštos kokybės turinį įvairiose 

medijose, įvertinti savo asmeninę atsakomybę už sukurtą turinį ir suprasti, kaip jį apsaugoti 

nuo klastojimo, plagijavimo ir kitų neteisėtų veiksmų. 

 Komunikuodami su skirtingais žmonėmis įvairiomis medijomis, siekti konstruktyvaus 

bendravimo, ieškoti naujų ir efektyvių būdų organizuoti individualų ir grupinį darbą 

internete, aktyviai ir sąmoningai stengtis užtikrinti ir gerbti savo ir kitų asmens duomenų 

saugumą ir privatumą. 

 Atlikdami įvairią veiklą įvairiose medijose, puoselėti ir skleisti konstitucinės, demokratinės 

ir pilietinės visuomenės vertybes. 

4. Struktūra. 

4.1. Medijų dalyko programa sudarytas iš keturių iš eilės einančių dalių ir baigiama pasirinkta 

projekto užduotimi, parodančia visas per metus įgytas kompetencijas.  

4.2. Pasirinktas projektas turi būti atliekamas individualiai arba grupėmis. 

4.3. Kuriamo projekto turinys turi atitikti mokinių interesus ir pomėgius (vieną atskirą objektą ar 

jų seriją) ir turi būti sukurtas pasirinkta medija. 

4.4. Mokiniai turi pateikti savo sukurto projekto turinio analizę ir galimus turinio poveikio 

vertinimus.  
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4.5. Apibrėžiant medijų kompetencijos struktūrą, mokinių gebėjimai skirstomi į šias grupes: žinios 

ir supratimas, kritinis mąstymas ir problemų sprendimas, kūrybiškumas, bendradarbiavimas ir 

komunikavimas. 

4.6. Medijų kompetencijų struktūra. 

         Gebėjimai, nuostatos 
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4.7. Žinias ir supratimą mokiniai parodo gebėdami: 

4.7.1. Paaiškinti medijų paskirtį ir rūšis, bei jų skirtumus; 

4.7.2. Nurodyti technologinės pažangos elementus, įgalinančius šiuolaikinę mediją; 

4.7.3. Pateikti medijų poveikio vertinimo svarbiausius elementus; 

4.7.4. Paaiškinti medijų panaudojimo bendravimui ir bendradarbiavimui principus; 

4.7.5. Paaiškinti, kaip ir kur galima rasti informaciją; 

4.7.6. Pateikti informacijos pateikimo medijose būdų ir priemonių pavyzdžių; 

4.7.7. Pateikti propagandos ir netikros informacijos požymius; 

4.7.8. Paaiškinti, kaip kurti medijų turinį ir juo dalintis; 

4.7.9. Paaiškinti demokratines ir pilietines vertybes, bei nurodyti jų prasmę. 

4.8.  Kritinį mąstymą ir problemų sprendimą parodo gebėdami: 

4.8.1. Analizuoti medijas, jų turinį ir turinio poveikį; 

4.8.2. Kritiškai vertinti medijų turinį; 

4.8.3. Rodyti iniciatyvą, kurti medijų turinį, protingai rizikuoti, nustatyti savo stipriąsias ir 

silpnąsias puses, kuriant medijų turinį; 

4.8.4. Nustatyti idėjos paieškos kryptį, įvertinti galimą idėjos realizavimo poveikį; 
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4.8.5. Planuoti, organizuoti, analizuoti, komunikuoti, veikti, informuoti, vertinti ir registruoti 

numatomus ir atliktus darbus; 

4.8.6. Konstruktyviai spręsti kylančias problemas, bendraujant ir bendradarbiaujant medijose. 

4.9.  Kūrybiškumą mokiniai demonstruoja:  

4.9.1. Ieškodami unikalių idėjų medijų turinio kūrimui; 

4.9.2. Tikslingai pasirinkdami medijų turinio formą savo idėjai realizuoti; 

4.9.3. Sėkmingai taikydami kūrybingumo strategijas medijų turinio kūrimui; 

4.9.4. Originaliai pateikdami sukurtą medijų turinį. 

4.10. Bendradarbiavimą mokiniai parodo gebėdami: 

4.10.1. Dirbti komandoje, atlikdami ilgesnės apimties užduotis; 

4.10.2. Dirbti kartu, pristatydami atliktus darbus; 

4.10.3. Dirbti komandoje, dalyvaudami projektinėje veikloje. 

4.11. Komunikavimą mokiniai parodo gebėdami: 

4.11.1. Tikslingai vartoti medijų sąvokas ir dalykinę kalbą; 

4.11.2. Suprasti ir perduoti įvairaus pobūdžio, taip pat ir technologinius žodinius ir nežodinius 

(schemose, lentelėse, minčių žemėlapiuose ir t. t.) pranešimus; 

4.11.3. Kurdami medijų turinį aiškiai komunikuoti savo mintį; 

4.11.4. Naudojantis medijomis bendrauti ir bendradarbiauti siekiant numatyto tikslo; 

4.11.5. Rasti, kritiškai vertinti, apibendrinti informaciją ir informatyviai, aiškiai ją pateikti 

kitiems. 

III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS: INTEGRAVIMO GALIMYBĖS, UGYMO 

GAIRĖS, MOKYMOSI APLINKA 

5. Integravimo galimybės. 

5.1. Programoje išskirtos medijų veiklos sritys tarpusavyje susijusios vidiniais ryšiais. 

5.2. Organizuojant medijų ugdymo procesą yra daug galimybių integracijai su kitomis ugdymo turinio 

sritimis: 

 Gimtoji kalba. Mokiniai medijų pamokose skirs labai daug dėmesio žinių pateikimui, suvokimui, 

rašymui. Mokysis suvokti pateikiamų žinučių prasmę, idėją, autoriaus mintį. Analizuos šaltinius. 

Be to, mokysis rašyti įvairias žinutes – pristatymus, reklamos žinutes, taisyklingai rašys socialinių 

tinklų žinutes ir kt. 
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 Užsienio kalbos. Medijų ir visuomenės pamokų metu mokiniai naudosis ir kitomis kalbomis 

rašytais tekstais, vaizdo ir garso įrašais. Dirbdami prie praktinių projektų, naudosis užsienio 

šaltinių paieška. 

 Socialiniai mokslai. Svarbi medijų ir visuomenės programos dalis yra istorinis ir geografinis 

kontekstas. Bus analizuojama, kaip istoriniai įvykiai veikia socialinius tinklus. Didelis dėmesys 

bus skiriamas propagandinėms žinutėms, taip pat netikrų naujienų (angl. fake news) apžvalgai. 

Reklamos tema bus glaudžiai susieta su ekonomikos ir verslo pagrindų pamokų temomis. 

 Menai. Svarbi medijų ir visuomenės programos dalis yra skirta medijų produkto kūrimui. Kurdami 

produktą mokiniai supažindinami su fotografija, dizainu, filmų kūrimu. Vaikai ruošdami savo 

projektus, metinius darbus bendradarbiaus su technologijų, dailės ir muzikos mokytojais.  

 Gamtos mokslai. Dalis medijos ir visuomenės temų apima ir plačią gamtos apsaugos, darnos ir 

tvarumo tematiką. 

6. Ugdymo gairės. 

6.1. Mokytojas, planuodamas medijų mokymą, turėtų atsižvelgti į esamus kiekvieno mokinio 

gebėjimus, poreikius ir polinkius, ir atitinkamai parinkti mokymosi turinį.  

6.2. Mokytojas turėtų skatinti mokinius kelti tikslus, susijusius su medijų raštingumu, ir lavinti savo 

metakognityvinius įgūdžius tam, kad pasiektų norimą rezultatą. Kiekvienas mokinys turėtų gebėti 

numatyti artimiausias ir būsimas medijų mokymosi perspektyvas ir įsivertinti.  

6.3. Planuodamas pamoką, mokytojas turėtų gebėti aiškiai numatyti tikslus, pageidaujamą rezultatą, 

metodus, priemones, vertinimą ir įsivertinimą tam, kad pasiektų norimą rezultatą. 

6.4. Mokytojas yra tik ugdymo proceso pagalbininkas, todėl jis konsultuoja mokinius, stebi jų 

pažangą, analizuoja mokymosi pasiekimus ir padeda mokiniams įvertinti save pagal bendrąsias 

kompetencijas, numatytas mokymo programoje.  

6.5. Mokytojas turėtų naudoti formuojamąjį vertinimą ir pateikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. 

6.6. Mokiniams pateikta mokomoji medžiaga turėtų būti reikšminga, ugdanti mokinių kūrybiškumą, 

kritinį mąstymą, skatinanti mokinius mokytis ne tik individualiai, bet ir grupėse bei skatinanti 

bendradarbiavimą.  

6.7. Planuodamas užduotį mokinių pasirinktai medijų projekto temai, mokytojas turėtų atkreipti 

dėmesį į bendrąsias kompetencijas, kurios padės mokiniams aiškiai suprasti sukurtą medijos turinį, 

jo reikšmę ir įtaką visuomenei, kultūrai ir aplinkai.  
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7. Mokymosi aplinka. 

7.1. Mokiniai sieja visas savo žinias ir gebėjimus su savo pastangomis, pasitikėjimu, motyvacija ir 

kt. bei savo aplinka. Visa tai daro didelę įtaką mokymosi procesui.  

7.2. Tinkama emocinė mokymosi aplinka suprantama kaip tolerancija, pagarba, geranoriškumas, 

bendradarbiavimas, bendravimas ir mokinių mokymąsi skatinantis mikroklimatas. 

7.3. Fizinė aplinka turi būti higieniška, estetiška, funkcionali ir saugi. 

IV. MEDIJOS: MOKINIŲ PASIEKIMAI, TURINIO APIMTIS, VERTINIMAS 

8. Mokinių pasiekimai. 

8.1. Šiame skyriuje aprašomi mokinių pasiekimams keliami reikalavimai. Lentelėje pateikiama 

turinio apimtis ir aprašoma, kokie gebėjimai bus įgyti kiekvienoje medijos ir visuomenės temoje. 

8.2. Šioje lentelėje aprašomi mokinių pasiekimai: nuostatos ir esminiai gebėjimai. 

8.3. Lentelėje pateikiami raktiniai žodžiai, kurie padės surasti tinkamą informaciją duotai temai. 

1. ĮVADAS Į MEDIJAS 

Nuostatos: Suprasti, kad geri medijų valdymo įgūdžiai yra būtini ir naudingi saugiam ir etiškam 

įvairių medijų naudojimui.  

Raktiniai žodžiai: medijų etika, etika, simuliacija, virtuali realybė, medijų patikimumas, interneto 

saugumas, informacijos kanalai, skaitmeninis raštingumas, vizualinės medijos, „5C‘s“, medijų 

žinutė, medijų kanalai, medijų šaltiniai 

Turinio apimtis Gebėjimai  

1.1. Etika 1.1.1.  Suprasti medijų etikos principus; 

1.1.2. Atpažinti etišką ir neetišką elgesį;  

1.1.3. Suvokti ryšį tarp įprastų etikos taisyklių ir medijų 

etikos taisyklių;  

1.1.4. Kurti etiškas medijų žinutes; 

1.1.5. Suprasti  etiškos ir neetiškos žinutės atskyrimo būdus;  

1.1.6. Naudoti medijų žinutes įvairiuose kultūriniuose, 

socialiniuose ir politiniuose kontekstuose; 

1.2. Simuliacija  1.2.1. Suprasti simuliacijos sąvoką; 

1.2.2. Atskirti virtualią realybę nuo realaus pasaulio; 
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1.2.3. Įvertinti simuliacijos tikrumą medijose ir kituose 

kontekstuose; 

1.2.4. Suprasti simuliacijos kūrimo principus ir tikslus;   

1.2.5. Įvertinti simuliacijos poveikį ir rezultatus; 

1.2.6. Suprasti simuliacijos taikymo poreikį ir potencialą; 

1.2.7. Palyginti įvairias simuliacijos rūšis ir formas;  

1.2.8. Argumentuoti simuliacijos taikymo privalumus ir 

trūkumus. 

1.3. Pavojai ir neigiama įtaka 1.3.1. Suprasti svarbiausias saugumo ir apsaugos taisykles 

medijose; 

1.3.2. Atskirti saugius ir pavojingus medijų kanalus, 

patikimus ir įtartinus informacijos šaltinius;  

1.3.3. Suprasti ir atpažinti potencialiai pavojingos 

medžiagos skleidimo technikas ir metodus, nesaugius 

kontekstus, nepatikimus šaltinius medijose.  

1.3.4. Kurti patikimas medijų žinutes, kanalus ir šaltinius. 

1.4. Kompozicijos principai 1.4.1. Suprasti vizualios kalbos pagrindus;  

1.4.2. Žinoti tinkamą vizualios kalbos principų panaudojimą 

įvairiuose kontekstuose (pvz.: kada karikatūra 

pasirenkama vietoje nuotraukos); 

1.4.3. Kurti įtikinančią vaizdinę žinutę;  

1.4.4. Palyginti ir įvertinti skirtingas vizualines žinutes 

įvairiuose medijų srityse; 

1.4.5. Kurti įvairių rūšių vizualines žinutes (nuotraukos, 

vaizdo įrašai, piešiniai); 

1.4.6. Atpažinti populiariausius kultūrinius, socialinius, 

nacionalinius, religinius ir t.t. simbolius; 

1.4.7. Suprasti svarbiausias simbolių panaudojimo taisykles 

ir jų tradicines reikšmes; 

1.4.8. Išreikšti ir perteikti idėjas vizualine kalba. 
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2. MEDIJOS IR AŠ 

Nuostatos: Suprasti, kad įgytos asmens duomenų naudojimo ir privatumo žinios, apgaulės ir 

patyčių atpažinimo taisyklės yra itin svarbios asmens privatumo apsaugai.   

Raktiniai žodžiai: privatumas, asmens duomenys, kibernetinės patyčios, pavojai internete, 

duomenų perdavimas, medijų manipuliacija, netikra tapatybė, duomenų patikimumas, skaitmeninis 

menas, savęs išraiška, medijų turinys, skaitmeninė kūryba, kūrybiškumas 

Turinio apimtis Gebėjimai 

2.1. Privatumas. Asmens 

duomenys 

2.1.1. Suprasti svarbiausias sąvokas susijusias su privatumu 

medijų kontekste; 

2.1.2. Suprasti  būdus reikalingus saugiam ir tinkamam 

asmens duomenų valdymui; 

2.1.3. Atskirti saugias, pavojingas medijas ir kitus 

kontekstus; 

2.1.4. Įvardinti pavojingus kontekstus, kanalus ir šaltinius; 

2.1.5. Suprasti saugius asmens tapatybės duomenų 

perdavimo principus ir riziką; 

2.1.6. Palyginti saugius ir pavojingus asmens duomenų 

valdymo būdus; 

2.1.7. Suprasti privatumo svarbą medijų kontekstuose; 

2.1.8. Suprasti esminius privatumo ir asmens duomenų 

patikimumo vertinimo principus. 

2.2. Netikra tapatybė 2.2.1. Atpažinti netikros tapatybės pavyzdžius įvairių 

medijų kontekste; 

2.2.2. Suprasti netikros tapatybės patikimumo vertinimo 

principus; 

2.2.3. Suprasti netikros tapatybės dekonstrukcijos principus; 

2.2.4. Įvertinti netikros tapatybės naudojimo medijose 

teigiamą ir neigiamą poveikį. 

2.3. Kibernetinės patyčios 2.3.1. Atpažinti ir įvertinti kibernetines patyčias, jų socialinį, 

etišką, politinį poveikį; 
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2.3.2. Suprasti kibernetines patyčias įvairiuose medijų 

kontekstuose; 

2.3.3. Atskirti įvairias kibernetinių patyčių formas; 

2.3.4. Reaguoti ir priešintis kibernetinėms patyčioms, 

ugdant psichologinį supratimą apie problemas; 

2.3.5. Suprasti kibernetinių patyčių įveikimo būdus. 

2.4. Skaitmeninė kūryba 2.4.1. Dirbti su pasirinktais skaitmeninės kūrybos įrankiais 

ir priemonėmis (piešimo, fotografijos, vaizdo įrašų 

kūrimo, muzikos kūrimo ir t.t.);  

2.4.2. Suprasti įvairias kūrimo technikas; 

2.4.3. Pripažinti savo paties kūrybiškumą ir estetiką. 

3. MEDIJOS IR BENDRUOMENĖ 

Nuostatos: Suprasti, kad kritinio mąstymo įgūdžiai yra būtini norint identifikuoti manipuliaciją ir 

kritiškai vertinti įvairius medijų turinius.  

Raktiniai žodžiai: manipuliacija, stereotipai, virtuali realybė, medijų turinys, medijų auditorija, 

kritinis vertinimas, reklama, propaganda 

Turinio apimtis Gebėjimai 

3.1. Manipuliacija 3.1.1. Atpažinti medijų manipuliaciją ir jos poveikį; 

3.1.2. Argumentuoti ir diskutuoti temomis susijusiomis su 

medijų manipuliacija;  

3.1.3. Atpažinti manipuliacijos kontekstus ir jos kūrimo 

būdus; 

3.1.4. Suprasti ryšį tarp medijos ir jos auditorijos, kaip jos 

viena kitą veikia;  

3.1.5. Nusakyti įvairias auditorijų rūšis ir atpažinti skirtingas 

medijų žinutes skirtas konkrečioms auditorijoms; 

3.1.6. Kritiškai vertinti medijų informaciją; 

3.1.7. Kritiškai mąstyti naudojant palyginimo, patvirtinimo 

ir konteksto vertinimo metodus. 

3.2. Stereotipai 3.2.1. Suprasti stereotipo (kultūrinio, socialinio, politinio) 

sąvoką medijų kontekstuose; 
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3.2.2. Atpažinti įvairius įprastos reprezentacijos metodus; 

3.2.3. Suprasti kultūrinius, socialinius, politinius 

bendruomenių skirtumus, diskutuojant ir lyginant 

sustiprinti individualios asmenybės raidą; 

3.2.4. Suprasti stereotipų atsiradimo metodus ir priežastis 

bei žinoti kaip patikrinti jų patikimumą. 

3.3. Reklama 3.3.1. Atpažinti įvairias reklamos rūšis;  

3.3.2. Atskirti ir įvertinti rinkodaros komunikacijos kokybę 

lyginant su propaganda; 

3.3.3. Gebėti sukurti paprastus reklamos žinučių pavydžius; 

3.4. Virtuali realybė 3.4.1. Suprasti virtualios realybės kūrimo principus;  

3.4.2. Suprasti jos poveikį; 

3.4.3. Kritiškai vertinti medijų patikimumą; 

3.4.4. Suprasti virtualios realybės kontekstus ir jų kūrimo 

principus;  

3.4.5. Suprasti ryšį tarp įvairių virtualios realybės kontekstų 

lyginant jų poveikį įvairiuose medijų srityse; 

3.4.6. Gebės sukurti paprastus virtualios realybės pavydžius. 

4. MEDIJOS IR VALSTYBĖ 

Nuostatos: Suprasti, kad įgūdžiai atpažinti medijų turinio tikrumą padės nepasiklysti netikros 

informacijos sraute. Suprasti demokratinių ir pilietinės visuomenės vertybių pagrindu grįstą medijų 

turinio kūrimo svarbą.  

Raktiniai žodžiai: propaganda, netikros naujienos, dezinformacija, patikimumas, melagingos 

naujienos, patikrinimas, kritika, globalizacija, kritinis mąstymas, globalios medijos, medijų žinutė, 

globali tapatybė, civilinė visuomenė, skaitmeninis raštingumas 

Turinio apimtis Gebėjimai 

4.1. Propaganda 4.1.1. Suprasti propagandos sąvoką; 

4.1.2. Atpažinti paprasčiausias propagandos technikas ir 

būdus medijose; 

4.1.3. Suprasti propagandos kūrimo principus ir priežastis; 
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4.1.4. Suvokti propagandos poveikį, kaip atpažinti ją 

kontekstuose ir kaip patikrinti patikimumą; 

4.2. Dezinformacija ir netikros 

naujienos 

4.2.1. Suprasti netikrų naujienų sąvoką ir gretimas sąvokas 

(melagingos naujienos, melas, satyra, t.t.); 

4.2.2. Atpažinti paprasčiausius dezinformacijos ir netikrų 

naujienų pavydžius; 

4.2.3. Kritiškai žvelgti į naujienas ir medijas, jų turinį ir 

patikimumą (šaltinio, informacijos patikimumas, 

istorinis, politinis kontekstas ir t.t.); 

4.2.4. Suprasti melagingų naujienų kūrimo principus; 

4.2.5. Suprasti lyginimo ir šaltinių patvirtinimo metodus, 

kurie leidžia vystyti platesnį požiūrį į medijas ir tapti 

įvairiapusiška asmenybe, galinčia konstruktyviai 

reikšti kritiką; 

4.2.6. Suprasti nepatikrintos informacijos platinimo 

pavojus. 

4.3. Globalizacija 4.3.1. Suprasti globalizacijos sąvoką ir jos ryšį su 

medijomis;  

4.3.2. Suvokti teigiamus ir neigiamus globalizacijos 

padarinius medijų srityje; 

4.3.3. Lyginti įvairius socialinius, kultūrinius, politinius 

fenomenus, juos pagrįsti ir kritiškai vertinti; 

4.3.4. Analizuoti globalines medijų žinutes, identifikuoti ir 

įvertinti jų poveikį;  

4.3.5. Suprasti globalinių medijų žinučių kūrimo principus; 

4.3.6. Praktiškai pritaikyti teorines žinias realiame 

gyvenime. 

4.4. Saugumo problemos 4.4.1. Suprasti nacionalinio ir globalaus saugumo problemų 

sąvokas; 

4.4.2. Suprasti skirtumą tarp nacionalinio ir globalaus 

identiteto; 
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4.4.3. Analizuoti ir įvertinti jų poveikį bendruomenės 

pokyčiams; 

4.4.4. Suvokti nacionalinio saugumo pavojus medijų 

kontekstuose ir informacijos patikimumo tikrinimo 

principus, susijusius su nacionaliniu saugumu; 

4.4.5. Suprasti nacionalinio saugumo problemų  metodus 

medijose; 

4.4.6. Kritiškai įvertinti medijų žinutes. Taikydami 

palyginimo ir patvirtinimo metodus, mokiniai lavina 

kritinio mąstymo įgūdžius ir apskritai savo medijų 

raštingumą. 

 

9. Vertinimas 

9.1. Mokinių medijų ir visuomenės dalyko pasiekimai vertinami bendra mokykloje susitarta ir 

nustatyta ugdymo dalykų pasiekimų vertinimo tvarka. Mokiniai gali būti vertinami „įskaityta / 

neįskaityta“, pažymiais arba kaupiamuoju balu. Vertinant mokinių gebėjimus, medijų ir 

visuomenės ugdymo mokytojams svarbu susitarti dėl aiškių vertinimo kriterijų, kurie turėtų būti 

žinomi ir mokiniams.  

9.2. Medijų ir visuomenės ugdymo programoje aprašyti mokinių gebėjimai padės įvertinti pasiektą 

mokinių mokymosi pažangą. Mokytojai patys pasirenka mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus 

ir būdus atsižvelgdami į mokinių grupės, jų požiūrio, patirties, supratimo ir gebėjimo lygmenis. 

Siūloma vertinti mokinio pastangas siekiant pažinti dėstomą dalyką, stropiai atliekant užduotis, 

aktyviai dalyvaujant pamokose ir indėlį įvairiuose projektuose. 

9.3. Rekomenduojama detalizuoti vertinimą prieš pradedant nagrinėti skyrių ar temą. 

9.4. Svarbi medijų ir visuomenės dalyko mokinių vertinimo nuostata – kritinio mąstymo, problemų 

sprendimo, saviraiškos, kūrybiškumo ugdymas, pagarbos kitam asmeniui, jo nuomonei 

skatinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, mąstymo ugdymas ir gebėjimų 

lavinimas. 

9.5. Pasirinkus kaupiamąjį vertinimą ir baigus tam tikrą mokymosi etapą arba modulį, dalį įvertinimo 

gali sudaryti mokinių veikla ugdymo procese, o kitą dalį – rašto darbai. Mokiniai gali būti 

vertinami už pastangas, aktyvų dalyvavimą, bendradarbiavimą ir apibrėžtą atsiskaityti skirtų 

darbų skaičių (pvz.: referatą, esė, pranešimą, diskusiją, teksto analizę ir interpretaciją ir t.t.). 
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Aktyviai besimokantis mokinys, atsiskaitęs už nustatytą darbų skaičių, gautų aukščiausią 

įvertinimą (balą) tuo atveju, jeigu darbų kokybė atitiktų šioje programoje nurodytus pasiekimus.   

9.6. Mokiniai skatinami įsivertinti, ko išmoko ir kas jiems buvo svarbu, asmeninius gebėjimus, 

nuostatas, emocijas ir charakterio savybes. Pristatydami grupės darbus arba projektus, gali 

įvertinti bendrą grupės veiklą ir kiekvieno mokinio indėlį, praktikuotis vertinti bendramokslių 

darbus.  
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