DIGITĀLĀ REALITĀTE – TIEŠI TĀDA, KĀDA TĀ IR
2018. gada 23. marts, no plkst. 11.00 līdz 12.30
Ekspertu diskusija – tiešraide
Digitālās nedēļas 2018 ietvaros LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedra
sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, kā arī partneriem no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas organizē ekspertu diskusiju - tiešraidi “Digitālā realitāte – tieši tāda, kāda tā ir”,
kurā tiks prezentēts pētījums par 9 līdz 16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību
Latvijā: http://ej.uz/medijpratibas_petijums. Pētījuma prezentāciju un diskusiju būs iespējams
vērot tiešraidē https://www.lu.lv/tiesraide/1/nc/.
Pētījumu pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas un ar tās finansiālu atbalstu 2017. gada rudenī
veica Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedra. Katedras
vadītāja un vadošā pētniece Guna Spurava saka: ”Mūsu uzdevums bija izgaismot realitāti, kādā
dzīvo jaunā paaudze un kliedēt miglu, kas klāj digitālo pikseļu plaisu paaudžu starpā. Lai var
sākt apjaust, kas notiek otrā krastā.”
Pētījuma rezultātu analīze liecina, ka zināšanas, kuras bērni un pusaudži iegūst skolā un, ko
viņiem spēj sniegt vecāki, nav pietiekamas, lai attīstītu prasmes un iemaņas, kādas šobrīd
nepieciešamas, lai droši un prasmīgi darbotos dažādās platformās digitālajā vidē. Tāpat
ieteicams izglītības procesā īpašu uzmanību pievērst sākumskolas un jaunākā pamatskolas
vecuma bērnu izglītošanai attiecībā uz prasmēm, kas nepieciešamas informācijas meklēšanā,
tās salīdzināšanā un izvērtēšanā. Ieteicams attīstīt iemaņas un prasmes, kuras bērniem un
pusaudžiem nepieciešamas, izmantojot interneta meklētājprogrammu Google, video platformu
YouTube, kā arī citas interneta vietnes. Bērnu un pusaudžu informācijpratības veicināšanā
potenciāli būtu izmantojamas ne vien pedagogu, bet arī bibliotekāru prasmes un zināšanas
darbā ar informāciju, kā arī ieteicams attīstīt izglītības iestāžu sadarbību ar publiskajām
bibliotēkām.
Diskusijas mērķis ir uzrunāt bibliotekārus un pedagogus, kā arī bērnu vecākus visā
Latvijā, lai iepazīstinātu ar pētījuma rezultātiem un aicinātu domāt par to, ko mēs –
pieaugušie katrs varam darīt un kāds atbalsts mums pašiem vajadzīgs, lai bērnu un
pusaudžu dzīve digitālajā vidē būtu ne tikai aizraujoša, bet arī droša un lietderīga
Ekspertu diskusijā tiks prezentēti pētījuma rezultāti, kā arī pārrunāti pētījuma rezultāti
Diskusiju vadīs Radio 5 dīdžejs, ētera personība Magnuss Eriņš. Diskusijā piedalīsies LU Sociālo
zinātņu fakultātes digitālo mediju un medijpratības pētnieces – ekspertes Līva Brice un Guna
Spurava, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, LNB Bērnu
literatūras centra medijpratības speciāliste Aiga Grēniņa.
Aicinām katrā Latvijas bibliotēkā organizēt iespēju vērot tiešraidi un tās laikā iesūtīt
jautājumus.

