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VEIKLOS APRAŠYMAS

Pirminė paskaita
Skaitmeninė žiniasklaida atlieka
svarbų vaidmenį vaikų
gyvenime. Jos suteikia jiems
galimybių mokytis, žaisti ir
atrasti. 
Tėvams nelengva mokyti vaikus
atsakingai naudotis
skaitmenine žiniasklaida.
Kovid-19 pandemijos metu
didėjanti skaitmenizacija kelia
naujų iššūkių tėvams ir sukelia
daug ginčytinų klausimų
šeimoje, pavyzdžiui, dėl laiko
prie ekrano. Kada turi būti
pokalbių, žaidimų ar filmų
pertraukėlė? 
Tėvams reikia patarimų,
kūrybiškų idėjų, kaip jų vaikai
gali ugdyti medijų raštingumą. 
Vietoj draudimų vaikams reikia
nustatyti aiškias jų
skaitmeninės veiklos taisykles. 
Svarbiausia, kad pokalbiai
padeda tėvams ir vaikams
pasitikrinti savo elgesį
socialinėje erdvėje ir pasimokyti
iš savo patirties.  
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Naudojimo laikas ir taisyklės:
Iki 3 metų
4-6 metai
7-10 metų
10-16 metų

Taisyklių nustatymas - ginčų vengimas

Darbas grupėse

Brainstorming savo naudojimo laiku (lentos paveikslėlis).
Brainstorming vaikų naudojimo laikas (lentos paveikslėlis).
Keitimasis idėjomis apie gaires, kurios būtų įdomios vaikams, derėtų su
kasdieniu šeimos gyvenimu, bet taip pat paliktų pakankamai laiko kitoms
veikloms.  (apskritasis stalas)

Individualus darbas

Individualiai arba kolektyviai sudarykite žiniasklaidos naudojimo sutartį, pvz: 
https://youtu.be/pnIgVSriS_c
https://www.mediennutzungsvertrag.de/
Design media vouchers: 
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materi
alien/Eltern_Allgemein/Mediengutscheine_klicksafe_Deutsch.pdf
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MOKYMOSI TIKSLAI

Skaitmeniniai įgūdžiai
Mokykite atsakingai naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir raskite
tinkamą pusiausvyrą tarp skaitmeninių ir analoginių interesų.

Skaitmeninio ugdymo patarimai kaip paramos pasiūlymas tėvams

NAUDOTA MEDTODIKA

Pirminis mokymas
Paskaita apie žiniasklaidos naudojimo laiką .

Darbas grupėse
Keitimasis informacija ir (arba) diskusija

Individualus darbas
Peržiūrėti savo elgesį naudojant žiniasklaidos priemones/Kūrybinės
idėjos taisyklėms nustatyti: žiniasklaidos priemonių naudojimo sutartis/
žiniasklaidos kuponai
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INTERNETINIAI ŠALTINIAI

https://www.klicksafe.de/eltern/elternfragen-konkret/
https://www.schau-hin.info/grundlagen/medienzeiten-feste-
bildschirmzeiten-fuer-kinder-vereinbaren
https://www.mediennutzungsvertrag.de/
https://www.eltern-medienfit.bz/de/10-tipps-1171.html
https://www.genitori-connessi.bz/it/10-consigli-per-genitori-1171.html
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