“Tavs Medijpratības termometrs”
SĀKUMSKOLAI (1.-4.kl.)
Lai noskaidrotu skolēnu mediju pratības līmeni:
1. Skolēni aizpilda Testa lapu, apvelkot pareizās
atbildes.

5. Tests var tikt izmantots skolēnu zināšanu
diagnosticēšanai pirms mediju izglītības
nodarbības vai kā formatīvās vērtēšanas rīks
pēc nodarbības.

2. Testa jautājumi aptver daudzveidīgus mediju
izglītības tematiskos lokus – privāta informācija,
datoratkarība, uzvedības normas interneta vidē,
atbildība, reklāmas vēstījumu atpazīšana u.c.

6. Pēc testa izpildes, katrs skolēns saņem
termometru un kopā ar skolotāju atzīmē
rezultātu. Par katru nepareizu atbildi
skolēna temperatūra kāpj par 0,5 grādiem.
Sākuma punkts 36,5 grādi.

3. Testa izpildes laiks 10 -15 minūtes.
4. Skolēni testu var pildīt individuāli vai
pāros – atkarībā no uzdevuma mērķa.
Vēlams, lai skolēni izvēlētās atbildes pamato
ar piemēriem, tādejādi padziļinot izpratni un
papildinot viens otra zināšanas.

Testa pareizās atbildes
Sākumskola: 1a, 2b, 3b, 4b, 5b, 6a, 7b, 8a, 9b, 10a

Kas ir medijpratība un kāpēc tā ir svarīga?
Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas
nepieciešams darbam ar informācijas avotiem –
informācijas atrašanai un analīzei, informācijas
sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura
kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas
atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos
pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu
pamatotu viedokli. (KM, Latvijas mediju politikas
pamatnostādnes 2016.-2020.gadam)

Medijpratība ir kompleksa pratība, tā attīstās
tikai praktiski īstenojot mediju izglītības procesu,
atbilstoši vecumposmam, pilnveidojot bērnu
izpratni par: mediju un digitālo tehnoloģiju lomu
zināšanu un spriedumu veidošanā; privātu
un publisku, ticamu un viltus informāciju;
pirmavotiem; reklāmas vēstījumiem un to mērķi;
atbildību, radot savus vēstījumus un daloties ar
citu radīto; sadarbību un komunikāciju u.c. tēmām.

Kurā mācību priekšmetā visefektīvāk attīstīt medijpratību?
Mediju pratība kā digitālās pratības komponente
ir integrēta jaunajā mācību saturā Skola 2030
(www.skola20130.lv), definējot medijpratību
kā svarīgu skolēna rīcībspējas elementu. Mediju
izglītība ir ietverama ikvienas mācību jomas saturā,
apskatot jomai tuvāko medijpratības šķautni,

prasmes, zināšanas, piemēram, reklāmu analīzi,
fotogrāfijas vēstījuma analīzi, jomas popularizēšanu
medijos u.c. Lai noskaidrotu, ko skolēni zina un
kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība – esam
izstrādājuši testu “Medijpratības termometrs”.
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Medijpratības TESTS SĀKUMSKOLAI (1.-4.kl.)
a

b

Apgalvojums

1.

Sakrāj 50 konfekšu “Saldumiņš”
papīriņus, atsūti tos un varbūt tieši Tu
laimēsi velosipēdu!

Konfektes “Saldumiņš” ir piena šokolādes
konfektes ar vafeļu gabaliņiem.

Tā ir
reklāma

2.

Klasesbiedrs lūdz Tev iedot savu mobilo
telefonu. Viņš vēlas pajokoties un no
Tava numura uzrakstīt pāris ziņas
citiem, bet neparakstoties ar savu vārdu.
Tu dod telefonu ar prieku!

Klasesbiedrs lūdz Tev iedot savu mobilo
telefonu. Viņš vēlas pajokoties un no Tava
numura uzrakstīt pāris ziņas citiem, bet
neparakstoties ar savu vārdu. Tu nedod, jo
negribi, lai citi domā, ka ziņas rakstīji Tu.

Šī rīcība ir
pareiza

3.

Tev klasesbiedrene atsūta ziņu, ka
rīt var neiet uz skolu. Ziņā nav nekas
paskaidrots, kas to viņai teicis un kāpēc
var neiet. Viņa lūdz, lai Tu šo ziņu pārsūti
vismaz 5 citiem klasesbiedriem.

Tev klasesbiedrene atsūta ziņu, kurā raksta,
ka e-klasē ir izlasījusi, ka rīt nenotiek pirmā
stunda. Tu ieej e-klasē, pārbaudi. Tur
tiešām tas ir rakstīts.

Tā ir droša
un ticama
informācija

4.

Uz datorekrāna izlec paziņojums angļu
valodā, ko Tu nesaproti. Tu spied YES,
nezinot, kam piekrīti.

Uz datorekrāna izlec paziņojums angļu
valodā, ko Tu nesaproti. Tu pasauc kādu,
kurš var Tev palīdzēt vai izmanto google
tulkotāju, lai saprastu paziņojumu, pirms
tam piekrīti.

Tā ir gudra
rīcība

5.

Visa internetā atrodamā informācija ir
pārbaudīta un tai var ticēt.

Internetā ir gan patiesa, gan nepatiesa
informācija. Sev svarīga informācija ir
jāpārbauda.

Tā ir
patiesība

6.

Tev atnāk ziņojums internetā. Raksta
“Salavecītis”. Viņš lūdz atsūtīt Tavu
adresi un uzrakstīt laiku, kad mājās būsi
viens. Viņš sola atnest dāvanu. Viņš
lūdz to neteikt vecākiem. Rakstītājam
ar segvārdu “Salavecītis” var ticēt, un Tu
nosūti adresi.

Tev atnāk ziņojums internetā. Raksta
“Salavecītis”. Viņš lūdz atsūtīt Tavu adresi
un uzrakstīt laiku, kad mājās būsi viens.
Viņš sola atnest dāvanu. Viņš lūdz to
neteikt vecākiem. Tu nesūti savu adresi un
parādi vecākiem šo ziņojumu.

Nepareiza
rīcība

7.

Internets ir radīts, lai spēlētu spēles,
klausītos mūziku un skatītos filmas.

Internets ir izmantojams mācībām,
informācijas iegūšanai, tajā ir noderīgi video.

Tā ir
patiesība

8.

Tu pamosties naktī un uzraksti dažiem
klasesbiedriem ziņu ar jautājumu:
”Ko dari?”, daži no viņiem pamostas,
saņemot tavu jautājumu

Tu pamosties naktī, jo Tev nenāk miegs. Tu
istabā esi viens/a, tapēc ieslēdz gaismu un
palasi grāmatu.

Tas ir
nepieklājīgi

9.

Tu noskaties video, kurā bērni ēd ziepes,
izaicina pārējos arī to darīt, filmēt un
dalīties ar video. Tu nezini, vai ziepes
ir ēdamas, un negribi prasīt vecākiem.
Pašam Tev ir bail to darīt, bet Tu pierunā
draudzeni izmēģināt, melojot, ka pats
jau mēģināji un tas ir jautri. Tu filmē, kā
viņa to dara, un iedrošini!

Tu ar draugiem noskaties video, kurā bērni
ēd ziepes, izaicina pārējos arī to darīt,
filmēt un dalīties ar video. Tā kā Tu nezini
vai ziepes nav kaitīgas veselībai, Tu atrunā
draugus, kuri vēlas izmēģināt atdarināt šo
video.

Tā ir
atbildīga
rīcība

10.

Ja Tev ir mobilais telefons ar interneta
pieslēgumu, Tu vari pats atrast
informāciju par to, cikos ir nākamais
autobuss. Tev jāzina mājas lapas adrese
un pieturas nosaukums.

Ja Tev ir mobilais telefons ar interneta
pieslēgumu, Tu nevari atrast informāciju
par to, cikos ir nākamais autobuss. Lai to
noskaidrotu, Tu zvani mammai, lai viņa
paskatās. Ja viņa nevar runāt, Tu gaidi,
kamēr viņa atzvanīs un tikmēr spēlē spēles.

Tā ir gudra
interneta
izmantošana
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Vārds, uzvārds (kā?)

Par katru nepareizu
atbildi skolēna

Sākuma punkts

temperatūra kāpj
par 0,5 grādiem.
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