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PRIEKŠVĀRDS

Medijiem jau ilgu laiku ir bijusi svarīga loma cilvēku dzīvēs, un to nozīme turpina pieaugt. 
Studijas, darbs, sociālā ietekmēšana, pašizpausme, personiskās identitātes veidošana, 
pakalpojumu izmantošana un komunikācija ar citiem arvien vairāk saistās ar medijiem 
mūsu ikdienas dzīvē. Arvien biežāk apmierinātība un neapmierinātība individuālajā un 
sociālajā līmenī ir gan saistīta ar medijiem, gan atklājas medijos. 

Medijpratība ir kļuvusi par svarīgu pilsoniskās kompetences elementu, kas veicina iespējas 
cilvēkiem un sabiedrībai dzīvot labu, jēgpilnu dzīvi. Šī iemesla dēļ ir vērtīgi, ka politika 
“Medijpratība Somijā” vienlīdzīgi attiecas uz visām cilvēku grupām.  

Pēdējos gados medijpratības nepieciešamība vairākkārt tikusi uzsvērta saistībā ar sociālo 
draudu scenārijiem. Šādu scenāriju piemēri ir sistemātiska un mērķtiecīga dezinformācijas 
un antidemokrātisku ziņu izplatīšana, naida runa un pastarpināta seksuāla uzmākšanās, 
kas kļūst aizvien izplatītāka, kā arī ar privātuma un datu drošības pārkāpumi. Kopumā ir 
saprotams, ka medijpratībā izglītoti cilvēki var sevi pasargāt no šiem draudiem. Tomēr 
mediju izglītības mērķi ir daudz aptverošāki. Primārais mediju izglītības mērķis ir veicināt 
cilvēku vēlmi un spēju aktīvi un atbildīgi darboties mediju kultūrā, tādējādi nostiprinot 
vēlamās nākotnes tendences. Mediju kultūra var ietvert arī dažādas negatīvas iezīmes, un 
mediju izglītība var veicināt cilvēku un sabiedrības aktīvu – nevis tikai reaģējošu – lomu 
atbalstīšanu mediju kultūrā.

Medijpratība ir vairāk nekā vienkārši iemācīties izprast medijus un radīt tiem saturu. 
Medijpratība ir cieši saistīta ar jautājumiem par personisko izaugsmi, kreativitāti, kritisko 
domāšanu, izglītotību un iesaistīšanos sabiedrībā un kultūrās. Tādēļ augstas kvalitātes 
mediju izglītībai ir svarīga loma kopīgā medijpratības apguvē un attīstībā, ņemot vērā arī 
ētiskās perspektīvas. Visefektīvākā mediju izglītība var palielināt saprašanos un vienotības 
sajūtu starp cilvēkiem, nodrošināt līdzdalības iespējas un samazināt polarizāciju sabiedrībā 
un kopienās. Vēl viens mērķis ir izraisīt indivīdu izpratni un interesi par mācīšanos 
patstāvīgi. Šī ideja par pašizglītošanos ir īpaši svarīga gadījumos, kad medijpratība tiek 
attīstīta pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem.

Somijas mediju izglītībai ir ilgas tradīcijas, un desmitgades mijā mediju izglītībā 
iesaistīto dalībnieku skaits ir lielāks nekā jebkad agrāk. Starpsektoru un daudzdisciplināra 
sadarbība ir obligāta, lai mediju izglītība, pētniecība un citas saistītas darbības un atbalsta 
pakalpojumi sasniegtu ikvienu Somijā.  

Medijpratības veicināšana ir kopēja tēma visam Izglītības un kultūras ministrijas 
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administratīvajam sektoram, un tā ir paplašinājusies, aptverot citas sabiedrības un 
administrācijas jomas. Medijpratības apguvei un attīstībai ir nepieciešamas daudzpusīgas 
un plašas darbības. Efektīvie attīstības pasākumi ņem vērā visas cilvēku grupas no 
vienlīdzības un nediskriminācijas perspektīvas.

Somijas mediju izglītības panākumu būtisks faktors ir sadarbība, par ko liecina arī cilvēku, 
kas snieguši ieguldījumu šīs jaunās politikas izstrādē, daudzpusīgās pieredzes. Pārstāvji 
no vairāk nekā simts organizācijām piedalījās šīs politikas sagatavošanā tās dažādos 
procesa posmos. Mēs vēlamies pateikt sirsnīgu paldies tiem, kas piedalījās. Medijpratības 
veicināšana Somijā ir kopīga lieta .

 6 • FOREWORD

tion and reduce polarisation in society and communities. Another objective 
is to evoke individuals’ awareness and interest in independent learning. This 
idea of self-education is particularly important in the case of developing the 
media literacy of adults and older people. 

Finnish media education has long traditions, and at the turn of the decade 
the number of actors engaged in media education is larger than ever before. 
Cross-sectoral and multidisciplinary collaboration is imperative in order for 
media education, research and other related actions and support services to 
reach everyone in Finland. 
 The promotion of media literacy is a cross-cutting theme for the entire 
administrative sector of the Ministry of Education and Culture, and it has 
expanded to cover other areas of society and administration. The learning and 

-
tive development measures take into account all groups of people from the 
perspective of equality and non-discrimination.  

A key factor in the success of Finnish media education is collaboration, 
which is also evident in the versatile backgrounds of the people who contrib-
uted to the development of the new policy. Representatives from more than a 
hundred organisations participated in the preparation of this policy in various 
stages of the process. We would like to extend our warmest thanks to those 
who participated.  The promotion of media literacy in Finland is a common 
cause.

Li Andersson Hanna Kosonen               Hanna Kosonen, 
Zinātnes un kultūras ministre

Li Andersson, 
Izglītības ministre
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CEĻĀ UZ MEDIJPRATĪBĀ IZGLĪTOTĀM 
SABIEDRĪBĀM – KOPĀ!

2019. gada decembrī Izglītības un kultūras ministrija publicēja pārstrādāto  Somijas 
medijpratības politiku. Neoficiāli, bet ar ministrijas apliecinājumu, tagad šī politika ir 
iztulkota latviešu valodā. 

Politikas vīzija ir uzlabot iespējas ikvienam attīstīt savu medijpratību. Šī vīzija ietver 
medijpratības pamatideju kā īstu 21. gadsimta pilsonisko kompetenci – tā ir svarīga visiem 
cilvēkiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, invaliditātes, sociālekonomiskās pieredzes 
vai citām īpašībām. Tas ir svarīgs princips, bet īstenošana ir izaicinājums. Tomēr mēs 
esam apņēmušies strādāt, lai to panāktu kopā ar visām organizācijām, kas vēlas dot savu 
ieguldījumu. Medijpratības veicināšana ir viens no galvenajiem civilizācijas projektiem 
21. gadsimtā, un tai ir nepieciešama visu sabiedrības grupu apņēmība un centieni. Politikas 
izstrāde ir svarīga mediju izglītībā un medijpratības attīstībā, bet tai ir jābūt cieši saistītai 
ar praksi.

Medijpratību vislabāk var uzlabot ar augstas kvalitātes mediju izglītības palīdzību. 
Vīzija ir tāda, ka mediju izglītība Somijā ir aktuāla, uz mērķi orientēta un atbilstoša . 
Mediju izglītība ir ētiska, pieejama, ilgtspējīga un efektīva. Medijpratības pilnveidošana 
nav vienkāršs uzdevums, bet tai vairāk ir nepieciešama ilgtermiņa konsekvence dažādos 
līmeņos. Mediju izglītību var attīstīt par vēl sistemātiskāku darbību, atbilstoši plānojot, 
vadot un piešķirot resursus.

Nacionālais audiovizuālais institūts KAVI ir Somijas valsts iestāde, kas ir atbildīga par 
medijpratības veicināšanu, un Izglītības un kultūras ministrija mums arī noteica uzdevumu  
sagatavoties politikas atjaunošanai . Priekšdarbi tika veikti 2019. gadā, plaši sadarbojoties 
ar nozares dalībniekiem, – šajā procesā piedalījās vairāk nekā 100 ieinteresēto personu no 
daudzveidīgām medijpratības jomām. 

Mūsu darbs ar politiku nebeidzās ar gala versijas publicēšanu. Gluži pretēji. Politika ir 
izstrādāta, lai attīstītu praksi . Tādejādi mums būs aktīva loma, atbalstot politikas īstenošanu 
turpmākajos gados, piemēram, radot tīklošanas, konsultāciju, izpratnes veidošanas un 
izglītības iespējas. Tomēr ir svarīgi saprast, ka neviena atsevišķa organizācija nevar pilnībā 
būt atbildīga par īstenošanu, bet panākumu atslēguma drīzāk ir sadarbība. Visaptverošai, 
sistemātiskai augstas kvalitātes mediju izglītības attīstībai  ir nepieciešamas visas mazās 
un lielās iniciatīvas, attīstības projekti, aktivitātes un prakse, kuru kopīgais mērķis ir 
labāka pasaule.
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Mūsdienu mediju kultūra ir ļoti globāla, un tādai ir jābūt arī mediju izglītībai. Vietējās 
un valsts līmeņa aktivitātes ir ļoti svarīgas visās izglītības jomās, bet ļoti nepieciešama 
ir arī starptautiskā tīklošana un medijpratības veicināšana attīstība pāri robežām. Kopā 
mēs varam strādāt pie tā, lai sabiedrības medijpratībā būtu izglītotas vēl vairāk. Somijas 
medijpratības politiku latviešu valodā pārtulkoja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs 
Latvijā. Kā šobrīd pārtulkotās politikas autori mēs vēlamies izteikt pateicību Ziemeļvalstu 
Ministru padomei par viņu ieguldījumu un interesi Somijas mediju izglītībā.

Saara Salomaa un Lauri Palsa 
Nacionālais audiovizuālais institūts (KAVI), Somija



8 •  REZUMĒJUMS

REZUMĒJUMS 

“Medijpratība Somijā” ir medijpratības politikas un nacionālās mediju izglītības politikas 
dokuments, ko 2019. gadā publicēja Izglītības un kultūras ministrija. Dokumentā ir 
atjaunotas un papildinātas 2013. gadā publicētās kultūras politikas vadlīnijas attiecībā uz 
medijpratību(1).

Nepieciešamība atjaunot politiku radās no pārmaiņām, kas ir notikušas mediju kultūrā, un 
specifiski attiecībā uz mediju izglītības mērķgrupām, kas ir daudz plašākas nekā iepriekš. 
Valdības programma(2) arī akcentē mediju prasmju nepieciešamību visām vecumu grupām, 
no bērniem līdz senioriem. 

Politikas vīzija ir uzlabot iespējas ikvienam attīstīt savu medijpratību.

2010-tajos gados mediju izglītība Somijā ir kļuvusi ievērojami plašāka nekā iepriekš: 
aizvien vairāk nozares ir atzinušas nepieciešamību veicināt medijpratību, un vairākas 
jaunas iniciatīvas ir tikušas ieviestas īpaši pieaugušo cilvēku mediju izglītībā. Liela 
dalībnieku grupa ir iesaistījusies mediju izglītībā vai to attīsta un atbalsta savā pamatdarbā 
vai starp citiem darba uzdevumiem. 

Politikas dokumenta “Medijpratība Somijā” mērķis ir precizēt mediju izglītības jomu un 
aprakstīt mediju izglītības stiprās puses, vērtības un principus Somijā. Šis dokuments 
arī izceļ jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un ar tām saistītās sociālās, kultūras un 
tehnoloģiju attīstības tendences. 

Saskaņā ar mediju izglītības politikas trīs galvenajiem mērķiem mediju izglītība Somijā ir:

 � visaptveroša

 � augstas kvalitātes

 � un sistemātiska

Politikas dokuments ietvert dažādus rīcības priekšlikumus, kas atbalsta mērķus.

Medijpratība Somijā tika gatavota kā daļa no starpadministratīvās mediju politikas 
programmas. Nepieciešamība atjaunot medijpratības politiku tika izteikta valdības 
rezolūcijā 2018. gadā(3). 2019. gada februārī Izglītības un kultūras ministrija uzdeva 
Nacionālam audiovizuālam institūtam (KAVI) atjaunot politiku. Nacionālais 

(1) Izglītības un Kultūras ministrija (2013a). Laba medijpratība. Vadlīnijas, 2013-2016. 
(2) Valdības programma. 2019. Iekļaujošā un kompetentā Somija – sociāli, ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīga 
sabiedrība. 
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audiovizuālais institūts gatavoja politiku sadarbībā ar Izglītības un kultūras ministriju, 
īstenojot starpadministratīvo un starpnozaru sadarbību ar mediju izglītībā iesaistītajiem 
dalībniekiem.

Politikas izstrādē tika izmantota tiešsaistes aptauja par mediju izglītības esošo statusu 
un nākotni (dalībnieku skaits = 58) , septiņās lielās un mazās pilsētās organizētie mediju 
izglītības semināru rezultāti un intervijas ar profesoriem. Sagatavošanas procesā tika 
pārskatīti politikas dokumenti no dažādiem administratīvajiem sektoriem, kuros minēta 
mediju izglītība.

Politika atbalsta attīstības darbu un darbību plānošanu mediju izglītībā. Citu starpā 
ministrijas, aģentūras, municipalitātes, organizācijas, asociācijas, fondi, uzņēmumi, 
izglītības iestādes un citas kopienas var piedalīties ierosināto darbību īstenošanā. Nacionālās 
mediju izglītības politikas īstenošanai ir nepieciešama dažādu operatoru sadarbība.

(3) Somijas valdība. (2018.) Valdības rezolūcija par Mediju politikas programmu. 
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1  IEVADS 

Medijpratība Somijā. Nacionālā mediju izglītības politika ir nacionālās politikas 
dokuments, kas izstrādāts, sadarbojoties Nacionālajam audiovizuālajam institūtam 
(KAVI) un Izglītības un kultūras ministrijai, un kuru publicējusi Izglītības un kultūras 
ministrija. Politikas mērķgrupa ietver visu sabiedrības sektoru operatorus, kas ir iesaistīti 
medijpratību  un mediju izglītības veicināšanā, atbalstīšanā, pētniecībā un praksē. Politika 
tika sagatavota 2019. gadā, īstenojot plašu starpadministratīvo sadarbību ar ieinteresētajām 
personām.

Valdības programmā(4) medijpratības veicināšana ir saistīta ar atbalstu bērnu un pusaudžu 
aktīvai darbībai un līdzdalībai sabiedrībā un nepareizas informācijas izplatīšanas novēršanu. 
Turklāt bērni būtu jāatbalsta, lai viņi spēj sevi pasargāt no problēmām, ar kurām viņi 
saskaras tīmekļu vietnēs, un spēj tās risināt. Tāpat būtu jāveicina arī gados vecāku cilvēku 
prasmes izmantot elektroniskos pakalpojumus. Medijpratības nozīme ir ieguvusi vairāk 
uzmanības nekā iepriekš Eiropas Savienības līmenī ar direktīvu 2018/1808/EU, kas pirmo 
reizi uzliek dalībvalstīm pienākumu veicināt medijpratību.

Medijpratība ir svarīgs pilsoniskās kompetences elements. Sociālie jautājumi, piemēram, 
par mobilo plašsaziņas līdzekļu tehnoloģiju dominējošo klātbūtni ikdienas dzīvē, sociālo 
polarizāciju, pakalpojumu un patēriņa digitalizāciju, klimata pārmaiņām, dezinformāciju 
un propagandu, arī ir uzsvēruši medijpratības nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Cerības uz 
medijpratību publiskajā diskursā dažkārt ir nesaprātīgas, sagaidot, ka medijpratība varēs 
atrisināt sarežģītas sociālas problēmas. Ir svarīgi zināt, kā ierobežot cerības un priotarizēt 
darbības. Visefektīvākā mediju izglītība ir tikai daļa no pozitīvas attīstības, un tā nepadara 
liekus citus sociālus pasākumus un struktūras.

Sadarbības nozīme ir uzsvērta, jo vajadzība pēc mediju prasmēm kļūst par ikdienas dzīves 
būtisku sastāvdaļu. Mediju izglītībā nav atsevišķa organizācija vai darbība, kas pēc būtības 
var nodrošināt ikviena individuālās vajadzības. Lai paplašinātu darbības jēgpilnā veidā, 
dalībniekiem būtu jāzina savu kompetenču robežas un jāprot tīkloties un sadarboties ar 
citām profesionālām jomām. Tāpēc šīs politikas mērķis ir uzsvērt sadarbības un atbalsta 
procesu nozīmi, kuros mediju pedagogi piedāvā savas ekspertzināšanas, īstenojot 
daudzdisciplināru un starpsektoru sadarbību ar mērķi uzlabot cilvēku medijpratību.

(4) Valdības programma. 2019. Iekļaujošā un kompetentā Somija – sociāli, ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīga 
sabiedrība.  
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Gan medijpratība, gan mediju izglītība šajā politikas dokumentā būtu jāsaprot kā plaši 
termini. Medijpratības definīcija ir bijusi plaši apspriesta un pētīta, bet plaši pieņemta 
definīcija vēl nav ierosināta(5). Papildus medijpratībai tiek izmantoti arī tādi citi termini, 
kā, piemēram, mediju izglītība, mediju prasmes vai daudzpratība. Šajā politikas dokumentā 
medijpratība attiecas uz visām prasmēm, kas saistītas ar mediju izmantošanu un lietošanu, 
kā arī uz izpratni par medijiem un prasmēm, kas saistītas ar mediju satura radīšanu(6). No 
otras puses, mediju izglītība aptver visu veidu mediju un medijpratības veicināšanu visām 
mērķgrupām, tai skaitā bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem(7). Izglītība šajā kontekstā 
attiecas uz sistemātiskām darbībām, kuru mērķis ir uzlabot medijpratību(8). Nebūtu nozīmes 
praksē nodalīt mediju izglītību no citas izglītības un mijiedarbības. Mediju izglītība 
veicina vispārējus izglītības mērķus plašā mērogā, kas aptver tādus tematus kā vispārējā 
personiskā izaugsme un sociālekonomiskā, dzimumu, vecuma un etniskā vienlīdzība, un 
tā apskata arī ētikas un morāles tēmas. Medijpratības veicināšana būtu jāsaprot kā plašs 
termins, kas aptver gan tūlītēju mijiedarbību, piemēram, mācīšanu skolā, gan vispārējas 
informētības palielināšanu, izmantojot, piemēram, komunikāciju. Mediju izglītības 
pētniecība un apmācība arī ir mediju izglītības pasākumi. Mediju pedagogi veic savu 
izglītojošo uzdevumu ar tiem, kas ir tieši iesaistīti viņu darbībā, bet arī netieši, nodrošinot 
papildapmācību mediju izglītībā profesionāļiem dažādās industrijās vai atbalstot vecākus 
un citas personas, kas iesaistītas bērnu audzināšanā mājās. Apmācības nodrošināšana 
profesionāļiem tiešām ir viens no galvenajiem jautājumiem mediju izglītības veicināšanā, 
un jau ilgu laiku ir bijusi vajadzība pievērst plašāku uzmanību pedagogu un bibliotēku 
speciālistu apmācībai mediju izglītībā (9).

Kultūras politikas dokuments “Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 -2016 (Laba 
medijpratība. Vadlīnijas 2013. –2016. gadam.) bija līdzšinējā nacionālā medijpratības 
politika, un tas tika izmantots par pamatu šai atjaunotai politikai. Nepieciešamība 
atjaunot medijpratības politiku tika izteikta 2018. gada valdības rezolūcijā par mediju 
politikas programmu(10). Viens no iemesliem atjaunotās politiku nepieciešamībai radās no 
pārmaiņām, kas ir notikušas mediju kultūrā(11). Mediju izmantošana mobilajās ierīcēs, kā 
arī televīzijas satura skatīšanās, izmantojot programmu pakalpojumus pēc pieprasījuma, 
un spēļu satura skatīšanās videostraumējumā pēdējos gados ir kļuvusi daudz izplatītāka. 
Nepārtraukts tehnoloģijas progress, piemēram, mākslīgais intelekts un algoritmi, un 
aizvien mērķtiecīgāka to izmantošana rada arī izaicinājumus mediju izglītībā. Jāatzīmē, 
ka, mediju kultūrai pastāvīgi attīstoties, tādi tradicionālāki mediju izmantošanas veidi, kā, 
piemēram, radio klausīšanās, kino vai avīžu un žurnālu lasīšana, tomēr nav izzuduši. Līdz 
ar to mediju izglītībā jāņem vērā mūsdienu daudzveidīgos mediju izmantošanas veidus.

Nepieciešamība paplašināt mediju izglītību, lai aptvertu jaunas mērķgrupas, piemēram, 
pieaugušo grupas un grupas ar īpašām vajadzībām, tika atzīta saistībā ar politikas 
programmu. Visbūtiskākā izmaiņa, atjaunojot politiku, bija visu vecumu cilvēku iekļaušana 
mērķgrupā Somijā. Daudzveidīgākai mērķgrupai ir vajadzīga jauna veida iztēle un mediju 
pedagogu kreativitāte. Jautājums, kas jārisina kopā, ir par to, kā mediju izglītību var 
padarīt interesantu un pietiekami iekļaujošu, lai tā sasniegtu pat tās grupas, kas nepiedalās 

(5) Palsa & Ruokamo (2015).  
(6) Martens (2010); Potter (2013); Palsa & Ruokamo (2015).  
(7) cf. e.g. Mertala & Salomaa (2016); Tuominen et al. (2016); Rasi et al. (2016). Mērķgrupās var noteikt konkrētākas 
mērķgrupas ar īpašām iezīmēm attiecībā uz mediju izglītību, piemēram, mazi bērni un gados vecāki cilvēki. 
(8) Buckingham (2019); Kupiainen & Sintonen (2009).  
(9) Ruokamo, Kotilainen & Kupiainen (2016); Izglītības un kultūras ministrija (2012).  
(10) Somijas valdība. (2018.) Valdības rezolūcija par Mediju politikas programmu.  
(11) Ala-Fossi et al. (2018).  
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obligātā izglītībā vai kurām ir mācīšanās grūtības. Tajā pašā laikā bērnu un pusaudžu 
mediju izglītības veicināšana joprojām ir vismaz tikpat svarīga un būtiska kā iepriekš. 
Mediju izglītībā iesaistītajām personām papildu sadarbības prasmēm ir jābūt spēcīgām 
zināšanām savā specialitātē.  

Politikas dokuments “Medijpratība Somijā” parāda, kā politikas izstrādē iesaistītās puses 
saprot mediju izglītību Somijā, tās mērķus un pasākumus, kas palīdz sasniegt šos mērķus. 
Dokumentu var arī izmantot, lai izprastu mediju izglītības daudzdimensionalitāti un ar to 
saistītās dažādās atziņas, un kā palīgmateriālu mācību materiāliem, aktivitāšu plānošanai 
un izstrādei, mērķu noteikšanai mediju izglītībā un finansējuma pieprasījumiem.

Somijā medijpratība un mediju izglītība ir plaši veicināta dažādās nozarēs(12). Kā norāda 
dokumenta nosaukums, nacionālā mediju izglītības politika vada mediju izglītības attīstību 
un praksi visā Somijā. Lai pilnveidotu šo politiku, ir nepieciešamas specifiski nozarēm 
piemērotas stratēģijas, kas iekļauj mediju izglītību un sniedz detalizētākas norādes par 
praktiskām darbībām. Šādi piemēri ir mācību programmas un bibliotēku politikas. Šis 
politikas dokuments ir paredzēts kā atbalsts mediju izglītības un medijpratības uzlabošanai 
Somijā. Vīzija ir uzlabot iespējas ikvienam attīstīt savu medijpratību Somijā, izmantojot 
stabilus mediju izglītības pasākumus.

(12) Cf. e.g. Palsa & Salomaa (2016).  
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2  VĪZIJA

Somijā ir uzlabotas iespējas ikvienam attīstīt savu medijpratību. Medijpratības, kas veicina 
labu, jēgpilnu dzīvi, ir svarīgas pilsoniskās kompetences elements.

Medijpratība tiek veicināta un atbalstīta ar augstas kvalitātes, sistemātisku un visaptverošu 
mediju izglītību.

Mediju izglītība Somijā ir aktuāla, vienlīdzīga, atbilstoša  un profesionāli kvalitatīva. 
Konsekventa un sistemātiska resursu piešķiršana atbalsta kompetenču un zināšanu 
uzkrāšanu, darbību izstrādi un mediju izglītības izveidi. Praktiska mediju izglītība ir uz 
mērķi orientēta, ētiska un ilgtspējīga. Daudzpusīga mediju izglītība tiek plānota, praktizēta 
un attīstīta plaša mēroga sadarbībā starp dažādiem dalībniekiem. 
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3  MĒRĶI UN PRIEKŠLIKUMI DARBĪBAI 

MĒRĶIS 1. VISAPTVEROŠA MEDIJU IZGLĪTĪBA

Somijā sniegtā mediju izglītība ir visaptveroša satura, perspektīvu, mērķgrupu un 
ģeogrāfiskās izplatības ziņā.

Ikvienam ir tiesības uz plašu un jēgpilnu medijpratību. Mērķis ir panākt, lai Somijā 
dažādi dalībnieki nodrošinātu ģeogrāfiski visaptverošu, sasniedzamu un pieejamu mediju 
izglītību, kas ņem vērā dažādas mērķgrupas, tematiskos jautājumus un perspektīvas. 
Mediju pedagogi, kas ir pārliecināti par savām stiprajām pusēm, spēj atrast sadarbības 
partnerus un mērķtiecīgi sadarboties. Mērķgrupu daudzveidība un vietējās īpatnības tiek 
ņemtas vērā mediju izglītības plānošanā, attīstībā un praksē.

ŠĀDAS DARBĪBAS ATBALSTA MĒRĶA SASNIEGŠANU

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA PLAŠI APTVER DAŽĀDAS TĒMAS. Mediju izglītība plaši 
aptver dažādus medijus, to izmantošanu un satura radīšanu, kā arī to nozīmi cilvēku 
dzīvēs, kultūrās un sabiedrībā, un katra indivīda tiesības un citu personu tiesības mediju 
kultūrā. Tiek veidoti forumi diskusijai par mediju izglītību. Jēgpilns mediju izglītības 
saturs un dažādas pieejas tam ir noteiktas sadarbībā ar pilsoņiem un ekspertiem no 
citām nozarēm. 

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA TIEK VĒRSTA UZ DAŽĀDĀM GRUPĀM. Medijpratības tiek 
uzskatītas par pilsoniskās kompetences elementu. Tiek uzlabotas iespējas ikvienam 
daudzpusīgi izmantot medijus un uzlabot savas medijpratības. Mērķgrupu daudzveidība 
un fakts, ka indivīds vienlaikus var piederēt dažādām mērķgrupām, tiek ņemts vērā, 
plānojot jaunus pasākumus vai turpinot attīstīt esošos.

 � TĪKLOŠANA TIEK UZLABOTA. Tiek izveidoti, uzturēti un attīstīti tīkli mediju 
izglītības atbalstam. Atbilstoša sadarbība notiek arī citu sektoru tīklos.

 � DIGITĀLĀS IESPĒJAS TIEK IZMANTOTAS. Iespējas, ko piedāvā digitālie mediji, 
piemēram, tiešsaistes apmācības kursi, attālā piekļuve un publiski pieejami arhīvi un 
kolekcijas, tiek izmantotas mediju izglītības praksē un attīstībā, kā arī tīklošanā.
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 � VIETĒJAIS UN REĢIONĀLAIS MEDIJU IZGLĪTĪBAS DARBS TIEK UZLABOTS. 
Praktiskā mediju izglītībā tiek ņemtas vērā vietējās īpatnības. Vietējās partnerības, 
stiprās puses un finansējuma avoti tiek izmantoti sistemātiskā veidā. Dalībnieki 
patstāvīgi iepazīstas ar vietējo mediju izglītības darbu un, ja nepieciešams, palīdz 
cilvēkiem atrast citu dalībnieku sniegtos mediju izglītības pakalpojumus.

 � KOMUNIKĀCIJA MEDIJU IZGLĪTĪBAS JOMĀ TIEK ATTĪSTĪTA. Tiek uzlabota 
informācijas plūsma starp daudzdisciplinārās mediju izglītības speciālistiem. 
Informētība par mediju izglītību, tās nozīmi un saistītiem pakalpojumiem tiek stiprināta 
dažādās mērķgrupās un kopienās.

 � DAŽĀDO DALĪBNIEKU STIPRĀS PUSES TIEK IZMANTOTAS MEDIJU 
IZGLĪTĪBĀ. Ir atzīts, ka mediju izglītība tiek nodrošināta dažādās organizācijās gan 
kā pamatdarbs, gan starp citiem darba uzdevumiem. Papildus daudzas organizācijas 
iesaistās darbā, kas saistīts ar mediju izglītību vai darbu, kas to atbalsta. Dažādi 
dalībnieki novērtē savas stiprās puses un padara tās pamanāmas, lai attiecīgi uzlabotu 
mediju izglītības darbu.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS REZULTĀTI TIEK IZPLATĪTI ATKLĀTI. Publiski pieejamie 
Creative Commons licencētie materiāli ir iecienīti mediju izglītībā, un patentētie 
izglītojošie materiāli par mediju izglītību tiek publicēti ar atklātām licencēm. Mediju 
izglītība ar publisko finansējumu īpaši fokusējas uz izstrādāto materiālu plašu 
izmantojamību un pieejamību. Tiek uzlabota piekļuve materiāliem un komunikācija 
par tiem.



MĒRĶIS 2. AUGSTAS KVALITĀTES MEDIJU IZGLĪTĪBA 

Mediju izglītība Somijā ir augstas kvalitātes, jēgpilna un nediskriminējoša. Mediju 
izglītības kvalitāte tiek vērtēta un attīstīta, balstoties uz pētījumiem.

Medijpratības vislabāk var uzlabot ar augstas kvalitātes mediju izglītības palīdzību. 
Mediju izglītība Somijā ir aktuāla, uz mērķi orientēta un atbilstoša. Mediju izglītība 
ir ētiska, pieejama, ilgtspējīga un efektīva. Mediju izglītības kvalitāte tiek uzlabota, 
balstoties uz pašnovērtējumu un sadarbībā starp nozarēm. Kvalitātes attīstība tiek plaši 
pārskatīta no dažādām perspektīvām. Augstas kvalitātes mediju izglītības mērķis ir veicināt 
cilvēktiesības, vienlīdzību un nediskrimināciju un radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai 
attīstībai.

ŠĀDAS DARBĪBAS ATBALSTA MĒRĶA SASNIEGŠANU

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA IR BALSTĪTA UZ PĒTĪJUMIEM. Kad vien iespējams, mediju 
izglītības aktivitātes tiek izstrādātas, plānotas un praktizētas, balstoties uz pētījumiem. 
Vietējo un starptautisko pētījumu dati par mediju izglītību tiek izplatīti un ir pieejami 
sagatavotās publikācijās, pētījumu popularizēšanā un komunikācijā par tiem, mācībās 
un cita veida pasākumos.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES TIEK UZLABOTAS. Tiek noteiktas galvenās 
kompetences prasības, kas saistītas ar mediju izglītību dažādu nozaru profesionāļu 
darbā. Tiek izmantota sistemātiska un uz vajadzībām balstīta pamatapmācība un 
apmācīšana darba vietā, kā arī daudzpusīgi veidi prasmju attīstīšanai, lai uzlabotu 
viņu kompetenci. Ilgtermiņa attīstība, kas ir saistīta ar ikdienas darba uzdevumiem, 
tiek uzsvērta apmācīšanai darba vietā. Tiek izstrādāti jauni un inovatīvi apmācīšanas 
veidi, kā, piemēram, kolēģu darbaudzināšana, lai izpildītu dažāda veida kompetences 
prasības.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS NOVĒRTĒŠANA TIEK UZLABOTA. Tiek izstrādāta 
mediju izglītības novērtēšanas prakse, un darbības tiek uzlabotas, pamatojoties uz 
novērtējumu. Tiek veicināts profesionālās darbības pašnovērtējums.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA IR SADARBĪBAS AKTIVITĀTE, KURĀ CIENA TOS, KURI 
SAŅEM IZGLĪTĪBU. Kad iespējams, cilvēki mērķgrupās var ietekmēt aktivitātes, 
mērķus, saturu un praktisko īstenošanu mediju izglītības plānošanā, izstrādē, pētniecībā 
un īstenošanā. Izglītības mērķgrupas tiek cienītas.
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 � MEDIJU IZGLĪTĪBA IETVER STARPTAUTISKO SADARBĪBU. Mediju izglītības 
kvalitāte tiek uzlabota, sadarbojoties starptautiskā mērogā. Tiek sekots līdzi šīs 
jomas attīstībai un pētniecībai starptautiskā līmenī, un notiek nozīmīga sadarbība 
Ziemeļvalstu, Eiropas un pasaules līmenī. Somijas mediju izglītība kļūst globāli 
atpazīstama, izmantojot tīklošanu, sadarbību un komunikāciju.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS ORIENTĀCIJA UZ MĒRĶI UN METODES TIEK 
ATTĪSTĪTAS. Augstas kvalitātes mediju izglītība ir uz mērķi vērsts darbs. Tiek 
pilnveidots mediju izglītības darba mērķu uzstādījums, saturs un metodes. Informācija 
par darbības modeļiem un metodēm tiek izplatīta mediju izglītības kopienā, piemēram, 
tīklos, mācību pasākumos un komunikācijā. Līdzvērtīgi panākumiem arī neveiksmes 
tiek uzskatītas par vērtīgu mācību, no kuras kopiena var mācīties.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS VĒRTĪBU BĀZE IR REDZAMA DARBĪBĀ. Mediju izglītības 
darba kopējo vērtību bāze balstās uz starptautiskajām cilvēktiesību konvencijām, 
bet darbā tiek ņemtas vērā arī nozarei un organizācijai raksturīgās vērtības. Mediju 
izglītības vērtību bāze tiek apspriesta atklāti un vērtību nozīme tiek atzīta.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA IR AKTUĀLA UN ATBILSTOŠA. 

Tiek prognozēts un sekots līdzi pārmaiņām un tendencēm pasaulē, sabiedrībā un kultūrā, 
un tās tiek ņemtas vērā darbībā.
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MĒRĶIS 3. SISTEMĀTISKA MEDIJU IZGLĪTĪBA

Somijā sniegtā mediju izglītība ir sistemātiska un konsekventa.

Mediju izglītība tiek izstrādāta vēl sistemātiskākā darbībā, plānojot, vadot un piešķirot 
resursus atbilstoši. Konsekventa un saskaņota mediju izglītība veicina kompetenču 
uzkrāšanu, prakses attīstību un tās institucionalizēšanu sabiedrībā. Plānošana palīdz 
iesaistītajām personām ņemt vērā mediju izglītības tematus un pieejamību un plaši 
sasniegt mērķgrupas.

ŠĀDAS DARBĪBAS ATBALSTA MĒRĶA SASNIEGŠANU

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS ZINĀŠANU PAMATI TIEK KONSOLIDĒTI. Mediju 
izglītības zināšanu pamati tiek konsolidēti, izmantojot akadēmiskos pētījumus un 
citu organizāciju veiktos pētījumus. Zināšanu prasības tiek apspriestas ar pētniekiem, 
finansistiem, izstrādātājiem un tiem, kas strādā praktiskā līmenī. 

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS FINANŠU BĀZE TIEK KONSOLIDĒTA UN DIVERSIFICĒTA. 
Mediju izglītības finansējums ir uzlabots, lai atbalstītu nediskriminējošu, augstvērtīgu, 
visaptverošu un konsekventu darbu. Kur vien iespējams, tiek izmantoti starptautiskie, 
valsts, reģionālie un vietējie finansējuma avoti, un iespējamais finansējums mediju 
izglītības aktivitātēm tiek plānots uz daudzdisciplināra pamata. Tiek pieliktas 
pūles, lai nodrošinātu konsekventu mediju izglītību, piešķirot pietiekošos resursus 
organizācijām. 

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS PLĀNOŠANA TIEK UZLABOTA. Mediju izglītības plānu 
gatavošana tiek izmēģināta, izstrādāta un atbalstīta valsts, reģionālā, vietējā un 
organizāciju līmenī. Mediju izglītības plāni var būt nozarēm specifiski vai starpnozaru 
plāni. Mediju izglītības loma tiek konsolidēta jau esošajos plānos un gatavojot jaunus 
plānus. 

 � LĪDERĪBA MEDIJU IZGLĪTĪBĀ TIEK UZLABOTA. Līderība tiek uzlabota dažādos 
mediju izglītības darbības līmeņos. Būtu jāvāc dati, lai atbalstītu uzlabojumu centienus. 

 � ESOŠĀS STRUKTŪRAS TIEK IEVĒROTAS MEDIJU IZGLĪTĪBĀ. Mediju izglītība 
notiek jau ilgu laiku, un šī joma ir daudzveidīga. Plānojot un finansējot mediju 
izglītības aktivitātes, tiek ņemtas vērā esošās struktūras, resursi, dalībnieki un tīkli un 
nepieciešamības gadījumā tiek veidotas jaunas aktivitātes. Kur vien iespējams, jaunas 
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mediju izglītības darbības tiek izstrādātas esošo struktūru ietvaros, lai nodrošinātu 
nepārtrauktību.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS DARBS TIEK MODELĒTS. Mediju izglītības darbs un tā 
izstrāde, un novērtēšana tiek raksturoti kā darbības modeļi, ar kuriem var dalīties. 
Tiek izmantoti un tālāk attīstīti esošie mediju izglītības modeļi, ņemot vērā kontekstu 
un mērķgrupu īpatnības.
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4  MEDIJU IZGLĪTĪBAS PAŠREIZĒJĀ   
SITUĀCIJA

Mediju izglītības politikas sagatavošanai dalībnieki, kas iesaistīti mediju izglītībā, tika 
aicināti sniegt savus ieskatus, izmantojot atklātu tiešsaistes aptauju, vietējos plānošanas 
seminārus un intervējot profesorus mediju izglītības jomā.

Šīs nodaļas apakšnodaļas apkopo šajos materiālos izteiktās atziņas par mediju izglītības 
stiprajām pusēm, nākotnes tendencēm un izaicinājumiem, kas jāņem vērā, kā arī par 
mediju izglītības vērtībām un principiem. Ņemot vērā lielo respondentu skaitu un plašo 
pienākumu un darba pieredzes vēsturi, uzsvērtie jautājumi var būt pretrunīgi. Mērķis ir 
aprakstīt nozares pašreizējo stāvokli un nākotni, tāpēc daudzpusība tika uzskatīta par 
vērtību un dati netika harmonizēti. Dažādas perspektīvas un viedokļi atspoguļo saprasto 
realitāti mediju izglītībā: pastāv dažāda veida vajadzības pēc uzlabojumiem dažādos 
līmeņos. Attīstot nozari, to ir svarīgi apsvērt. 

4.1. SOMIJAS MEDIJU IZGLĪTĪBAS STIPRĀS PUSES

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA IR DAUDZVEIDĪGA, UN TĀ IR PLAŠI PIEEJAMA. Dažādi 
dalībnieki visā valstī praktizē, veicina un attīsta mediju izglītību. Mediju izglītībā 
iesaistītās dalībnieku grupas plašums atvieglo ņemt vērā dažādus medijus, mērķgrupas 
un izglītības mērķus. Tiek aktīvi veidota daudzdisciplināra sadarbība. Bagātīgs 
informācijas apjoms, mācību materiāli, kas atbalsta praktisku izglītību, un citi publiski 
pieejami resursi, kā, piemēram, ceļveži, rokasgrāmatas, darbības modeļi, spēles un 
video, ir izstrādāti un sagatavoti mediju izglītībā.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAI IR STIPRAS TRADĪCIJAS. Jau ilgu laiku mediju izglītība ir 
bijusi daļa no Somijas demokrātijas un izglītības kompetences, un darbībā iesaistīto 
cilvēku grupa ir liela. Mediju izglītība Somijā sākās vismaz 1950-tajos gados. Pirms 
mediju izglītības šo aktivitāti sauca par izglītību masu komunikācijā, komunikācijas 
izglītību un audiovizuālo izglītību, taču mērķi un praktiskās darbības daudzējādā ziņā 
ir līdzīgas. Dažiem dalībniekiem ir gadu desmitiem ilga pieredze mediju izglītībā.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS POZĪCIJA IR ATZĪTA VALSTS STRATĒĢIJĀS, UN TĀ 
SAŅEM FINANSĒJUMU. Mediju izglītībai jau ilgu laiku ir bijusi loma dažādu 
administratīvo nozaru dokumentos. Mediju izglītība ir iekļauta dažādu līmeņu un 
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grādu izglītības programmās. Līdzīgi Somijas Publisko bibliotēku likums nodrošina 
labu struktūru mediju izglītības īstenošanai. Mediju izglītība jau ilgu laiku saņem 
valsts un privāto finansējumu. Nacionālajam audiovizuālajam institūtam kā valsts 
iestādei ir likumā noteikts pienākums veicināt mediju izglītību.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBĀ IR ĻOTI DAUDZ EKSPERTZINĀŠANAS. Mediju izglītības 
prasmes ir integrētas pamatapmācībā dažādās nodarbinātības nozarēs, un šo tēmu 
var studēt kā galveno vai papildu priekšmetu, individuālus kursu veidā vai kā daļu 
no plašāka kursa Somijas universitātēs. Maģistra studijas mediju izglītībā pieejamas 
arī starptautiskajiem studentiem. Somijā lielākā daļa dažādu sektoru profesionāļi, 
kas nodarbojas ar mediju izglītību, ir augsti izglītoti. Daudzas organizācijas piedāvā 
papildu apmācību mediju izglītībā un gatavo materiālus, kas atbalsta profesionālo 
izaugsmi. Ilgās tradīcijas mediju izglītības darbā ir arī veicinājušas zināšanas nozarē 
praktiskā līmenī.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAS NOZĪME IR ATZĪTA, UN SABIEDRĪBA TAI NODROŠINA 
LABU PLATFORMU.

Mediju izglītības nozīme ir atzīta, un medijpratības veicināšana ir novērtēta. Par mediju 
izglītību diskutē, un par to bieži runā publiskā diskursā. Daudzas no Somijas sabiedrības 
plašākajām stiprajām īpašībām, kā, piemēram, spēcīga vārda brīvība un uzticēšanās 
medijiem, atbalsta mediju izglītības centienus. Spēcīga vārda brīvība un uzticēšanās 
medijiem būtu aktīvi jāuztur. Somijā attieksme pret medijiem un tehnoloģijām ir pozitīva, 
un mediji tiek plaši izmantoti. Somijas mediju izglītība ir labi pazīstama arī starptautiskā 
līmenī.



4.2. MEDIJU IZGLĪTĪBAS VĒRTĪBAS UN PRINCIPI

Mediju izglītība valsts, reģionālā un vietējā līmenī balstās uz cieņu pret cilvēktiesībām 
un vidi. Mediju izglītība Somijā balstās uz ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju(13), 
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (63/1999)(14) un, ciktāl tā attiecas uz bērniem, īpaši uz 
Bērnu tiesību konvenciju(15). Mediju izglītībai tiek piemērotas arī sektoram raksturīgās 
vērtību bāzes.

Vairākas plaši pieņemtas vērtības un principus var identificēt mediju izglītības aktivitātēs. 
Kā liecina saistībā ar politikas sagatavošanu veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, mediju 
izglītošana Somijā balstās uz šādām vērtībām un principiem, tostarp:

 � PRATĪBA , HUMĀNISMS UN ĒTISKUMS. Mediju izglītības darbību galvenie 
principi ir pratības, humānisma un ētikas uzlabošana. Mediju izglītība ir kritiska un 
radoša aktivitāte ar mērķi plaši iesaistīt visus cilvēkus un dažāda veida aģentūras. 
Redzot cilvēkus kā aktīvus aģentus, tiek atbalstīta sabiedrības un sociālā integrācija un 
veicināta ētiski ilgtspējīgas kultūras bāze. Mediju izglītība ir uzticama un neatkarīga, 
un tā ir balstīta uz zināšanām.

 � DAUDZVEIDĪBA UN VIENLĪDZĪBA. Daudzveidība ir viena no mediju izglītības 
raksturīgām pazīmēm. Vienlaikus tā ir viena no nozares un aktivitātes stiprajām 
pusēm. Perspektīvu daudzveidība un lielais dalībnieku skaits ļauj pievērsties dažādiem 
mediju izglītības aspektiem, uz dažādām cilvēku grupām vērstām aktivitātēm un 
komunikatīvai sadarbības kultūrai.

Mediji piedāvā cilvēkiem plašas iespējas. Mediju izglītība veicina vienlīdzīgas iespējas 
ikvienam uzlabot savu medijpratību. Cita starpā mediju izglītības vienlīdzība ir saistīta ar 
humānismu un aktivitātes reģionālo, izglītojošo un nemainīgi nediskriminējošo raksturu. 
Mediju izglītība veicina vienlīdzību un ievēro kultūras daudzveidību un individualitāti. 
Mediju izglītības vienlīdzība tiek veicināta ar tādu pasākumu palīdzību, kā, piemēram, 
informētība par mērķgrupām un uzlabota materiālu un aktivitāšu pieejamība.(16)

(13) Šie ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas panti ir būtiski attiecībā uz ar mediju izglītību: 1.pants, 2.pants, 
3.pants, 12.pants, 18.pants, 19.pants, 20.pants, 26.pants un 27.pants.  
(14) Šie Eiropas Cilvēktiesību konvencijas panti ir būtiski attiecībā uz mediju izglītību: 5.pants, 8.pants, 9.pants, 
10.pants, 11.pants un 14.pants.  
(15) Šie Bērnu tiesību konvencijas panti ir būtiski attiecībā uz mediju izglītību: 2.pants, 12.pants, 13.pants, 16.pants, 
17.pants, 28.pants un 29.pants.  
Konvencija pilnībā ir īstenota, piemērojot Somijas primāros tiesību aktus (Somijas Līgumu sērija 59-60/1991), un tā ir 
integrēta saistošo normu kopumā. 
(16) Saskaņā ar Somijas Likumu par diskriminācijas aizliegumu (1325/2014) valsts iestādēm, izglītības sniedzējiem 
un darba devējiem ir arī pienākums veicināt vienlīdzību . 
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Mediju izglītības pamatā ir vārda, viedokļa, izteikšanās, domas un rīcības brīvību, un tā 
arī dod ieguldījumu cilvēktiesību un demokrātijas sekmēšanā. Vārda brīvība ir saistīta ar 
atbildību un tādām atbildīgām darbībām, kā, piemēram, autortiesību ievērošanu, cieņpilnu 
izturēšanos pret citiem un pretošanos naida runai, kuru mērķis ir ierobežot vārda brīvību. 
Mediju izglītība atbalsta tiesības uz privātumu un privātās dzīves aizsardzību.

Mediju izglītība kā darbība ir daudzpusīga pēc būtības. Nepastāv viens pareizs veids, kā 
īstenot mediju izglītību. Tā vietā aktivitātes būtu jāpielāgo cilvēkiem, kas tajās piedalās, 
darbības mērķiem un darbības videi. Mediju izglītība var būt pamācoša pēc būtības, tā 
var iedrošināt mācīties un darboties patstāvīgi, vai arī tā var būt veicinoša, uz cilvēkiem 
orientēta, spēļu formā , iekļaujoša, pozitīva, apstiprinoša un iedrošinoša. Mediju izglītību 
var nodrošināt individuāli vai grupās. Tā var būt komunikatīva, dialoga formas un kopīga 
darbība, kas saved kopā plašu dalībnieku loku.

 � ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA UN NĀKOTNE. Mediji kopumā ir saistīti ar dažādām 
sabiedriskām, sociālām, ekonomiskām un kultūras struktūrām, kas ir daļa no apkārtējās 
pasaules. Mediju izglītībā plaši tiek ņemti vērā ilgtspējīgas un atbildīgas darbības 
veidi.  

Mediju izglītība notiek noteiktā vēsturiskā brīdī un situācijā. Pašnovērtējumu, sadarbību 
un uzmanību apkārtējai pasaulei mediju izglītībā var izmantot, lai veicinātu aktuālu un 
atbilstošu mediju izglītību, kas ņem vērā attīstības tendences sabiedrībā un vidē, kā arī 
veicina vēlamas nākotnes perspektīvas. Aktuāla darbība un uz nākotni vērsta perspektīva 
palīdz mediju izglītībai rādīt ceļu sabiedrībā. 

MEDIJU IZGLĪTĪBAS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA •  23



4.3. ATTĪSTIBAS TENDENCES, KAS IR JĀŅEM VĒRĀ MEDIJU IZGLĪTĪBĀ

Mediju izglītība ir saistīta ar dažādām kultūras un sociālajām tendencēm, kas ir svarīgas 
un jāņem vērā. Tas var ietvert vajadzību atkārtoti izvērtēt aktivitātes un mērķus, atrodot 
jaunus darbības virzienus, uzlabojot darbības metodes, paplašinot mediju izglītības 
darbības jomu, uzlabojot ekspertzināšanas un atrodot jaunas partnerības. Mediju izglītības 
konsekvence būtu jāņem vērā, skatot attīstības tendences.

TEHNOLOĢISKIE SASNIEGUMI. Plaša digitalizācija veicina daudzu pakalpojumu 
digitalizāciju un padara tos pieejamus tiešsaistē. Pieejamās informācijas apjoms turpina augt 
un kļūst daudzveidīgāks kvalitātes ziņā, kas akcentē informācijas ticamības novērtēšanas 
nozīmīgumu. Panākumi mākslīgā intelekta jomā; Internet of Things; aktivitāšu pārvēršana 
datos(17); algoritmi; pieaugošā (AR), paplašinātā (XR) un virtuālā realitāte (VR);  un 
robotizācija rada jaunus jautājumus mediju izglītībai. Papildus informācijas sūtīšanai no 
vienas puses otrai, komunikācijas tehnoloģijas var arī nodot informāciju personai par viņu 
pašu. Mediju formas arvien biežāk tiek izmantotas arī kā maksāšanas metodes. Mediju 
tehnoloģiju sasniegumi sniedz daudz jaunas iespējas, kas saistītas ar kustīgiem attēliem, 
runas atpazīšanu, daudz maņu tehnikas metodēm , informācijas izplatīšanu un dažāda 
veida parādībām, kas izplatās zibenīgi. Mediju izglītībā ir svarīgi būt informētam par 
manipulācijas iespējām medijos, izmantojot manipulētus attēlus, video un skaņas veidus, 
kas ieviesti līdz ar tehnoloģiju attīstību. Mediju ierīču attīstība papildina pieejamo iekārtu 
daudzveidību un ļauj izmantot jaunus materiālus, piemēram, nanotehnoloģijas. Dažādi 
tehnoloģiju izmantošanas veidi, tostarp to lietošanas pārtraukšana, ir tendences, kas ir 
jāņem vērā mediju izglītībā. Jaunās tehnoloģijas paver arī jaunas iespējas mediju izglītības 
piedāvāšanai. Tomēr digitālo aktivitāšu pieejamība, kā, piemēram, mediju izglītības 
pakalpojumi, darbība un saturs būtu jāņem vērā, izmantojot digitālās iespējas. 

 � MEDIJU LIETOŠANAS PARADUMI MAINĀS. Mediju vides plašums attīsta arī 
dažādas ar mediju izmantošanu saistītas tendences, kas būtu jāņem vērā mediju 
izglītībā. Izmaiņas ir saistītas ar, minot dažus piemērus, sociālajiem medijiem, 
spēļu spēlēšana, spēļu elementu lietošana problēmu atrisināšanai ārpus spēles  un 
e-sportu. Tāpat ir svarīgi apzināties izmaiņas mediju tirgos, piemēram, operatoru 
koncentrāciju un to starptautisko raksturu. Arī dažādu veidu mediju teksti tiek gatavoti 
un publicēti vairāk nekā jebkad agrāk, un mobilās tehnoloģijas ļauj ražot un patērēt 
mediju saturu jebkur. Mediju kultūrā pieaug video loma. Arvien populārākas kļūst 
arī audiogrāmatas. Mediju izmantošanas labklājības aspekts ir fundamentāla tendence 
no mediju izglītības viedokļa. Tas ietver cilvēku informētību par mediju lietošanu, 
diskusijām tiešsaistē un citiem jautājumiem, kā arī bažām par medijiem. Mijiedarbība 

(17) Pārvēršana datos pamatideja ir tāda, ka aizvien pieaugošu cilvēku aktivitāšu daļu var pārveidot digitālos un 
kvantitatīvos datos, kurus kompjūteri var apstrādāt (cf. e.g. Couldry & Mejias 2019). 
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un kopība, izmantojot medijus, ir arī tēmas, kas saistītas ar labklājību mediju izglītībā. 
Viena no attīstības tendencēm, kas saistīta ar izmaiņām mediju vidē, mediju attīstību 
un veidu, kā lietot mediju, ir pārmaiņu ātrums. Mediju lietošanas veidi, piemēram, 
pusaudžiem, var strauji mainīties, jaunas parādības var parādīties un strauji izplatīties, 
bet tendences var arī izplesties mediju lietošanas atšķirību dēļ. Mediju izmantošanā 
var tikt atpazītas arī ar individualizāciju un identitāti saistītās tendences. Tā vietā, lai 
publicētu plašā veidā, daudzi cilvēki lieto medijus mērķtiecīgāk, vienlaikus ievērojot 
privātumu savstarpējā mijiedarbībā. Mediju joma paplašinās, un to izmantošanas veidi 
kļūst daudzveidīgāki, un tas var veicināt mediju kultūras fragmentāciju. Izpratni par 
mediju izglītību var uzlabot, gatavojot informāciju par mediju izmantošanas veidiem 
un motīviem dažādās paaudzēs, iedzīvotāju grupās un grupās ar īpašām vajadzībām un 
cilvēkiem ar atšķirīgu kultūras pieredzi.

 � MEDIJPRATĪBAS PRASĪBAS MAINĀS.

Mediju videi mainoties un paplašinoties, ar medijiem saistītās prasmes kļūst 
daudzveidīgākas. Papildu dažādiem medijpratības veidiem mediju izglītībā būtu jāņem 
vērā arī citi pratības veidi: tradicionālā spēja lasīt un rakstīt tekstu, kritiskā pratība, digitālā 
pratība, datu pratība, vizuālā pratība un daudzpratība. Indivīdu un cilvēku grupu prasmes 
var būt ievērojami atšķirīgas, un tas ir viņu izglītības pieredzes un mediju lietošanas 
vēstures dēļ. Medijpratība ietver arī daudzas citas prasmes, kā, piemēram, emocionālās 
prasmes, sociālās prasmes, empātijas prasmes, kompetenci jautājumos, kas saistīti ar ētiku 
un morāli, un prasmes, kas saistītas ar autortiesībām. Ar medijiem ir saistītas arī citas 
svarīgas prasmes, piemēram, spēja rūpēties par sevi un citiem, un tas ietekmē fizisko, garīgo 
un sociālo labklājību. Mediju kritika, avotu novērtējums, dažādu motivāciju identificēšana 
un mediju zināšanu turpina būt populāras tēmas mediju izglītībā. Papildu jautājumi mediju 
izglītībai izriet no negatīvām tendencēm, kas saistītas ar kompetenci, piemēram, zinātnes 
noliegšana un neuzticēšanās medijiem. Ar drošību saistītās tendences ietver fokusēšanos 
uz datu drošību un privātumu, kiberdrošību un uzmākšanos bērniem. Citas tendences, kas 
saistītas ar prasmēm un kompetenci, attiecas, piemēram, uz programmēšanu, pieaugošo 
nozīmi būt redzamam, komunikācijas-kultūras kompetenci un filmu izglītību.

 � KOMPETENCES PRASĪBAS MEDIJU PEDAGOGIEM MAINĪSIES. Nozares 
dalībniekiem ir dažādu līmeņu izglītība un pieredzes izglītības jomā. Paplašinoties 
mediju izglītības darbam, pieaug arī brīvprātīgo nozīme. Pieaug pieprasījums pēc 
apmācības iespējām, piemēram, brīvprātīgajiem un kolēģu pedagogiem un materiāliem, 
ko var izmantot bez profesionālās kompetences. Mediju izglītības tendences attiecas 
arī uz digitālo izglītību un mūžizglītību, mācīšanos no kolēģiem, mediju izglītības 
mērķgrupu paplašināšanu, lai aptvertu visas vecuma grupas, un terminoloģijas 
dažādošanu.

 � PĀRMAIŅAS SABIEDRĪBĀ UN KULTŪRĀ IETEKMĒ ARĪ MEDIJU IZGLĪTĪBU. 
Ar mediju izglītību ir saistītas vairākas sociālās un kultūras tendences. Mediju kultūra 
kļūst starptautiska, un tas nozīmē, ka mediju izglītībā arvien svarīgāk ir apsvērt 
globalizāciju. Iedzīvotāju novecošanās un multikulturālisms  ietekmē mediju kultūras 
mērķgrupas un tēmas. Papildu mediju izglītības tematiem arī klimata pārmaiņas 
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ietekmē izmantojamo mediju izvēli un, piemēram, ilgtspējīgus rīcības virzienus. Ir 
svarīgi apzināties sociālo polarizāciju un nevienlīdzību, kā arī viedokļu dalīšanos. 
Naida runas un uzmākšanās, izmantojot medijus, ietekmē mediju kultūru un sociālo 
aktivitāti, un mediju izglītībā par tām būtu jārunā. Mediju izglītībai ir būtiska nozīme 
sociālās polarizācijas risināšanā un novēršanā. Pilsoņu līdzdalība, aktīva iekļaušana 
un neatkarīga darbība arī ir starp sociālām tendencēm, kas ir identificētas. Tā kā 
mediju izglītība notiek arī ārpus formālās izglītības, jāpievērš uzmanība iespējām, 
lai dažādu nozaru dalībnieki var sniegt mediju izglītību. Somijas Valsts izglītības 
aģentūra ir ieguvusi licences izglītības iestādēm, lai mediju izglītībā tās varētu likumīgi 
izmantot daudzveidīgus ar autortiesībām aizsargātus materiālus izglītības pasākumu 
ietvaros visā Somijā. Struktūras, kas padara iespējamu daudzveidīgu mediju saturu 
izmantošanu, būtu jāveicina arī citās nozarēs, piemēram, liberālā pieaugušo izglītībā, 
bibliotēku un kultūras nozarē, kā arī organizatorisko darbību ietvaros.
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4.4. IZAICINĀJUMI MEDIJU IZGLĪTĪBĀ

 � MEDIJU IZGLĪTĪBAI TRŪKST RESURSU. Resursu trūkums bieži kavē mediju 
izglītības īstenošanu. Tas ietekmē aktivitāšu organizēšanu, personāla pieņemšanu 
darbā, darba laika sadali, aprīkojuma un materiālu iegādi, kompetences pilnveidošanu 
un ceļošanu. Saistība ar cilvēku patstāvīgu medijpratības veicināšanu ir jāatzīmē, 
ka ne visiem ir vienlīdzīga piekļuve medijiem. Mediju pieejamība un faktori, kas to 
ierobežo, piemēram, maksas satura ierobežojums , ietekmē arī citas mediju izglītības 
aktivitātes. Paļaušanās uz ārējo finansējumu, jo īpaši īstermiņa projektu finansēšanai, 
ved uz tuvredzību, nesaskaņotību un darbības nenoteiktību. Tas savukārt veicina jomas 
fragmentāciju. 

Resursu trūkumu var novērst, piemēram, piešķirot vairāk līdzekļu darbībai, palielinot 
subsīdijas un atbalstot pamata finansējumu. Jaunus finansējuma avotus var meklēt gan 
valsts, gan starptautiskā līmenī. Resursus var arī palielināt, izmantojot budžetu un resursu 
piešķiršanu mediju izglītībai. Resursus var savstarpēji sadalīt, un, kopīgi sadarbojoties, var 
uzlabot to izmantošanu. Resursus var ietaupīt, profesionāļiem daloties ekspertzināšanās un 
darbības modeļos un novēršot pārklāšanos.

 � SADARBĪBA, KOORDINĀCIJA UN TĪKLI MEDIJU IZGLĪTĪBĀ IR 
NEPIETIEKAMI. Mediju izglītības jomas dalībnieki ir dažādi, un mediju izglītības 
kopienas dažādās Somijas daļās ir atšķirīgas. Ģeogrāfiskais izkliede un uzsvaru atšķirība 
rada specifiskus izaicinājumus aktīvai sadarbībai. Labāka sadarbība, koordinācija un 
tīklošana uzlabotu darba efektivitāti, attīstītu aktivitāti, palīdzētu ņemt vērā mediju 
izglītības dažādās perspektīvas, izvairītos no darbu pārklāšanās un uzlabotu vietējo 
mediju izglītības piedāvājuma redzamību. Lai sadarbība būtu efektīva, dalībniekiem ir 
jāuzņemas atbildība aktīvi.

Sadarbība var palīdzēt atrast jaunas iespējas, lai nodrošinātu un pasargātu aktivitātes 
nepārtrauktību. Sadarbību un tīklošanu var uzlabot ar mērķtiecīgu aktivitāšu palīdzību, 
apmainoties ar informāciju starp nozarēm, un informācijas apmaiņu kopējās sanāksmēs 
un pasākumos. Digitālie rīki atbalsta tīklošanu, piedāvājot jaunas iespējas informācijas 
apmaiņai un mijiedarbībai.

 � PASTĀV NEPILNĪBAS KOMPETENCĒS, KAS SAISTĪTAS AR MEDIJU 
IZGLĪTĪBU. Mediju kultūrai attīstoties, mainās mediju izglītības prasmju prasības. 
Mediju izglītības joma ir plaša gan tēmu, gan perspektīvu ziņā. Kompetenču trūkumi 
var ietekmēt mediju izglītības atsevišķas tēmas, tematus vai perspektīvas un ierobežot 
to izplatīšanos, skatoties pat no mērķgrupu viedokļa. Prasmes un zināšanas ne vienmēr 
iziet ārpus organizāciju vai nozaru robežām.  
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Dažādu nozaru profesionāļu mediju izglītības kompetences var uzturēt, izmantojot aktuālu, 
sistemātisku un pieejamu pamatizglītību un papildizglītību. Svarīgi ir konsolidēt mediju 
izglītības pētniecisko un zinātnisko pozīciju. Kompetenci var uzlabot tīklos, sanāksmēs 
un dažāda veida pasākumos, piemēram, ar publikāciju palīdzību, kā arī ar informācijas 
sagatavošanu un zināšanu apmaiņu. Mediju izglītība ir plaša joma, un tādēļ ir svarīgi 
identificēt savas stiprās puses un izmantot sadarbību, ņemot vērā dažādas perspektīvas.

 � REĢIONĀLĀ NEVIENLĪDZĪBA. Šobrīd mediju izglītība netiek nodrošināta 
vienlīdzīgi visā Somijā. Tādi faktori kā gari attālumi, mazapdzīvotība un vietējās 
kultūras darbības ietekmē veidu, kā sasniegt cilvēkus. Ierobežotie transporta 
savienojumi un nepieciešamība doties garākos braucienos arī ietekmē kopības 
un sadarbības iespēju radīšanu. Mazapdzīvotās teritorijās papildu apmācību un 
līdzdalības iespējas ir ļoti ierobežotas. Ekspertzināšanas mediju izglītībā, īpaši nozares 
organizācijās, ir koncentrētas lielākajās pilsētās. Tas savukārt var radīt situāciju, 
kurā attīstības vajadzību un izaicinājumi ir nesabalansēti un ir balstīta galvenokārt 
uz situāciju Helsinku metropoles apkārtnē. Ģeogrāfiskos izaicinājumus daļēji var 
pārvarēt, piemēram, palielinot sadarbību, nelaižot garām digitalizācijas sniegtās 
iespējas un turpinot attīstīt praksi, sadarbības metodes un darbības modeļus, kas vērsti 
uz attālinātu līdzdalību un mācīšanos vienlaicīgi ar savu darbu. 

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA IR FRAGMENTĀRA. Lai gan daudzveidība ir viena no 
Somijas mediju izglītības stiprajām pusēm, tās plašums var arī radīt izaicinājumus. 
Nediskriminācija nozīmē, ka mediju izglītību nevar ierobežot, attiecinot to tikai 
uz noteiktām mērķgrupām. Piemēram, pieaugušie un grupas ar īpašām vajadzībām 
ir noteiktas kā mediju izglītības mērķgrupas Somijā, un iepriekš tās nebija ņemtas 
vērā. Dažādas mērķgrupas ir vieglāk sasniedzamas, kad mērķgrupas, kas atbilst pašas 
mērķiem, ir identificētas un padarītas redzamas, sadarbojoties un palielinot orientāciju 
uz mērķi un komunikāciju. Tāpat ir svarīgi apzināt cilvēkus neaizsargātās pozīcijās 
un viņu mediju izglītības vajadzības. Būtu jānosaka aklās vietas darbībā un uz tām 
būtu sistemātiski jāfokusē pasākumi, lai tās aptvertu un veicinātu mediju izglītības 
vienlīdzību. Mediju izglītības aptverto tēmu dažādības dēļ uz mediju izglītību 
tiek liktas lielas cerības vai arī to var uzskatīt par līdzekli daudz dažādu problēmu 
atrisināšanai. No otras puses, mediju izglītības plašuma dēļ daži temati netiek ievēroti. 
Mediju izglītības robežas, ar tām saistīto tēmu un jautājumu prioritāšu noteikšanu var 
atrisināt ar mērķtiecīgām darbībām pārdomātā veidā, komunikāciju un atklātu dialogu.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA NAV PIETIEKAMI SISTEMĀTISKA. Lai mediju izglītība būtu 
plaši izplatīta un pastāvīgi attīstītos, tai ir jābūt sistemātiskai. Un tomēr nepietiekami 
sistemātiska pieeja mediju izglītībai ir viens no izaicinājumiem, ar ko tā saskaras. 
Mediju izglītība nav pietiekami sistemātiska, jo trūkst līderības, un aktivitātes 
pastāvīgi mainās, un tās ir fragmentētas. Aktivitāšu fragmentācija tostarp attiecas uz 
īstermiņa finansējumu un projekta veida darba pieaugumu. Mediju izglītību var padarīt 
sistemātiskāku, uzlabojot līderību, nodrošinot ilgtermiņa finansējumu, piešķirot tai 
darba stundas un citus resursus, izmēģinot un tālāk attīstot mediju izglītības plānu 
īstenošanu un daloties pieredzē. No otras puses, ir svarīgi atzīt elastīgu un dinamisku 
darbību nozīmi, skatot no jaunu metožu un inovāciju perspektīvas. Sistemātiska pieeja 
ļauj radīt vidi jaunām iniciatīvām un dinamiskām aktivitātēm.
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 � PĀRMAIŅAS SABIEDRĪBĀ UN MEDIJU KULTŪRĀ IZAICINA MEDIJU 
IZGLĪTĪBU. Nevienlīdzība starp cilvēkiem, sociālā atstumtība, klimata pārmaiņas, 
polarizācija, rasisms un diskriminācija ir sociālās problēmas, kas ir jāapzinās mediju 
izglītībā, un ir svarīgi arī izvērtēt, kā šos faktorus var ņemt vērā mediju izglītībā. 
Mediju izglītība var, piemēram, palīdzēt kritiski pārskatīt cilvēku grupu atspoguļošanu 
mediju kultūrā un palīdzēt daudzveidīgāku un vienlīdzīgu tēlu veidošanā un radīšanā. 
Mediju kritika ir svarīga visām vecuma grupām. Dažādu līmeņu prasmes, sabiedrības 
novecošanās, atšķirības mediju ierīču pieejamībai un to lietošanai, kā arī ģeogrāfiski 
izaicinājumi ir ar mediju izglītības īstenošanu saistīti svarīgi jautājumi. Mediju 
izplatīšanas kanālu dažādošana var viegli izraisīt situāciju, ka piedāvājums nesasniedz 
visus patērētājus. Publiskajam sektoram būtu jāpievērš īpaša uzmanība mediju 
pakalpojumu pieejamībai un piekļūšanai tiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu patērētāju 
pieredzi. Sociālās problēmas var risināt, piemēram, ar pētniecību, sadarbību un atklātu 
dialogu.

Mediju kultūra ietver dažādus problemātiskus, izaicinošus un kaitīgus aspektus un 
parādības, kuras var skatīt vai kuras ir svarīgi ņemt vērā mediju izglītībā. Tie ietver seksuālu 
uzmākšanos, naida runu, noziedzīgu darbību, dezinformācijas izplatīšanu, ar medijiem 
saistītu neapmierinātību, uzmanības ekonomijas  ietekmi un ar tiešsaistes drošību saistītus 
jautājumus. Problemātiski ir arī tas, ka mediji var pastiprināt pamatiedzīvotāju un citu 
etnisko grupu stereotipiskos tēlus. Ir svarīgi apsvērt datu drošību un ar to saistītās tiesības, 
jo mediji mainās. Mediju izglītība var arī palīdzēt novērst finanšu riskus un zaudējumus 
digitālajā vidē.

 � MEDIJU IZGLĪTĪBA NAV PIETIEKOŠI ZINĀMA VAI NOVĒRTĒTA. Lai gan 
mediju izglītība Somijā ir izstrādāta un ieviesta jau ilgu laiku, joprojām ir jāuzlabo 
informētība par mediju izglītību. Mediju izglītība kā termins var nebūt pazīstams vai 
arī to var saprast pārāk šauri. Pret mediju izglītību varētu būt aizspriedumi, kas kavē 
mediju izglītības īstenošanu vai rada papildu spiedienu uz pedagogiem. Informētību 
par mediju izglītību un tās nozīmi var palielināt, izmantojot uz mērķi orientētu 
komunikāciju ar profesionāļiem dažādās nozarēs, lēmumu pieņēmējiem un vispārīgi ar 
pilsoņiem, palielinot darba pamanāmību, sadarbojoties un ieguldot darbības kvalitātē.
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4.5. MEDIJU IZGLĪTĪBAS VIDE

Mediju izglītība un medijpratības pēc būtības ir daudznozaru un daudzdisciplināras 
aktivitātes, un tā rezultātā mediju izglītības vide ir daudzveidīga un krāsaina. Tajā pašā 
laikā medijpratība kļūst nepieciešama aizvien vairākos dzīves ceļos, jo mediju nozīme 
sabiedrībā un ietekmēšana pieaug, komunikācija kļūst daudzveidīgāka, un tās apjoms 
palielinās, visur ir mobilās un visuresošas mediju tehnoloģijas, un jaunās tehnoloģijas 
nepārtraukti attīstās. 2010-tajos gados mediju izglītība Somijā ir kļuvusi ievērojami plašāka 
nekā iepriekš: aizvien vairāk sektori ir atzinuši nepieciešamību veicināt medijpratību, un 
mediju izglītībā ir uzsāktas vairākas jaunas iniciatīvas, it īpaši pieaugušajiem.  

Neraugoties uz aktīvu darbības vidi un dalībnieku grupu, dati par mediju izglītības 
īstenošanu visā valstī ir ierobežoti. Mediju izglītības īstenošana pirmsskolas izglītībā 
pēdējo reizi tika pētīta 2013. gadā(18) un bibliotēkās – 2012. gadā(19). Abos gadījumos 
darbības vide un vadlīnijas kopš tā laika ir ievērojami mainījušās. Mediju izglītības 
īstenošana pamatizglītībā un vidusskolas vecāko klašu izglītībā nav vispusīgi pētīta(20). 
Līdz šim nav noteikts mediju izglītības statuss pieaugušajiem un mediju izglītības 
nodrošināšanas loma darbībās ārpus Izglītības un kultūras ministrijas administratīvajām 
jomām, piemēram, mediju, tehnoloģiju vai sociālās labklājības un veselības aprūpes 
nozarēs. Pēdējā aptauja par mediju izglītības projektiem tika veikta 2014. gadā. Līdz ar to 
nav pieejama visaptveroša informācija par pēdējo gados izpildītām uzlabojošām darbībām.  

Līdzīgi arī medijpratības statuss Somijā lielākoties nav izpētīts. Ir veikti starptautiski 
salīdzinājumi(22) par medijpratības statusu dažādās valstīs, un šajos salīdzinājumos Somija 
atrodas augstākās vietās. Realitātē ir grūti novērtēt medijpratību valsts līmenī akurāti, jo 
medijpratības būtība ir plaša un divdomīga un pastāv izaicinājumi, kas saitīti ar pētniecības 
metodēm. Tomēr, no mediju izglītības uzlabošanas perspektīvas, ir svarīgi, lai būtu 
pieejami augstas kvalitātes dati par mācību procesiem un kompetenci saistībā ar medijiem 
un to attīstību. Tā vietā, lai mēģinātu visaptveroši novērtēt visu iedzīvotāju medijpratības 
līmeni, vairāku daļēju pētījumu kombinācijas varētu sniegt visuzticamāko pārskatu.

Kā atklāj to ekspertu profili, kas piedalījās šīs politikas sagatavošanā, tikai neliels 
procents mediju pedagogu strādā vienīgi medijpratības veicināšanā. Praksē mediju 
izglītība ir iekļauta daudzu skolotāju, pētnieku, jauniešu, bibliotēku un muzeju darbinieku 
daudzpusīgā profesionālā darbībā, kā arī, piemēram, sociālās labklājības un veselības 

(18) Izglītības un kultūras ministrija (2013b). Mediakasvatus kuntien varhaiskasvatuksessa.  
(19) Izglītības un kultūras ministrija (2012). Kirjastot ja media 2012. Selvitys mediakasvatuksen tilasta yleisissä 
kirjastoissa.  
(20) Temati, kas saistīti medijpratību un mediju izglītību, zināmā mērā ir pētīti kā daļa no citām pētniecības 
struktūrām. Tomēr būtu nepieciešams veikt atsevišķus pētījumus vai vismaz sagatavot visaptverošu kopsavilkumu par 
daļējiem rezultātiem, kas iegūti dažādos pētījumos, lai izdarītu secinājumus par mediju izglītības īstenošanu.
(21) Palsa, Pääjärvi, Tossavainen & Pekkala (2014).  
(22) EAVI (2009); Atvērtās sabiedrības institūts (2018). 
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aprūpes nozarē. Jautājumi, kas saistīti ar mediju izglītību, tiek risināti kā daļa no mākslas, 
demokrātijas, seksuālās, globālās, drošības un vides izglītības. Piemēram, filmu, spēļu un 
avīžu izglītībai ir savi spēcīgi šiem medijiem specifiski tīkli un darbības kultūras. Tomēr 
viņi sadarbojas arī ar citiem mediju pedagogiem. Praktiskā līmenī aktivitātes ir tik cieši 
saistītas, ka dažādu izglītības veidu nodalīšana ir tikai definīciju jautājums.

Mediju izglītības ainavu var uzskatīt par gobelēnu ar daudzām aktivitātēm un dalībniekiem, 
kuriem ir kopīga interese par attiecībām starp medijiem un cilvēkiem, kā arī par labas 
dzīves veicināšanu. Dažām personām šī aktivitāte ir ikdienas rutīna un viņu darba 
uzdevumu pamats. Citiem mediju izglītība veido nelielu, tomēr pastāvīgi esošu daļu no 
viņu darba. Cilvēkam ir nepieciešams patstāvīgi sekot līdzi mediju izglītības attīstībai, 
jo nepieciešamība pēc mediju izglītības ikdienas dzīvē var parādīties pēkšņi vai tas ir 
nepieciešams kompetences uzturēšanai. Cita grupa ik pa laikam iesaistās mediju izglītībā, 
strādājot neregulāros projektos vai piedaloties tēmu nedēļās.

MEDIJU IZGLĪTĪBAS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA •  31



4.6. DAŽĀDI DALĪBNIEKI MEDIJU IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Tie, kas veicina, attīsta un atbalsta mediju izglītību, cenšas nostiprināt zināšanas, 
kompetenci un finansiālo bāzi mediju izglītībai un atbalstīt mediju izglītības izpēti, 
plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu. Centrālā valdība un pašvaldības ir valsts sektora 
dalībnieki, kas veicina un atbalsta aktivitātes. 

Praktiskā līmenī mediju izglītība galvenokārt notiek pašvaldības dienestos: pedagogiem un 
citiem profesionāļiem izglītības un aprūpes nozarēs, darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem, 
bibliotēku un muzeju darbiniekiem un citiem kultūras pakalpojumu darbiniekiem, kā arī 
citām nodarbinātības grupām ir būtiska nozīme mediju izglītības īstenošanā. Nevalstiskās 
organizācijas, biedrības un citas kultūras, muzeja un mākslas iestādes un reliģiskās 
kopienas ir trešās nozares dalībnieki, kam ir svarīga loma mediju izglītībā. Mediju nozarē 
uzņēmumi, biedrības un organizācijas, pārstāvot intereses, ir iesaistītas mediju izglītībā. 
Turklāt universitātes, augstākās izglītības iestādes un citas izglītības iestādes ir iesaistītas 
izglītībā neatkarīgu iestāžu un fondu formā. Neformālās mācību vides, piemēram, atmiņas 
institūcijas ar savām izstādēm un pakalpojumiem, piedāvā mediju izglītībai daudzpusīgas 
iespējas. 

MEDIJU IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS MINISTRIJĀ UN 

TĀS PAKĻAUTĪBĀ ESOŠĀS VALDĪBAS AĢENTŪRĀS

Somijas valdības sastāvā Izglītības un kultūras ministrija atbild par attīstību un starptautisko 
sadarbību izglītībā, zinātnē, kultūrā, sportā un jaunatnes politikā. Izglītības un kultūras 
ministrija atbalsta medijpratības veicināšanu, piešķirot resursus un sniedzot informatīvus 
ieteikumus. Ministrijas pienākumos ietilpst arī nozarei piemērojamo tiesību aktu izstrāde. 
Medijpratības veicināšana ir satura joma, kas ir iekļauta dažādās politikas jomās Izglītības 
un kultūras ministrijas administratīvajos sektoros.

Kultūras politikas jomā medijpratības veicināšana jau vairāk nekā desmit gadus tiek 
regulāri atbalstīta kā daļa no audiovizuālās politikas, piemēram, piešķirot subsīdijas valsts 
mediju izglītības projektiem. Mākslas un kultūras politikas departaments ir atbildīgs arī 
par medijpratības veicināšanu Eiropas Savienības līmenī Eiropas Savienības audiovizuālo 
mediju politikas ietvaros. Mākslas un kultūras politikas departaments ir arī atbildīgs par 
Nacionālā audiovizuālā institūta, kam ir administratīvs pienākums veicināt mediju izglītību, 
darba izpildes vadību. Kultūras politikas jomā bibliotēkām jau sen ir bijusi būtiska loma 
iedzīvotāju mediju kompetences veicināšanā, un bibliotēku attīstības fondu līdzekļi ir arī 
bijuši piešķirti mediju izglītības projektiem un apmācībai. Somijas Publisko bibliotēku 
likums(23) uzliek bibliotēkām par pienākumu citu starpā veicināt informācijas pieejamību 

(23) Publisko bibliotēku likums (1492/2016, 2.nodaļa).  
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(24) Somijas Bibliotēku asociācija 2014. 

un izmantošanu, daudzpusīgu pratību un aktīvu pilsonību, demokrātiju un vārda brīvību. 
Visi šie mērķi ir mediju izglītības centrā. Projekts, lai īstenotu mediju izglītību publiskās 
bibliotēkās, kurā tika izstrādātas vadlīnijas par mediju izglītību publiskās bibliotēkās(24) 
un kuru finansēja Izglītības un kultūras ministrija, un kuru ieviesa Somijas Bibliotēku 
asociācija, arī šeit būtu jāņem vērā.

Izglītības un kultūras ministrija ir atbildīga par darbu ar jaunatni un jaunatnes politikas 
vispārējo attīstību. Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu pieaugšanas un dzīves 
apstākļus, kā arī paaudžu mijiedarbību. Mērķis ir šo sasniegt, sadarbojoties starp nozarēm. 
Darba ar jauniešiem mērķis ir atbalstīt pusaudžu izaugsmi, neatkarību un līdzdalību 
sabiedrībā. Ministrija atbalsta kompetenci un sadarbību jauniešu informēšanas un 
konsultēšanas darbā, digitālajā darbā un aktivitātēs ar jauniešiem, kā arī konsolidē zināšanu 
bāzi, kas saistīta ar gados jauniem cilvēkiem, piešķirot līdzekļus dalībniekiem, kas arī 
ir iesaistīti mediju izglītībā. Papildus jaunatnes politika nodrošina vispārējas subsīdijas 
organizācijām, kas ir iesaistītas darbā ar jaunatni valsts līmenī. To vidū ir galvenās mediju 
izglītības organizācijas, piemēram, Somijas Mediju izglītības biedrība. Mediju izglītības 
projekti, kurus īsteno pašvaldības un kopienas, saņem atbalstu īpašu subsīdiju veidā.

Daudzpusīgie valsts un pašvaldību projekti ir veicinājuši medijpratības un informācijas 
sabiedrības prasmes pusaudžu vidū. Turklāt projekti ir nostiprinājuši darbinieku, kas 
strādā ar jaunatni, kompetenci mediju izglītībā, un tajos ir uzsvērts, cik svarīga ir mediju 
izglītība kā daļa no darba un aktivitātēm ar jauniešiem.

Izglītības un kultūras ministrijas izglītības politikas ziņā dažas no būtiskākajām reformām 
bija mācību programmu pārskatīšana, ko Somijas Valsts izglītības aģentūra īstenoja visos 
līmeņos – no agrīnās pirmsskolas izglītības līdz vidējai izglītībai un pamatizglītībai 
pieaugušajiem. Mācību programmas ļauj sistemātiski veicināt medijpratību, kas aptver 
visu formālo izglītību un apmācības. Tādi temati kā dzimtā valoda un literatūra, vizuālā 
māksla, sociālās studijas, vēsture un veselības izglītība ietver daudzus izglītības mērķus 
un galveno saturu, kas atbalsta medijpratības attīstību. Vadlīnijas attiecībā uz mācību 
tematiem, darbības kultūru un transversālas kompetences jomām, kas noteiktas Valsts 
pamatprogrammā agrīnas pirmsskolas izglītībai  un aprūpei, daudzpusīgi atbalsta mediju 
izglītību. Saskaņā ar 2018. gada Valsts pamatprogrammu agrīnās pirmsskolas izglītībai 
un aprūpei mediju izglītības mērķis ir atbalstīt bērnu iespējas būt aktīviem un izpausties 
savā kopienā, kā arī iemācīties kritiski novērtēt avotu un mediju. Agrīnās pirmsskolas 
izglītībā mediju izglītība veicina transversālo kompetenci, kas saistīta ar domāšanu un 
mācīšanos. Saskaņā ar 2014. gada Pamatizglītības pamatprogrammu medijpratība ir 
iekļauta daudzpratības mērķos, kas ir daļa no transversālās kompetences apakštēmas. 
Šo mērķu sasniegšana tiek veicināta katras tēmas apmācībā. Kompetence, kas saistīta ar 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, ir svarīgs transversālās kompetences lauks, 
jo īpaši no skolēnu mediju izmantošanas prasmju attīstības perspektīvas. Mediju izglītība 
tiek īstenota, un medijpratība tiek attīstīta no katra mācību priekšmeta apmācības mērķu 
un galvenā satura perspektīvas. Papildus medijpratība tiek attīstīta arī daudzdisciplināra 
mācību moduļu struktūrā. 2017. gada Valsts pamatprogrammā pieaugušo pamatizglītībai  
mediju izglītība ir iekļauta visu mācību priekšmetu apmācībā. Vidusskolas vecāko klašu 
izglītībā ir speciāls medijpratības modulis ceļā uz mediju diplomu vidusskolas vecāko 
klašu izglītības līmenī, un tas ļauj katram skolēnam parādīt savas specifiskās prasmes un 
vēlmes daudzveidīgā veidā un atbilstoši savām interesēm. Jaunā Valsts pamatprogramma 
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vidusskolas vecāko klašu vispārējai izglītībai  (2019) stāsies spēkā 2021. gadā. Profesionālā 
izglītībā mērķi, kas saistīti ar medijpratību, ir iekļauti komunikācijas un mijiedarbības 
prasmju modulī, kas ir daļa no kopējās studiju programmas vidusskolas vecāko klašu 
profesionālās kvalifikācijās. Papildu kopējām studiju programmām vidusskolas vecāko 
klašu profesionālā kvalifikācijā padziļināta mediju prasmju un kompetences izmantošana 
tiek attīstīta katra grāda nozarei specifiskās studijās, piemēram, vidusskolas vecāko klašu 
izglītības grāds mediju studijās un vizuālajā ekspresijā, kā arī profesionālās kvalifikācijās 
un speciālistu profesionālās kvalifikācijās mediju sektorā. Vidusskolas vecāko klašu 
kvalifikācijā mākslas jomā studentu daudzpratība un mediju prasmes tiek izstrādātas, 
izmantojot pieejas un metodes, kas raksturīgas katrai mākslas nozarei. Vidusskolas vecāko 
klašu mācībās mākslas jomā būtiska reforma no mediju izglītības perspektīvas bija 2017. 
gadā izdotai pamatprogrammai paplašinātam un vispārējam mācību sarakstam. Tajā pašā 
laikā, 2017. gadā, tika izdota pamatprogramma paplašinātam mācību sarakstam literārām 
mākslām, kurās ietverti mediju izglītības elementi. Mediju izglītība iekļauta arī vizuālās 
mākslas pamatizglītībā mākslas jomā (Valsts izglītības aģentūra 2017b ). Mediju izglītība 
ir iekļauta pamatapmācībā mākslas jomā bērniem un pusaudžiem un pamatapmācībā 
mākslas jomā pieaugušajiem. Liberālā pieaugušo izglītība pieaugušo izglītības centros, 
tautas vidusskolās, vasaras universitātēs un mācību centros piedāvā arī pilsonisko prasmju, 
kā, piemēram, medijpratības, un pašmācības un pilnveidošanās iespējas. 

Turklāt ar Valsts izglītības aģentūras starpniecību Izglītības un kultūras ministrija ir 
piešķīrusi ievērojamu finansējumu izglītības sniedzējiem ar mērķi to izmantot mācību 
vides attīstīšanā un dažādošanā, kā arī personāla apmācīšanā izglītības pakalpojumu un 
agrīnās izglītības jomā, un starp šiem projektiem bija arī dažādi ar mediju izglītību saistīti 
projekti. Lai uzlabotu plašās pratības, Izglītības un kultūras ministrijas izglītības politikas 
un kultūras, jaunatnes un sporta politikas departamenti pēdējos gados finansējuši dažādus 
plašus projektus vai programmas kopā: Lukuinto (2012–2015), Monilukutaito opitaan 
ilolla attīstības programma (no 2016. gada un turpmāk), Lukutaitofoorumi (2017–2018) un 
tās turpinājums – Lukuliike, kas tika uzsākta 2018. gadā un turpināsies saskaņā ar Valdības 
programmu (2019).  

NACIONĀLAIS AUDIOVIZUĀLAIS INSTITŪTS (KAVI)

Nacionālā mediju izglītības iestāde, kas izveidota 2012. gadā sākumā, ir vienīgā iestāde, kurai 
ar likumu ir noteikts pienākums veicināt mediju izglītību Somijā (1434/2007). Nacionālais 
audiovizuālais institūts ir aģentūra, kas darbojas Izglītības un kultūras ministrijas 
pārraudzībā. Tās uzdevumi ir filmu un televīzijas, un radio programmu saglabāšana, kā arī 
ar tām saistītā pētniecība un audiovizuālās kultūras veicināšana. KAVI Mediju izglītības un 
audiovizuālo mediju departaments (MEKU) ir atbildīgs par mediju izglītības veicināšanu 
un koordinēšanu valsts līmenī un piegādātās audiovizuālās programmas uzraudzību no 
bērnu aizsardzības perspektīvas. KAVI aktīvi piedalās starptautiskajā sadarbībā un pārstāv 
Somiju, piemēram, Eiropas Komisijas Medijpratības ekspertu grupā un Drošāks internets 
bērniem ekspertu grupā, kā arī EPRA Eiropas mediju regulatoru grupā jautājumos, kas 
saistīti ar nepilngadīgo aizsardzību un mediju izglītību(25). KAVI savā lomā kā Somijas 
Drošāka interneta centrs drošākam interneta tīklam, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, 
sadarbojas ar Mannerheim savienību bērnu labklājībai un Somijas organizāciju “Glābiet 

(25) Citos jautājumos Somiju pārstāv Satiksmes un sakaru ministrija Traficom.  
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bērnus”. KAVI uztur bezmaksas tīmekļa pakalpojumus mediju izglītībai dažādu nozaru 
profesionāļiem, piemēram, mediataitokoulu.fi, pelikasvatus.fi un ikaraja.fi. KAVI 
koordinē arī valstu sadarbības projektus “Medijpratības nedēļa” un “Somijas Spēļu nedēļa” 
(Peliviikko), kas pulcē simtiem nozares dalībnieku. Nacionālais audiovizuālais institūts 
arī īsteno un aktīvi attīsta darbu filmu izglītībā, demonstrējot filmas un sadarbojoties ar 
citiem nozares dalībniekiem.

VALSTS IZGLĪTĪBAS AĢENTŪRA

Somijas Valsts izglītības aģentūra ir attīstības aģentūra, kuras pienākumi ir noteikti likumā 
564/2016 un valdības dekrētā 1070/2016, pamatojoties uz šo likumu. Valsts izglītības 
valde kā valsts iestāde sagatavo un pieņem lēmumus par pamatizglītības un vidusskolas 
vecāko klašu izglītības pamatprogrammām, agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes 
pamatprogrammām, un par pamatiem profesionālām kvalifikācijām un uz kompetencēm 
bāzētām kvalifikācijām. Valsts izglītības aģentūra piedalās dekrētu sagatavošanā savas 
kompetences ietvaros un izdod noteikumus, instrukcijas, un sniedz rekomendācijas, kas 
attiecas uz dekrētu īstenošanu. Valsts izglītības aģentūra arī uztur skolēnu atlases reģistrus 
vidējai izglītībai, universitātēm un lietišķo zinātņu universitātēm, organizē un finansē 
papildu apmācību skolotājiem un citiem izglītības nozarē nodarbinātajiem, kā arī ir 
atbildīga par ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju atzīšanu. Valsts izglītības aģentūra arī organizē 
izglītību. Tā ir atbildīga par sešām valsts skolām. Valsts izglītības aģentūra arī atbalsta 
izglītības un starptautiskas attīstības aktivitātes, izmantojot attīstības partnerību, resursus, 
apmācību un konsultāciju pakalpojumus un izglītības attīstības projektus. Turklāt Valsts 
izglītības aģentūra veicina sabiedrības internacionalizāciju, īstenojot iniciatīvas, kas veicina 
starptautiskumu, un sagatavojot informāciju par internacionalizāciju. Aģentūra koordinē 
izglītības informācijas sistēmu, reģistru un informācijas līdzekļus, tā sagatavo izglītības 
rādītājus un prognostisko informāciju, savāc datus par centrālās valdības pārvedumiem uz 
izglītības sektoru, izstrādā un gatavo mācību materiālus ar ierobežotu apriti.

CITAS MINISTRIJAS UN IESTĀDES, UN NACIONĀLIE KOMPETENCES CENTRI

Arī citas ministrijas un iestādes savu pienākumu ietvaros sekmē medijpratību no dažādām 
perspektīvām. Tieslietu ministrija sekmē medijpratību kā daļu no demokrātijas apgūšanas 
no iekļaušanas un ietekmēšanas perspektīvas. Tieslietu ministrija ir aktīva darbā pret naida 
runu un noziedzību, un tā, piemēram, sadarbojoties ar plašu ieinteresēto personu loku, ir 
veikusi projektu “Pret Naidu”, 2017–2019. Transporta un komunikācijas ministrija gatavo 
politiskos un stratēģiskos principus un likumdošanu saistībā ar savas kompetences jomu. 
Valdības rezolūcija par Mediju politikas programmu, kas ir svarīga politika no mediju 
izglītības perspektīvas, tika publicēta 2018. gadā. Viens no programmas mērķiem bija 
konsolidēt mediju izglītību un pievienot mediju izglītībai jaunas mērķgrupas. Transporta 
un komunikācijas ministrija arī ir atbildīgā iestāde par atjaunotās audiovizuālās mediju 
pakalpojumu direktīvas izpildi Somijā. Iekšlietu ministrija ir atbildīga par iekšējās 
drošības veicināšanu Somijā. 2016. gadā Iekšlietu ministrija publicēja valsts rīcības 
plānu vardarbīgas radikalizācijas un ekstrēmisma novēršanai, kas ir būtisks mediju 
izglītībā. Tas izceļ medijpratības sekmēšanas svarīgumu kā radikalizācijas novēršanas 

MEDIJU IZGLĪTĪBAS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA •  35



veidu. Medijpratība tiek veicināta arī ar to, ka viņu rīcības plānā policijai ir pietiekamas 
iespējas iejaukties naidīgos noziegumos un sodāmās naida runās. Somijas Konkurences un 
patērētāju tiesību aizsardzības iestāde darbojas kā eksperts patērētāju izglītošanā. Papildu 
tās uzraudzības pienākumiem tā gatavo materiālus specifiski par medijiem un reklāmu 
patērētāju izglītošanai. No mūžizglītības perspektīvas raugoties, patērētāju kompetence 
saistībā ar reklāmu un cita veida mediju lietošanu sekmē medijpratību.

Nacionālais veselības un labklājības institūts (THL) pēta un uzrauga iedzīvotāju veselību 
un labsajūtu un izstrādā atbilstošus veicināšanas pasākumus. Nacionālais veselības 
un labklājības institūts uzrauga bērnu, pusaudžu un vecāku mediju uzvedību ģimenēs 
ar bērniem un tās saistību ar veselību, labsajūtu un dzīvesveidu. Papildus Nacionālais 
veselības un labklājības institūts gatavo informāciju, lai uzlabotu medijpratību, un sniedz 
rekomendācijas. 

Somijas Nacionālais statistikas institūts sadarbībā ar izglītības iestādēm veicina kompetenci 
lasīt un izmantot statistiku, gatavojot materiālus, organizējot pasākumus un izmantojot 
komunikāciju.

Somijas Transporta un sakaru aģentūra Traficom ir valsts iestāde atļaujas, licences, 
reģistrācijas, apstiprinājuma, drošības un aizsardzības jautājumos satiksmes un sakaru jomā. 
Somijas Nacionālais kiberdrošības centrs izstrādā un uzrauga sakaru tīklu un pakalpojumu 
darbības uzticamību un drošību. Organizācijas sagatavo un publicē informāciju par mediju 
drošu izmantošanu, piemēram, rokasgrāmatas, kas paredzētas pedagogiem.

Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūra veicina sabiedrības digitalizāciju, 
aizsargā datu pieejamību un piedāvā pakalpojumus, kas saistīti ar tās klientu dzīves 
notikumiem. Aģentūra ir valsts atbalstītājs dalībniekiem, kas piedāvā digitālā atbalsta 
pakalpojumus (26).

Datu aizsardzības ombuds ir valsts uzraudzības iestāde, kas uzrauga privātuma tiesību 
aktu ievērošanu. Datu aizsardzības ombuda pienākumos ietilpst izpratnes veicināšana par 
riskiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi, kā arī ar to saistītie noteikumi, piesardzības 
pasākumi, tiesības un pienākumi.

No mediju izglītības perspektīvas daži no galvenajiem ekspertīzes centriem valsts līmenī 
2010-tajos gados bija Digitālais darbs ar jaunatni ekspertīzes centrs Somijā Verke un 
Jaunatnes informācijas un konsultēšanas ekspertīzes centrs Koordinaatti. Izglītības un 
kultūras ministrijas finansētie jaunatnes pakalpojumu ekspertīzes centri attīsta un veicina 
kompetenci, ekspertzināšanas un informācijas plūsmu par jaunatnes pakalpojumiem, kā 
noteikts Somijas Jaunatnes likumā.

NACIONĀLĀS ASOCIĀCIJAS UN TĪKLI

Asociācijas darbojas kā mediju izglītības eksperti, ietekmētāji, izstrādātāji un komunikatori, 
un tās ir iesaistītas mediju izglītības praktiskajā īstenošanā. 

Asociācijām bieži ir spēcīgi reģionālie tīkli, un to darbība bieži sasniedz vietējo līmeni. 
Aktivitātes pamatā ir asociāciju zināšanas par speciālistu jomu un grupu, un medijpratības 

(26) Digitālie atbalsta pakalpojumi attiecas uz norādījumiem tiešsaistes pakalpojumu un viedierīču lietošanā. 
Sabiedriskie pakalpojumi tiek digitalizēti, un ne visiem ir iespējas lietot digitālos pakalpojumus. Digitālā atbalsta 
pakalpojumi palīdz tiem, kam vajadzīgs atbalsts.  
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veicināšana ir viena no daudzām satura jomām. Dažām nozares asociācijām mediju 
izglītības nodrošināšana ir to galvenā aktivitāte. 

Svarīgs dalībnieks mediju izglītības sektora asociāciju vidū ir Somijas Mediju izglītības 
biedrība. Liela daļa no aktīvajām organizācijām mediju izglītībā Somijā ir šīs biedrības 
biedri. Vēl viena organizācija, kas nodrošina un modelē praktiskas aktivitātes mediju 
izglītībā kā tās galveno uzdevumu, ir Mediju izglītības centrs Metka, kā arī Koulukino 
(Kino skolu asociācija), kas kopīgi ar citām veicina filmu izglītību kā daļu mediju izglītības. 

Bērni un pusaudži faktiski ir tā iedzīvotāju grupa, kas ir visaptverošāk ņemta vērā mediju 
izglītības sektora organizācijās. Bērnu un jauniešu sektorā ir ļoti daudz aktīvu apvienību, 
kas fokusējas uz mediju izglītību

bērnu un pusaudžu labklājības veicināšanā. Šīs organizācijas ir, piemēram, Mannerheim 
savienība bērnu labklājībai, Somijas organizācija “Glābiet bērnus”, Somijas Vecāku 
savienība un Somijas 4H organizācija. Tomēr mediju izglītības organizācijas savas 
aktivitātes neierobežo tikai bērniem, pusaudžiem un ģimenēm ar bērniem. Organizācijas, 
tostarp, Somijas Mūžizglītības fonds, Somijas Pensionāru federācija un Gados vecāku 
cilvēku labklājības centrālā savienība, ir bijušas aktīvas pieaugušo medijpratības 
uzlabošanā. 

Nacionālās asociācijas audiovizuālajā sektorā aktīvi darbojas arī mediju izglītības 
jomā, piemēram, mediju mākslas un filmu izplatīšanas organizācijas, kas īsteno 
mediju un filmu izglītības projektus, publicē informāciju par autortiesību jautājumiem 
un piedalās mediju izglītības attīstībā. Asociācijas audiovizuālajā sektorā arī attīsta 
un veicina reģionālās un vietējās aktivitātes. Ilgtermiņa aktivitāšu piemēri ir mediju 
nometnes, ko organizē Komunikācijas izglītības asociācija Viekas, un bezmaksas mācību 
materiāli visiem profesionāliem pedagogiem tiešsaistes pakalpojuma vietnē Mediataide 
kasvattaa!, ko nodrošina Somijas Mediju mākslas centrs. Starp autortiesību asociācijām 
Autortiesību informācijas un pretpirātisma centrs (CIAPC) sniedz informāciju par 
autortiesību jautājumiem, darbojas kā autortiesību izpildes un pirātisma eksperts un 
sagatavo izglītojošus projektus par autortiesībām. Kopiosto ry nodrošina izglītību un 
veicina kompetenci autortiesībās izglītības iestādēs, kā arī gatavo materiālus, kas atbalsta 
kompetenci autortiesību jautājumos. Kopiosto sniedz izglītības iestādēm licences kopēt 
un atļauju izmantot televīzijas programmas, un tādēļ apmācībās iespējams izmantot 
daudzpusīgu mediju saturu. Somijas Vietējo jauniešu padomju apvienība veicina jauniešu 
padomju dalībnieku medijpratības un mediju prasmju attīstību. Daudzi no NVO globālā 
izglītības tīkla dalībniekiem, kurus koordinē Fingo – Somijas attīstības NVO – ir iesaistīti 
mediju izglītībā. Somijas Mākslas skolu asociācija bērniem un jauniešiem pārstāv četras 
no deviņām mākslas formām pamata mākslas izglītībā: vizuālo mākslu, arhitektūru, 
amatniecību un mediju mākslu.

MEDIJPRATĪBAS ATBALSTĪŠANA MEDIJU SEKTORĀ

Ilgstošs mediju izglītības veicinātājs starp citiem uzņēmumiem mediju sektorā ir 
Yle – Somijas sabiedrisko pakalpojumu mediju kompānija, kas aktīvi gatavo mediju 
izglītības materiālus savās tīmekļa vietnēs. Piemēram, Digitreenit tīmekļa vietne piedāvā 
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iedzīvotājiem plašu un brīvi pieejamu pašmācības materiālu klāstu, un Yle Uutisluokka 
(Yle ziņu klase) mediju izglītības aktivitātes ar mērķauditoriju pusaudži vecumā no 11 
līdz 18 gadiem.

Medijpratība tiek veicināta arī biznesa pasaulē, mediju sektora asociācijās un organizācijās, 
kas nodarbojas ar interešu pārstāvību. Pašreizējo darbības vidi mediju sektorā raksturo 
digitalizācija, starptautiskums un globālā konkurence par tirgus jomām un auditoriju. 
Nozarē pastāvīgi tiek pētīti un attīstīti jauni biznesa modeļi, kā arī pakalpojumu un 
produktu koncepcijas, un tiek pētītas lietotāju vajadzības, kas saistītas, piemēram, ar 
lasīšanas paradumu izmaiņām. Mediju sektorā medijpratības veicināšana ir saistīta ar 
mācīšanu cilvēkiem patērēt medijus un nākotnes lasītāju un cita satura lietotāju iegūšanu. 
Medijpratībā izglītoti cilvēki novērtē un atlasa daudzpusīgu un atbildīgi ražotu saturu. 
Tādējādi mediju izglītība atbalsta ne tikai demokrātiju, kuras pamatā ir uzticama 
informācija un izglītība, bet arī daudzpusīga satura patēriņu, ražošanu un izplatīšanu un 
rezultātā arī ekonomiku un nodarbinātību radošajā nozarē.

Somijas Laikrakstu asociācija jau sen organizē tās Sanomalehti opetuksessa (Laikraksts 
mācīšanā) aktivitātes visā valstī, tādējādi sniedzot ieguldījumu mediju izglītībai Somijā. 
Aktivitātes ir kļuvušas par pastāvīgu sadarbības sastāvdaļu mediju izglītībā starp 
laikrakstiem un skolām, un Laikrakstu nedēļa jau vairāk nekā 20 gadus ir daļa no Somijas 
mediju izglītības vides. Somijas Laikrakstu asociācija gatavo mediju izglītības materiālus 
izglītošanas mērķiem. Sadarbības forums žurnālu nozarē – Somijas Periodisko izdevēju 
asociācija Aikakausmedia arī aktīvi gatavo mediju izglītības materiālus izglītojošiem 
mērķiem. Organizācijas, kas pārstāv mediju nozares intereses, veicina savu dalībnieku 
mediju satura izmantošanu sabiedrībā, sagatavo pētījumus un citu informāciju par 
mediju lietošanu, kā arī organizē kampaņas. Veicinot medijpratību, interešu pārstāvēšanā 
iesaistītās organizācijas aktīvi sadarbojas ar valsts organizācijām, kas iesaistītas mediju 
izglītībā, un valsts iestādēm, kas atbildīgas par mediju izglītību.

Daudzi uzņēmumi mediju nozarēs arī aktīvi darbojas medijpratības veicināšanā. 
Piemēram, televīzijas kanāli ir atbalstījuši mediju izglītības pasākumus, pārraidot publisko 
paziņojumu video bez maksas. Ziņu redakcija veic nozīmīgu žurnālistikas izglītību kā daļu 
no viņu pamatdarba. Ziņu mediji, piemēram, arvien vairāk pamato savus žurnālistiskos 
lēmumus saviem lasītājiem un skaidro atbildīgas žurnālistikas principus un atšķirības starp 
žurnālistiku un citu saturu. Dažādi tiešsaistes pakalpojumu un platformu sniedzēji, kā arī 
spēļu kompānijas jau gadiem ir veicinājušas medijpratību. To metodes ir daudzveidīgas: 
kompānijas savos pakalpojumos var piedāvāt mediju izglītības saturu, finansiāli atbalstīt 
organizācijas, kas nodrošina mediju izglītību, organizēt kampaņas sadarbībā ar citām 
organizācijām vai piedāvāt savus produktus bez maksas to izmantošanai darbā ar jauniešiem 
vai izglītojošos nolūkos, vai kā balvas saistībā ar dažādām kampaņām.

UNIVERSITĀTES, AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UN CITAS PĒTNIECĪBAS 

ORGANIZĀCIJAS

Universitātes, citas augstākās izglītības iestādes un citas pētniecības organizācijas veicina 
zināšanu bāzes paplašināšanu mediju izglītībā, pamatojoties uz aktuālu un kvalitatīvu 
pētniecību. Pētījuma dati ir nozīmīgi visu pārējo mediju izglītībā iesaistīto pušu darbā. 
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Universitātes ir iesaistījušās un nodrošina augstāko apmācības līmeni zinātniskajā 
pētniecībā. 

No desmit Somijas universitātēm, kas piedāvā studijas kultūrā, mākslā, komunikācijā 
vai izglītībā, astoņas ir iesaistītas nepārtrauktā pētniecības darbā un mediju izglītības 
mācīšanā. Studijas parasti sastāv no individuāliem kursiem dažādās disciplīnās, vai arī 
priekšmets ir daļa no citiem kursiem. Mediju izglītību var apgūt kā galveno mācību 
priekšmetu, iegūstot maģistra grādu Lapzemes Universitātē, un kā izvēles priekšmetu 
Helsinku universitātē. Universitātēs iespējams iegūt arī doktora grādu mediju izglītībā. 
Tamperes Universitātē un Lapzemes Universitātē ir mediju izglītības profesūra. Dažās 
universitātēs mācību, pētniecības un attīstības aktivitātes mediju izglītības jomā tiek 
piedāvātas atsevišķā vienībā vai kā atsevišķa joma. Lapzemes Universitātē ir Mediju 
izglītības centrs, kurā galvenā uzmanība pievērsta instrukcijām un pētījumiem mediju 
izglītībā. Starptautiskās pētniecības organizācijas un ārvalstu universitātes arī sniedz uz 
mediju izglītību attiecināmus pētījumu datus. Mediju izglītība ir iekļauta arī dažādu lietišķo 
zinātņu augstskolu piedāvājumos kā atsevišķi kursi vai kursu komplektu salikumos. Papildu 
augstākās izglītības iestādēm Somijas Jaunatnes pētniecības tīkls un Kultūras politikas 
pētniecības fonds Cupore ir bijušas nozīmīgākās pētniecības pasākumos iesaistītās puses 
no mediju izglītības perspektīvas. Augstskolas organizē arī mediju izglītības seminārus, 
izstādes un pasākumus, kuri ir atvērti sabiedrībai.

STARPTAUTISKĀ VIDE

Šī apakšnodaļa sniedz īsu pārskatu par starptautisko situāciju. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
medijpratības veicināšanai Eiropā laikā no 2013. līdz 2019. gadam.

Medijpratības un citu digitālo prasmju veicināšana ir bijusi Eiropas darba kārtībā jau vairāk 
nekā desmit gadus (Eiropas Komisija, 2009). Turklāt 2010-to gadu beigās medijpratība 
ir plaši parādījusies aizvien vairāk stratēģiskos dokumentos un rekomendācijās. Papildu 
tehnoloģiskiem sasniegumiem bažas par dezinformācijas izplatību, populismu un naida 
runu, informētību par privātās dzīves aizsardzības nozīmi un dažādu mediju prasmju 
identifikāciju kā mūžizglītības sastāvdaļu plašāk nekā iepriekš var uzskatīt par izmaiņu 
cēloņiem.

Medijpratība ir aktīvi veicināta arī praktiskā līmenī Eiropā. Piemēram, 2016. gadā 
publicētajā ziņojumā apkopoti kopumā 547 medijpratības projekti un 189 dažādi tīkli, 
kas veicina medijpartību. Papildu Somijai valstu mediju izglītības tematikas nedēļas vai 
dienas tiek organizētas katru gadu vismaz Francijā, Nīderlandē, Horvātijā un Īrijā (Eiropas 
Audiovizuālā observatorija 2016).

Nebija iespējams izstrādāt pārskatu par mediju izglītības statusu dažādu valstu mācību 
programmās saistībā ar šī politikas apraksta izstrādi, kā arī nav atjaunināti pētījumu dati par 
to pat attiecībā uz ES dalībvalstīm. Mācību programma dažādās valstīs progresē dažādos 
tempos, terminoloģija dažādās valstīs atšķiras, un dažās valstīs mācību programmas 
dažādos reģionos vai dažādās valodu grupās ir atšķirīgas, un tas apgrūtina šā jautājuma 
izpēti. Tomēr medijpratība vai mediju izglītība nevienā no ES dalībvalstīm nav iekļauta 
pamatizglītībā kā atsevišķs, obligāts priekšmets. Valstīs, kurās medijpratība ir skaidri 
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iekļauta pamatizglītībā, to iekļauj mācību programmā kā integrētu mācību priekšmetu. 
Papildu Somijai šādas valstis ir arī Ungārija un Čehijas Republika(27). Zviedrijā, piemēram, 
medijpratība nav minēta kā atsevišķa prasme mācību programmā, bet mērķi, kas saistīti ar 
mediju izpratni un lietošanu, ir iekļauti dažādos tēmas specifiskos un vispārīgos mācību 
mērķos(28). Saskaņā ar 2014. gadā veikto aptauju(29) ES dalībvalstīs medijpratība visbiežāk 
tika pasniegta saistībā ar dzimto valodu vai mākslu. Dažādās valstīs pastāv arī lielas 
atšķirības starp mediju izglītības aktivitāti un mediju izglītības pārklājumu. Piemēram, 
dažas valstis nevarēja nosaukt 20 mediju izglītības projektus, kas tika pieprasīti, lai savāktu 
materiālus iepriekš minētam pārskatam (Eiropas Audiovizuālā observatorija 2016), bet 
citās valstīs kontaktpersonas ziņoja par grūtībām izvēlēties projektus to lielā skaita dēļ. 

MEDIJPRATĪBAS VEICINĀŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ

Visbūtiskākā nesenā izmaiņa saistībā ar medijpratības veicināšanu bija grozījums 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā (ES 2018/1808) 2018. gadā. Saskaņā 
ar direktīvas 33a pantu dalībvalstīm ir jāveicina un jāveic pasākumi medijpratības 
attīstībai. Turklāt dalībvalstīm reizi trijos gados jāziņo Eiropas Komisijai par īstenotajiem 
pasākumiem. Pirmo reizi visām ES dalībvalstīm ir pienākums veicināt medijpratību.

Komisijai ir jāvada vairākas ekspertu grupas, kas ir svarīgas saistībā ar medijpratību un 
mediju izglītību, no kurām dažās ir tikai dalībvalstu pārstāvji, bet citās — gan dalībvalstu 
pārstāvji, gan ieinteresētās personas. Medijpratības ekspertu grupa(30) ir pievērsusi īpašu 
uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar medijpratību, bet citu grupu darbs, kā, piemēram, 
Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupas(31) un Drošāks internets 
bērniem ekspertu grupas(32) darbs arī ir ļoti svarīgs saistībā ar medijpratību. Pēdējos gados 
Komisija ir fokusējusies uz dezinformācijas apkarošanu, līdz ar to – uz medijpratības 
veicināšanu. Komisijas paziņojums, kas publicēts 2018. gadā, par vēršanos pret tiešsaistes 
dezinformāciju (33) mudina dalībvalstis izglītības politikā iekļaut medijpratību, kā arī 
atbalstīt un apmācīt skolotājus tās mācīšanā. 

Kā praktisku līdzekli medijpratības veicināšanai Eiropas Komisija kopš 2016. gada ir 
piešķīrusi nelielu dotāciju (500 000 eiro gadā) tikai medijpratībai, pieteikums dotācijām 

“Medijpratība visiem”(34). 2019. gadā Komisija arī organizēja pirmo tematisko Eiropas 
Medijpratības nedēļu(35). Cīņā pret dezinformāciju būtiskā loma Komisijas medijpratības 
darbā atspoguļojas faktā, ka 2019. gadā tā bija dominējošā tēma gan tematiskajā nedēļā, 
gan pieteikumos dotācijām.

Arī daudzi citi finansējuma avoti ir piešķīruši ievērojamu finansējumu medijpratības 
darbam. Programmu “Drošāks internets” var uzskatīt par vissvarīgāko. Tā īsteno Eiropas 
stratēģiju par labāku internetu bērniem (Eiropas Komisija 2012). Drošāka interneta centrs 
ar programmas atbalstu darbojas gandrīz katrā Eiropas valstī. Somijā centrs darbojas 
sadarbībā ar Nacionālo audiovizuālo institūtu, Mannerheim savienība bērnu labklājībai un 

(27) McDougall, Zezulkova, van Driel & Sternadel 2018 
(28) Skolverket 2018  
(29) Hartai 2014  
(30) Medijpratības ekspertu grupa. 
(31) Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupa (ERGA). 
(32) Drošāks internets bērniem ekspertu grupa.  
(33) Komisijas paziņojums “Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē”. 
(34) Pieteikums dotācijām “Medijpratība visiem”.  
(35) Eiropas Medijpratības nedēļa. 

40 •  MEDIJU IZGLĪTĪBAS PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA



Somijas organizācija “Glābiet bērnus”. Kopā centri dažādās valstīs veido INSAFE tīklu, 
un tie pieder pie INHOPE tīkla. INSAFE tīkla ietvaros veiktā darba mērķis ir veicināt 
bērnu un pusaudžu mediju prasmes, līdzdalību, drošību un informētību par internetu un 
digitālās komunikācijas tehnoloģijām. INHOPE fokusējas uz jautājumiem, kas attiecas 
uz bērnu un pusaudžu drošību un labklājību, kā arī īpaši uz tādu attēlu identificēšanu 
un izņemšanu no interneta, kuros attēlota bērnu seksuāla izmantošana. Drošāka interneta 
centra visredzamākā darbības daļa visās vietās ir dalība ikgadējā Drošāka interneta dienas 
tematiskajā dienā, kas tiek organizēta vairāk nekā 140 valstīs visā pasaulē. Somijā šī 
diena ir integrēta plašākā Medijpratības nedēļā. Projekti, kas attiecas uz medijpratību, ir 
saņēmuši arī atbalstu ES līmenī no finansējuma instrumentiem “Erasmus +” un “Apvārsnis 
2020”, un citiem.

Medijpratības veicināšana ir arī iekļauta kā viens no jaunajiem specifiskiem mērķiem 
jaunajā Radošā Eiropa programmā (2021–2027)(36). Šī programma arī piešķirs finansējumu 
aktivitātēm, kas veicina medijpratību. Saistībā ar šo programmu Eiropas Savienības 
Padome (turpmāk “Padome”) 2019. gadā arī apstiprināja secinājumus par jaunām radošām 
paaudzēm (Eiropas Savienības Padome, 2019). Digitālo prasmju un medijpratības 
veicināšana ir viena no piecām prioritātēm apsvērumos, kurus Padome mudina dalībvalstīm 
un ES Komisijai izskatīt.

Līdz šim ES ietvaros īstenotās medijpratības aktivitātes ir pastiprināti fokusētas uz 
bērniem un pusaudžiem. Un tomēr 2018. gadā Padome izdeva pārskatītu Rekomendāciju 
par svarīgām kompetencēm mūžizglītībā (Eiropas Savienības Padome, 2018). Svarīgās 
kompetences ietver kompetences, kas ir būtiskas indivīda pašizpausmē, veselībā, 
nodarbinātības iespējās un sociālajā integrācijā. Šajā rekomendācijā medijpratība ir 
iekļauta digitālo prasmju modulī.

EIROPAS PADOME KĀ MEDIJPRATĪBAS VEICINĀTĀJS

Eiropas Padome veicina medijpratību daudzās tās jomās . 2018. gadā Padome publicēja 
rekomendācijas par mediju plurālismu un mediju īpašnieku pārredzamību (Eiropas Padome, 
2018b ) un par bērnu tiesību aizsardzību digitālajā vidē (Eiropas Padome, 2018a ), un 
citas rekomendācijas. Pirmajā augstāk minētā rekomendācijā dalībvalstis tiek mudinātas 
izstrādāt valsts medijpratības politiku un konsolidēt tīklošanu, un dalīties ar labās prakses 
apmaiņu starp dalībniekiem. Ir uzsvērta medijpratības nozīme visu vecumu cilvēkiem. 
Rekomendācijās, kas saistītas ar bērnu tiesībām, medijpratība tiek pozicionēta kā viena 
no digitālajām prasmēm, kas saskaņā ar stratēģiju būtu jāmāca kā daļa no pamatizglītības 
visiem bērniem.

Ir īstenotas iniciatīvas, jo īpaši saistībā ar medijpratību, un ir sagatavoti materiāli digitālās 
pilsoniskās izglītības jomā. Piemēram, 2019. gadā Eiropas Padome realizēja Meistarklases 
tiešsaistes apmācības kursu(37) par medijpratību skolotājiem un citiem profesionāliem 
pedagogiem. Visredzamākais no Padomes projektiem, kas attiecas uz mediju izglītību, ļoti 
iespējams, bija Kustība pret naida runu(38), kas bija paredzēta īpaši pusaudžiem. Eiropas 
Padome koordinēja projektu 2013. –2017. gadā, un vietējie dalībnieki ir turpinājuši 
aktivitātes vairākās valstīs pēc faktiskā projekta perioda beigām.

(36) Programma “Radošā Eiropa”.  
(37) Meistarklases tiešsaistes apmācības kurss.  
(38) Kustība pret naida runu.  
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Eiropas Audiovizuālā observatorija, kas ir daļa no Eiropas Padomes, arī veic aptaujas par 
jautājumiem, kas saistīti ar medijpratību. 2017. gadā Medijpratības darba grupas globālās 
izglītības attīstībai ekspertu grupa(39) tika izveidota Padomes Ziemeļu–Dienvidu centrā. Arī 
Somija ir pārstāvēta šajā grupā. Turklāt 2019. gadā Padome publicēja salīdzinošo analīzi 
par labākajām Eiropas praksēm medijpratības veicināšanā kā daļu no regulatīvo iestāžu 
aktivitātēm, jo īpaši attiecībā uz medijiem (Eiropas Padome, 2019).

UNESCO KĀ STARPTAUTISKS EKSPERTS MEDIJPRATĪBĀ

Globālā mērogā visvispusīgākā aktīvā organizācija mediju izglītības jomā ir Apvienoto 
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO. UNESCO izskata 
jautājumus, kas saistīti ar medijpratību, lietojot terminu medijpratība un informācijpratību 
(angļu val. – media and information literacy, MIL).

UNESCO vadībā Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa tiek organizēta 
katru gadu oktobrī. Pasaules Alianse partnerībai medijpratībā un informācijpratībā (angļu 
val. – GAPMIL) tīkls, kas apvieno mediju izglītības organizācijas, arī darbojas UNESCO 
pakļautībā. UNESCO arī gatavo un publicē dažāda veida mācību materiālus, informācijas 
kampaņas, tiešsaistes apmācības kursus un citus medijpratības resursus. Praktiskā darbā 
UNESCO bieži sadarbojas ar citiem dalībniekiem. Piemēram, 2019. gadā UNESCO 
organizēja MIL klubus Jordānijā, kuru mērķis ir ar ES finansējumu iedrošināt pusaudžu 
spēju pārvaldīt savas dzīves, un organizēja ar medijpratību saistītu pasākumu UNESCO 
Ģenerālās asamblejas ietvaros sadarbībā ar Somiju.

(39) Medijpratības darba grupas globālās izglītības attīstībai ekspertu grupa. 
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4.7. MEDIJU IZGLĪTĪBA NACIONĀLĀS POLITIKAS DOKUMENTOS

Politikas līmenī mediju izglītība Somijā ir attīstīta jau ilgu laiku(40). 2004. gadā Izglītības 
ministrija publicēja rīcības plānu “Vardarbība medijos. Bērni un mediji.” (Mediaväkivalta. 
Lapset ja media.), kurā bija iekļauts arī plāns mediju izglītības attīstībai. 2007. gadā 
Bērnu ombuda birojs sadarbībā ar apvienību Kerhokeskus – koulutyön tuki ry publicēja 
priekšlikumu mediju izglītības izstrādei bērniem un pusaudžiem. Tajā pašā gadā Izglītības 
ministrija publicēja priekšlikumu par rīcības plānu mediju prasmju un kompetences 
attīstībai kā daļu no pilsonisko zināšanu un informācijas sabiedrības prasmju veicināšanas. 
2011. gadā Valsts izglītības valde publicēja rīcības plānu “Bērni un pusaudži kā mediju 
dalībnieki” (Lapset ja nuoret mediaosallistujina), kas atbalsta līdzdalību. 2013. gadā 
Izglītības un kultūras ministrija publicēja kultūras politikas vadlīnijas labas medijpratības 
veicināšanai, 2013–2016.

Papildus savas nozares specifiskajiem politikas dokumentiem mediju izglītība ir iekļauta 
arī plašākos politikas dokumentos dažādās administratīvajās nozarēs. Mediju izglītībai 
būtiskais saturs ir skatīts ne tikai Izglītības un kultūras ministrijā, bet arī kā daļa no 
aktivitātēm Transporta un komunikācijas ministrijas, Sociālo lietu un veselības ministrijas, 
Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas administratīvajās filiālēs. Ar mediju izglītību 
saistītais administratīvo sektoru plašums atspoguļo šīs tēmas daudzveidību un ar to saistītās 
parādības. Šajā politikas dokumentā mediju izglītība tiek apsvērta īpaši no Izglītības un 
kultūras ministrijas administratīvo sektoru perspektīvas, vienlaikus arī atzīstot mediju 
izglītības starpadministratīvo raksturu.

 

(40) Dunås (2014); Kotilainen (2014); Kotilainen & Kupiainen (2014); Uusitalo (2015).  
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5  POLITIKAS ĪSTENOŠANA
Trešajā nodaļā (14. lpp.) nacionālā mediju izglītības politika apkopo mērķus visā 
mediju izglītības nozarē un saistošos rīcības priekšlikumus. Priekšlikumi tika apkopoti, 
pamatojoties uz datiem, kas savākti politikas sagatavošanas laikā (cf. Pielikums 1), un tie 
apkopo dalībnieku mērķus attiecībā uz mediju izglītības nākotnes attīstības virzieniem.

Visas organizācijas no dažādiem sabiedrības sektoriem, kas iesaistītas mediju izglītībā un 
aktivitātēs, kas saistītas ar medijpratību, tiek mudinātas piedalīties šīs politikas īstenošanā. 
Ideja ir tāda, ka visi dalībnieki pārskata mērķus un rīcības priekšlikumus no savu uzdevumu 
perspektīvas un dod ieguldījumu tajos pasākumos, kurus uzskata par atbilstošiem.  

Nākamā apakšnodaļa precizē darbības, ko centrālā valdība īstenojusi šīs politikas 
detalizētākai ieviešanai.

5.1. POLITIKAS ĪSTENOŠANA CENTRĀLĀ VALDĪBĀ

IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS MINISTRIJA

Izglītības un kultūras ministrija iniciēs pasākumus, kas attīsta bērnu un pusaudžu 
programmēšanas, medijpratības un IKT prasmes skolā un viņu brīvajā laikā un atbalstīs 
transversālo kompetenču apmācību. Pamatizglītībai būtu jāsniedz bērniem un pusaudžiem 
zināšanas un iemaņas, kas viņiem nepieciešamas dzīvē. Tostarp medijpratības un 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes, kas nepieciešamas, piemēram, 
studijās un darba dzīvē.  

Šīs prasmes ir arī būtiski pilsoniskās kompetences elementi, uz kuriem ikvienam būtu 
jābūt pēc iespējas vienlīdzīgākām tiesībām, sākot no pamatizglītības un turpmāk.

Nākotnē Izglītības un kultūras ministrijas Mākslas un kultūras politikas departamenta 
mērķis ir piešķirt mediju izglītības attīstības līdzekļus pasākumiem, kas ir saskaņā ar šīs 
politikas dokumentu.

Mediju izglītības aktivitāšu attīstība, ko realizē bibliotēkas, ir atbalstīta kā daļa no 
valdības subsīdijām, ko piešķir bibliotēkām. 2020. gada tēmas iekļauj aktīvo pilsonību, 
demokrātiju un vārda brīvību, lasīšanas veicināšanu, mūžizglītību, bibliotēku efektivitāti, 
jaunus darbības modeļus un ilgtspējīgu attīstību. Visu iedzīvotāju grupu daudzpratība ir 
atbalstīta kā daļa no lasīšanas veicināšanas. Tas iekļauj arī mediju izglītību. Pieejamais 
budžets 2020. gadā ir aptuveni 2.2 miljoni eiro. 
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Darba ar jauniešiem un jauniešu politikas programma 2020–2023, kas šobrīd ir sagatavošanas 
procesā, ietver jauniešu politikas uzdevumus ar mērķiem, kuri iekļauj pusaudžu iesaistes 
attīstīšanu un ietekmēšanas veidus, patīkamo hobiju veicināšanu, bulinga skolā un brīvajā 
laikā novēršanu, diskriminācijas novēršanu un uzmākšanos bērniem sociālajos medijos 
novēršanas koordinēšanu. Mērķi ietver darbības, kas ir jāīsteno sadarbībā ar dažādām 
ministrijām, kā arī pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

Programma arī ietver galvenos kritērijus  jauniešu pakalpojumu ekspertīzes centru 
atbilstībai valsts atbalsta saņemšanai. Programmas laikā ekspertīžu centru aktivitātes 
mērķis ir attīstīt pašvaldības darbu ar jauniešiem, konsolidējot informācijas gatavošanu un 
izplatot labās prakses par darbu ar jauniešiem un darba veidiem dažādās jomās. Turklāt tās 
mērķis ir attīstīt tiešsaistes demokrātijas rīkus un digitālo darbu ar jauniešiem kā satura, 
rīku un darbības vidi. Ekspertīzes centru darbības arī uzsver sadarbību starp jauniešu 
pakalpojumu iestādēm un izglītības iestādēm.

TRANSPORTA UN KOMUNIKĀCIJAS MINISTRIJA

Transporta un komunikācijas ministrija un Somijas Transporta un komunikācijas 
aģentūra atbalsta šīs politikas ieviešanu. Somijas Transporta un komunikācijas aģentūra 
piedalās Medijpratības nedēļā un sniedz savu ieguldījumu mediju izglītošanas darbā ar 
savām ekspertzināšanām par drošu interneta lietošanu. Transporta un komunikācijas 
ministrija organizē kopīgus pasākumus interešu grupām, aptverot mediju sektora un 
iestāžu pārstāvjus. Šajos pasākumos tiek runāts arī par tēmām un tematiem, kas saistīti ar 
medijpratību. Transporta un komunikācijas ministrija arī gatavo un pasūta pētījumus un 
datus, kas saistīti ar mediju nozari un politiku, un tos var izmantot arī mediju izglītības 
politikas īstenošanā. Turklāt Transporta un komunikācijas ministrija ir atbildīga par 
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu, un tā uzrauga tās ietekmi pēc 
saistošā valsts likuma stāšanās spēkā.

TIESLIETU MINISTRIJA

Tieslietu ministrija strādā, lai samazinātu nepiemērotu vēlētāju ietekmēšanu un identificētu 
politisko dezinformāciju. Ministrija atzīst medijpratības nozīmi attiecībā uz grupām vai 
indivīdiem, kas ir īpaši neaizsargāti pret tādu mērķtiecīgu ietekmēšanu, kas sabojā uzticību 
demokrātiskā lēmuma pieņemšanā. Ministrijas mērķis ir palielināt iestāžu, politisko 
partiju, mediju un iedzīvotāju informētību par nepiemērotu vēlētāju ietekmēšanu un tās 
apzināšanu. Ministrija pēta veidus, kā iejaukties politisko aktivitāšu priekšnosacījumu 
dezinformācijā un traucēšanā.

Tieslietu ministrija ņem vērā nacionālo mediju izglītības politiku tās nacionālās 
demokrātijas programmas sagatavošanā. Ministrija uzsver bērnu un pusaudžu, kā 
arī pieaugušo medijpratības nozīmi kā faktoru, kas, piemēram, veicina demokrātijas 
konsolidāciju izglītībā par demokrātiju un cilvēktiesībām. Ministrija atzīst medijpratības 
un mediju prasmju nozīmi tiešsaistes demokrātijas pakalpojumu attīstībā un komunikācijā.

Tieslietu ministrija koordinē projektu “Fakti pret naidu”, kura mērķis ir uzlabot darba 



pret naida noziegumiem un naida runām efektivitāti. Projekts ietver arī aktivitātes, kas 
veicina mediju izglītības perspektīvas, kā, piemēram, izglītība par naida runu dažādām 
mērķgrupām.   

MINISTRU PREZIDENTA BIROJS

Ministru prezidenta birojs koordinē iestāžu aktivitātes, kas saistītas ar ietekmējošo 
informāciju. Kopš 2014. gada aktivitātes ir fokusētas, lai palielinātu ietekmējošās 
informācijas atpazīstamību sabiedrībā. Plānots, ka 2020.–2021. gadā izglītības aktivitātes 
tiks uzlabotas ar tādiem līdzekļiem kā izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošanu 
skolām un izglītības iestādēm mediju izglītībai saistībā ar ietekmējošo informāciju. 
Sociālie mediji un saistītie algoritmi, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts mainās 
strauji, un tam savukārt ir liela ietekme informācijas izlasē, ko pilsoņi saņem, un uz 
visu demokrātijas procesu kopumā. Izglītojošie un informatīvie materiāli tiek sagatavoti 
sadarbībā ar citām iestādēm. 

NACIONĀLAIS AUDIOVIZUĀLAIS INSTITŪTS (KAVI) 

Nacionālais audiovizuālais institūts KAVI ir atbildīgs par politikas “Medijpratība 
Somijā” koordinēšanu un īstenošanas uzraudzību. Politika un saistošās aktivitātes tiek 
komunicētas, izmantojot mājaslapu medialukutaitosuomessa.fi, kuru pārvalda Nacionālais 
audiovizuālais institūts. 2020. gadā Nacionālais audiovizuālās institūts atjaunos savu 
mediju izglītības rīcības plānu saskaņā ar politiku un izmantos savus resursus, lai atbalstītu 
politikas īstenošanu. Piemēram, Nacionālais audiovizuālais institūts kur vien iespējams 
piedāvā bezmaksas konsultācijas par dažāda veida mediju izglītības plānu sagatavošanu 
un īstenošanu. Nacionālais audiovizuālais institūts veicina mediju izglītību, piedāvājot 
apmācību dažādu sektoru profesionāļiem, piemēram, centrālās valdības darbiniekiem. 
Nacionālais audiovizuālais institūts arī gaida jebkādus priekšlikumus uzlabojumiem vai 
sadarbībai, kas attiecas uz politikas īstenošanu, un atbild uz jebkādiem jautājumiem par 
mediju izglītību kopumā. Turklāt Nacionālais audiovizuālais institūts gatavo informāciju 
par mediju izglītību un tās īstenošanu valsts līmenī un publicē bezmaksas mediju izglītības 
materiālus savā Medijpratības skola tiešsaistes pakalpojumā (www.mediataitokoulu.
fi). Šis pakalpojums arī tiek izmantots citu organizāciju sagatavoto mācību materiālu 
izplatīšanai. Mediju izglītības foruma (Mediakasvatusfoorumi) pasākums, ko Nacionālais 
audiovizuālais institūts organizē katru gadu, atbalsta dažādu dalībnieku tīklošanos un 
nozares attīstību, kā arī izplata jaunāko informāciju par politikas īstenošanu. 

Pilnmetrāžas filmas, kas pieder Nacionālajam audiovizuālajam institūtam, tika publicētas 
skatīšanai tiešsaistē bez maksas 2019. gada decembrī. Tajā paša laikā atjaunotā ELONET 
datu bāze tika integrēta Somijas finna.fi tiešsaistes pakalpojumā. Papildu pilnmetrāžas 
filmām ELONET satur aptuveni divus tūkstošus reklāmas filmu, dokumentālo filmu, 
cenzēto materiālu un citu filmu klipu no vairāk nekā simt gadu perioda. Arī karalaika 
jaunumu ziņojumi un Finlandia ziņojumi pieejami bezmaksas apskatei. ELONET ir 
bezmaksas pakalpojums privātpersonām un kultūras un izglītības vajadzībām. Tādējādi tas 
ievērojami uzlabo vienlīdzīgas iespējas piekļūt audiovizuālai mediju izglītībai. ELONET 
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saturu nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem bez Nacionālā audiovizuālā institūta 
atļaujas.

VALSTS IZGLĪTĪBAS AĢENTŪRA

Somijas Valsts izglītības aģentūra pastāvīgi nodrošina vadību informācijas jautājumos, lai 
veicinātu mediju izglītību tiem, kas nodrošina agrīnās pirmsskolas izglītību, pirmsskolas 
izglītību un pamatizglītību, vidusskolas vecāko klašu izglītību, profesionālo izglītību un 
liberālo pieaugušo izglītību. 

Saistībā ar Somijas Valsts izglītības valdes tiešsaistes pakalpojuma atjaunošanu tiešsaistes 
saturs, kas attiecas uz mediju izglītību, tiks konsolidēts, tiks uzlabota tā pieejamība un tiks 
sagatavoti jauni pedagoģiskie materiāli.  

Valsts finansētā apmācība skolotājiem un agrīnās pirmsskolas izglītības pedagogiem 
konsolidē pedagoģisko kompetenci, priekšmeta ekspertzināšanas un profesionālo 
kompetenci personālam agrīnās pirmsskolas izglītības vienībās, skolās un izglītības 
iestādēs. Transversālās kompetences attīstība, daudzpratības pedagoģija un digitalizācijas 
izaicinājumi u.c. ir ņemti vērā pēc iespējas vairāk atlases kritērijos un tēmās pieteikumiem 
valsts atbalstam valsts finansētiem izglītības pakalpojumiem un agrīnai pirmsskolas 
izglītībai.  

Valsts izglītības aģentūra, izmantojot mediju izglītību, atbalsta skolas un izglītības iestādes 
cieņpilnas un demokrātiskas diskusijas un mijiedarbības, pašizpausmes un komunikācijas 
kultūras veicināšanā, kā arī vardarbīga ekstrēmisma un naida runas novēršanā.

Valsts izglītības aģentūra mudina agrīnās pirmskolas izglītības pasniedzējus attīstīt uz 
bērniem orientētu pedagoģiju, kas akcentē bērna iekļaušanos un bērna uzklausīšanu, 
gatavojot un īstenojot agrīnās pirmsskolas izglītības vietējo mācību programmu, kā arī tā 
gatavo pedagoģiskos materiālus, lai plānotu un īstenotu plašas prasmes un mērķus, kā arī 
mācību tēmu saturu dažādos agrīnās pirmsskolas izglītības darbības veidos. 

Valsts izglītības aģentūra atbalsta pirmskolas un pamatizglītības pasniedzējus mācību 
programmas (OPS2016) attīstībā un transversālo kompetenču (īpaši daudzpratības) jomu 
izvērtēšanā mācībās. 

Valsts izglītības aģentūra atbalsta arī vidusskolas vecāko klašu izglītības pasniedzēju 
vietējo mācību programmas darbu (LOPS2021), ņemot vērā transversālās kompetences 
jomas, piemēram, daudzdisciplināras un radošas ekspertzināšanas, sociālo kompetenci 
un globālo un kultūras kompetenci fokusa jomās, formās un līdzekļos īstenošanas 
atbalstīšanai. Vidusskolas vecāko klašu izglītības diplomu izstrādē liela uzmanība tiks 
pievērsta daudzpratības, kā arī IKT prasmju demonstrēšanai.

Valsts izglītības aģentūra uzrauga attīstību pieejamās studijās mediju mākslā paplašinātā 
un vispārējā mākslas pamatizglītības mācību sarakstā un gatavo tiešsaistes materiālus 
izglītības pasniedzēju atbalstam.

Projekts Lukuliike, ko koordinē Valsts izglītības aģentūra, turpinās savu darbu pratības 
vadlīniju īstenošanā. Tās ietver bērnu un pusaudžu lasīšanas intereses palielināšanu, 
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kopienu, kurās aug bērni, atbalstīšanu, profesionāļu kompetences paaugstināšanu un 
pratības struktūru konsolidēšanu valsts līmenī. Svarīgs pasākums ir atbalstīt nacionālās 
mediju izglītības politikā aprakstīto mērķu realizēšanu individuālajā, pašvaldību un 
valsts līmenī. Agrīnās pirmsskolas izglītībā un skolās projekts Lukuliike atbalsta mediju 
izglītības un daudzpratības realizēšanu posmos, tā pilotprojektu ietvaros, un katru gadu tas 
paplašina savas aktivitātes. Projekts Lukuliike tiek īstenots ciešā sadarbībā ar nacionālo 
attīstības bibliotēku, kā arī mediju pedagogiem un dalībniekiem pratības jomā valsts 
līmenī, vienlaikus mudinot viņus veidot tīklus un dalīties ekspertzināšanās.

SOMIJAS KONKURENCES UN PATĒRĒTĀJU IESTĀDE

Somijas Konkurences un patērētāju iestāde gatavo mūžizglītībai aktuālus materiālus par 
mediju prasmēm izglītības un mācību atbalstam. Materiāli par patērētāju tiesībām un 
pienākumiem, reklāmas formām un jaunām parādībām tiek gatavoti Somijas Konkurences 
un patērētāju iestādes tīmekļa vietnes kkv.fi un tās sociālo mediju kanāliem. Turklāt tiek 
radīts arī saturs, kas saistīts ar prasmēm mediju lietošanā, galveno uzmanību pievēršot 
reklāmas atpazīstamībai un medijam kā maksāšanas metodei, līguma noslēgšanas veidiem 
un tirdzniecības veidiem.

Patērētāju mediju prasmes tiek attīstītas sadarbībā ar ieinteresētajām personām, kā arī 
tīklos un sadarbības projektos ar mācību ekspertiem.

Digitalizācija un prasmes mediju lietošanā ir cieši saistītas ar patērētāju prasmēm. Tādējādi 
jautājumi, kas saistīti ar patērētāju mediju prasmēm, ir integrēti arī Somijas Konkurences 
un patērētāju iestādes ar likumu noteiktā izglītības pienākumā. 

DIGITĀLO UN IEDZĪVOTĀJU DATU PAKALPOJUMU AĢENTŪRA

Digitālās un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūras digitālā atbalsta pakalpojumi darbojas 
kā saikne starp reģionālajām padomēm, kas saņem valsts atbalstu digitālajam atbalstam 
(14 reģionālās padomes), un mediju izglītības nozari. Komunikācija un sadarbība ietver 
piedalīšanos Medijpratības nedēļas sagatavošanā. Publiski pieejamos materiālus, ko 
gatavo aģentūra, piemēram, mācību materiālus un spēles, var izmantot mediju izglītībā. 
Ziņojums par stāvokli, ko sniedz Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūras 
digitālā atbalsta daļa, un informācija par izmaiņām iedzīvotāju digitālajās prasmēs arī 
attiecīgi atbalsta mediju izglītības veicināšanu Somijā.

SOMIJAS MANTOJUMA AĢENTŪRA

Somijas Mantojuma aģentūra īsteno mediju izglītības politiku, komunicējot un izplatot 
informāciju savā nozarē un aģentūras sabiedriskajās aktivitātēs. Somijas mantojuma 
aģentūra, piešķirot valsts atbalstu, atbalsta projektus, kas saistīti ar mediju izglītību un ko 
īsteno dalībnieki tās nozarē, piemēram, muzeji. 
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6  TURPMĀKĀ DARBĪBA
Nacionālais audiovizuālais institūts sadarbībā ar ieinteresētajām personām un Izglītības un 
kultūras ministriju regulāri pēta un izvērtē politikas īstenošanu, piemēram, veicot aptaujas 
vai izmantojot ekspertu grupas.

Turpmākā darbība notiek vienlaicīgi ar ziņošanu par Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
direktīvas (AVMS) īstenošanu. Turpmāko darbību grafiks tiks sagatavots 2020. gadā. 
Turpmākā darbībā tiek izmantoti pētījumu un aptauju dati, kas iegūti no mediju izglītības 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Politikas atjaunošanas nepieciešamība ir izvērtēta, 
pamatojoties uz datiem, kas ir savākti šajā turpmākās darbības procesā.
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PIELIKUMS  1 :  SAGATAVOŠANĀS PROCESS

2013. gadā Izglītības un kultūras ministrija publicēja kultūras politikas vadlīnijas labai 
medijpratībai, 2013 -2016. Nepieciešamība atjaunot politikas vadlīnijas tika noteikta 
mediju kultūras izmaiņu un plašāku mediju izglītības mērķgrupu dēļ.

Valdības rezolūcija par Mediju politikas programmu tika apstiprināta 2018. gada 5. 
jūlijā(41). Valdības rezolūcijā noteikto mērķu un pasākumu mērķis ir nodrošināt Somijas 
mediju daudzveidību un priekšnoteikumus Somijas žurnālistikai, kā arī uzlabot iedzīvotāju 
iespējas saņemt uzticamu informāciju. Viens no programmas mērķiem ir konsolidēt 
medijpratību un mediju prasmes un fokusēt mediju izglītību jaunām mērķgrupām. Viens no 
Mediju politikas programmā noteiktajiem pasākumiem bija atjaunot nacionālās politikas 
mediju izglītībai.

Izglītības un kultūras ministrija uzdeva sagatavot politikas atjaunošanu Nacionālajam 
audiovizuālajam institūtam. Priekšdarbi tika veikti 2019. gadā, plaši sadarbojoties ar 
nozares dalībniekiem. Mediju izglītības daudzveidība tika ņemta vērā, izmantojot dažāda 
veida uzklausīšanas procedūras.

Sagatavošana notika, balstoties uz 2019. gada pavasarī veikto tiešsaistes aptauju, kurā 
varēja piedalīties ikviens, 2019. gada pavasarī dažādos Somijas reģionos organizētie atvērtie 
plānošanas semināri un intervijas ar mediju izglītības profesoriem. Sagatavošanā tika 
izskatīti politikas dokumenti, kas saistīti ar mediju izglītību no dažādām administratīvām 
nozarēm. Tiešsaistes aptaujā atbildes sniedza kopā 58 privātpersonas un profesionāļi, 
kas pārstāvēja 41 organizāciju no dažādām nozarēm (Pielikums 2). Tiešsaistes aptaujā 
respondenti varēja dalīties ar saviem ieskatiem par pašreizējo mediju izglītības stāvokli, 
tās īstenošanu, mērķgrupām un tēmām, kā arī par mediju izglītības stiprajām pusēm, 
izaicinājumiem, vērtībām un principiem Somijā. Pētījumā arī tika vaicāts respondentu 
viedoklis par mediju izglītības nākotni, politiku nozīmi un to īstenošanu. Jiveskilē 
(Jyväskylä), Oulū (Oulu), Turku (Turku), Tamperē (Tampere), Rovaniemi (Rovaniemi), 
Helsinkos (Helsinki) un Joensū (Joensuu) organizētajos atvērtajos plānošanas semināros 
piedalījās aptuveni 80 cilvēki, no kuriem gandrīz visi piekrita sava vārda publicēšanai 
politikas dokumentā (Pielikums 3). Plānošanas semināros tika apskatītas vietējās un 
reģionālās mediju izglītības kopienas, vietējie izaicinājumi mediju izglītības īstenošanā 
un dalībnieku ieskati par tendencēm, kas būtu jāņem vērā mediju izglītībā. Politikas 
elektroniskā sagatave tika izvietota komentāriem tiešsaistes pakalpojumā lausuntopalvelu.
fi. Viedokli par sagatavi kopā izteica 71 persona (Pielikums 4).

(41) Somijas valdība. (2018.) Valdības rezolūcija par Mediju politikas programmu.
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Media literacy in Finland. National media 
education policy.

Medijpratība Somijā. Nacionālā mediju 
izglītības politika.

The government resolution on the Media 
Policy Programme

Valdības rezolūcija par Mediju politikas 
programmu

The Ministry of Education and Culture Izglītības un kultūras ministrija 

The Ministry of Justice Tieslietu ministrija

The Ministry of Transport and 
Communications 

Transporta un komunikācijas ministrija

The Ministry of the Interior Iekšlietu ministrija

The Ministry of Social Affairs Sociālo lietu ministrija 

The Ministry of Social Affairs and Health Sociālo lietu un veselības ministrija

The Finnish Transport and 
Communications Agency Traficom

Somijas Transporta un sakaru aģentūra 
Traficom

The Finnish Competition and Consumer 
Authority

Somijas Konkurences un patērētāju iestāde

The National Institute for Health and 
Welfare (THL)

Nacionālais veselības un labklājības institūts 
(THL)

Statistics Finland Somijas Nacionālais statistikas institūts

The National Cyber Security Centre 
Finland

Somijas Nacionālais kiberdrošības centrs 

The Digital and Population Data Services 
Agency

Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu 
aģentūra

National Audiovisual Institute (KAVI) Nacionālais audiovizuālais institūts (KAVI)

The Finnish National Agency for 
Education

Somijas Valsts izglītības aģentūra 

Office of the Ombudsman for Children Bērnu ombuda birojs

The Data Protection Ombudsman Datu aizsardzības ombuds

Centre of Expertise for Digital Youth Work 
in Finland, Verke

Nacionālā digitālā darba ar jaunatni 
ekspertīzes centra

The centre of expertise for youth 
information and counselling, Koordinaatti

Jaunatnes informācijas un konsultēšanas 
ekspertīzes centrs Koordinaatti

The Finnish Youth Act Somijas Jaunatnes likums 

DOKUMENTĀ IZMANTOTO TERMINU UN 
INSTITŪCIJU NOSAUKUMU TULKOJUMS
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The Finnish Society on Media Education Somijas Mediju izglītības biedrība

The Media Education Centre Metka Mediju izglītības centrs Metka

Koulukino (School Cinema Association) Koulukino (Kino skolu asociācija)

Mannerheim League for Child Welfare Mannerheim savienība bērnu labklājībai 

The Finnish Parents’ League Somijas Vecāku savienība 

Save the Children Finland Somijas organizācija “Glābiet bērnus”

Finnish 4H Organisation Somijas 4H organizācija

The Finnish Lifelong Learning Foundation Somijas Mūžizglītības fonds

The Finnish Pensioners’ Federation Somijas Pensionāru federācija

The Central Union for the Welfare of the 
Aged

Gados vecāku cilvēku labklājības centrālā 
savienība

The association of communications 
education Viekas

Komunikācijas izglītības asociācija “Viekas”

The Centre for Finnish Media Art Somijas Mediju mākslas centrs

Copyright Information and Anti-Piracy 
Centre

Autortiesību informācijas un pretpirātisma 
centrs

The Union of Local Youth Councils in 
Finland

Somijas Vietējo jauniešu padomju apvienība 

The Finnish Development NGOs – Fingo Somijas attīstības NVO – Fingo

The Finnish Association of Art Schools for 
Children and Young People

Somijas Mākslas skolu asociācija bērniem un 
jauniešiem

The Finnish Newspapers Association Somijas Laikrakstu asociācija

The Finnish Periodical Publishers’ 
Association Aikakausmedia

Somijas Periodisko izdevēju asociācija 
Aikakausmedia

The Finnish Youth Research Network Somijas Jaunatnes pētniecības tīkls 

The Foundation for Cultural Policy 
Research Cupore

Kultūrpolitikas pētniecības fonds Cupore

European Audiovisual Observatory Eiropas Audiovizuālā observatorija

Audiovisual Media Services Directive Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva 

The Media Literacy Expert Group Medijpratības ekspertu grupa

The Media Literacy for All application for 
grants

Pieteikums dotācijām “Medijpratība visiem”

Media Literacy Week Eiropas Medijpratības nedēļa 

Media Education Hub Mediju izglītības centrs

The European Regulators Group for 
Audiovisual Media Services (ERGA)

Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu 
regulatoru grupa (ERGA)

The European Commission Media Literacy 
Expert Group 

Eiropas Komisijas Medijpratības ekspertu 
grupa 

Safer Internet for Children Expert Group Drošāks internets bērniem ekspertu grupa

The Safer Internet programme Programma “Drošāks internets”
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The European Strategy for a Better Internet 
for Children

Eiropas stratēģija par labāku internetu 
bērniem

Creative Europe Programme Programma  “Radošā Eiropa”

No Hate Speech Movement Kustība pret naida runu

Media Literacy Task Force for Global 
Education Development Expert Group 

Medijpratības darba grupas globālās 
izglītības attīstībai ekspertu grupa

The North–South Centre of the Council Padomes Ziemeļu–Dienvidu centrs

The EPRA group of European media 
regulators

EPRA Eiropas mediju regulatoru grupa

The Finnish Safer Internet Centre of the 
Safer Internet network

Somijas Drošāka interneta centrs drošākam 
interneta tīklam

The Finnish Competition and Consumer 
Authority

Somijas Konkurences un patērētāju tiesību 
aizsardzības iestāde

National Core Curriculum for Early 
Childhood Education and Care

Valsts pamatprogramma agrīnas bērnības 
izglītībai un aprūpei

Core Curriculum for Basic Education Pamatizglītības pamatprogramma

Core Curriculum for Basic Education for 
Adults

Valsts pamatprogramma pieaugušo 
pamatizglītībai

The New National Core Curriculum for 
General Upper Secondary Education

Jaunā Valsts pamatprogramma vidusskolas 
vecāko klašu vispārējai izglītībai

The core curriculum for the extended and 
general syllabus

Pamatprogramma paplašinātam un 
vispārējam mācību sarakstam

Recommendation on Key Competences for 
Lifelong Learning

Rekomendāciju par svarīgām kompetencēm 
mūžizglītībā

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization UNESCO

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācija UNESCO

The Global Media and Information 
Literacy Week

Pasaules medijpratības un informācijpratības 
nedēļa

The Global Alliance for Partnerships 
on Media and Information Literacy 
(GAPMIL)

Pasaules Alianse partnerībai medijpratībā un 
informācijpratībā (GAPMIL)

The UNESCO General Assembly UNESCO Ģenerālā asambleja

National Agency for Education Valsts izglītības aģentūra

National Board of Education Valsts izglītības valde

National competence centres Nacionālie kompetences centri

The Prime Minister’s Office Ministru prezidents birojs

Audiovisual Media Services Directive 
(AVMS)

Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva

UN Universal Declaration of Human 
Rights

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija

European Convention on Human Rights Eiropas Cilvēktiesību konvencija

Convention on the Rights of the Child Bērna tiesību konvencija
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Finnish Non-discrimination Act Somijas Likums par diskriminācijas 
aizliegumu

Digital and Population Data Services 
Agency

Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu 
aģentūra

The Finnish Heritage Agency Somijas Mantojuma aģentūra

Open Society Institute Atvērtās sabiedrības institūts 

Communication from the Commission on 
tackling online disinformation

Komisijas paziņojums “Vēršanās pret 
dezinformāciju tiešsaistē”
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