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Žiniasklaida ir valdymas

• Piliečių įtraukimas

• Politikos formavimas, advokatavimas,

įtaka sprendimų priėmėjams

• „Sarginio šuns“ funkcija vertinant

valdžios veiksmus
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Konceptualūs  žiniasklaidos 

naudojimo ryšiai

[Dalyvavimas]

[Komunikacija]

[Kūrybiškumas]

[MEDIJŲ produkcija]

[Suvokimas]

[Kritinis požiūris

[Pagrindinis 
naudojimas/geresnis]

[Demokratijos palaikymas]

[Interneto turinys]

[Informavimo galimybės]

[Autoriaus teisė ir naudojimas]

[Europinė produkcija]

[Skaitmeninė ir vaizdo medija]

[Visa žiniasklaida]

[Paieškos sistemos]

[Savi ir reguliacijos sistema ]

[Skaidrumas]
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ŽINIASKLAIDOS VAIDMUO ŠVIETIME

• Kaip švietimo katalizatorius

• Informacijos teikėjas ir raštingumas

didintoja

• Platformos piliečiams kalbėti teikėja

• Demokratijos deficito naikintoja

• Diskusijų tarp įvairių socialinių grupių

skatintoja

• Įvairių švietimą skatinančių veiklų

palaikytoja ir rėmėja (antikorupcija ir kt.)
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Teisinis švietimas

• Teisinis švietimas - “procesas, per kurį 
asmenims sudaromos galimybės įgyti žinių ir 
gebėjimų, padedančių tinkamai naudotis savo 
teisėmis ir laisvėmis teisinėje sistemoje, ginti 
savo teises ir vykdyti pareigas”
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Žmonės turi žinoti, kaip nugyventi gyvenimą be 
teismo“. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos 

primininkas Algis Norkūnas

• „Teisinio švietimo lygis Lietuvoje labai žemas. Dėl 
to į teismus besikreipiančių ir vargstančių su 
ilgomis teisinėmis procedūromis žmonių kiekis 
nuolat auga, daugėja bylų teismuose. Tai susiję su 
tuo, kad žmonės nežino ne tik savo teisių, bet ir 
pareigų. Akivaizdu, kad teisiškai išprususiai 
visuomenei būtų kur kas svarbiau laikytis bendrų 
taisyklių, o ne jas laužyti ir keliauti po teismus. “
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Kokios temos aktualiausios?
Apklausa internetu 2013m.

Konstitucinė teisė 22,2

Baudžiamoji teisė 15,4

Civilinė teisė 21,4

Darbo teisė 23,9

Administracinė teise 17,1
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Žiniasklaida ir teisinis švietimas

• Žiniasklaida kaip priemonė:

teikianti informaciją, 

formuojanti požiūrius, 

ugdanti naujus  gebėjimus
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Socialinė medija ir teisės studijos
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Žiniasklaida –komunikacija- dalyvavimas

[Demokratijos plėtra ]

[Dalyvavimas]

[Komunikacija]
[Žiniasklaidos produktas]
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Pasitikėjimas žiniasklaidos priemonės (%)

Kiek Jūs pasitikite žemiau išvardintomis žiniasklaidos priemonėmis?
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Televizija

Radijo stotimis

Interneto naujienų portalais

Laikraščiais

Žurnalais

Socialiniais tinklais

Visiškai pasitikiu Greičiau pasitikiu Nei pasitikiu, nei nepasitikiu Greičiau nepasitikiu Visiškai nepasitikiu Negaliu atsakyti

N=1002



Pasitikėjimui žiniasklaidos priemonėmis svarbūs veiksniai (%)

Kiek Jūsų pasitikėjimui viena ar kita žiniasklaidos priemone svarbūs žemiau išvardinti veiksniai? 
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Žiniasklaidos priemonėje vyraujančios
tematikos

Žiniasklaidos priemonės tipas (Radijas,

Televizija, Spauda, Internetas)

Žiniasklaidos priemonėje dirbantys

žurnalistai

Žiniasklaidos priemonės rašinių antraščių /
temų pristatymo būdai

Žiniasklaidos priemonių savininkai

Labai svarbu Greičiau svarbu Nei svarbu, nei nesvarbu Greičiau nesvarbu Visiškai nesvarbu Negaliu atsakyti
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Ar žinote, kad egzistuoja įstatymai, kurie reguliuoja žiniasklaidos veiklą....
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Kad egzistuoja autorių teisės

Kada ir kur reklama gali būti skelbiama

Kad yra turinys, kuris negali būti viešinamas

žiniasklaidoje

Kokio pobūdžio gali būti reklama

Taip Ne
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Žiniasklaidą reguliuojančių įstatymų žinomumas (%)



Teisinio sąmoningumo elementai-ir 
informavimas 

(1) pagrindinių teisės savybių žinojimas, pavyzdžiui, kad teisės 
susijusios su pareigomis, 
(2) esminių teisės elementų supratimas, pavyzdžiui, kaip 
įgyvendinamas įstatymas ir kokios yra piliečių teisės į deramas 
teismines procedūras; 
(3) supratimas, kaip kuriami ir keičiami įstatymai, kokia yra 
demokratinių procesų esmė; 
(4) žinojimas, kad įstatymai yra pagrįsti vertybėmis ir įsitikinimais, kurių 
dalis piliečių gali ir nepripažinti; 
(5) supratimas, kad įstatymas ne visada sutampa su teisingumu, ir 
gebėjimas būti kūrybiškai kritiškam įstatymo atžvilgiu; 
(6)žinojimas ir gebėjimas sužinoti, kada ir kaip ieškoti specialisto 
pagalbos ir pritarimo
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Kriterijai

Vertinimas

Faktai Nuomonės Elgesys

Rodikliai ir įrankiai
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Ačiū už dėmesį
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META raštingumas – viso gyvenimo 
svarbiausias gebėjimas


