
Galimybės prisidėti prie moksleivių 
švietimo 



LRT - tai Lietuvos Respublikos transliuotojas, prisiimantis atsakomybę už 
pilietiškumo puoselėjimą, objektyvios informacijos sklaidą, visuomenės 
kultūrinį švietimą ir ugdymą. (
(
(
	  

Apie LRT!



Apie LRT!

LRT priklauso 8 komunikacijos kanalai:  (
•  4 televizijos kanalai, 3 radijo stotys ir 1 interneto portalas. Mūsų stiprybė – 

programų ir kanalų įvairovė, kur kiekvienas gali rasti sau artimas laidas ir 
temas. (

•  Plačiajai auditorijai skirtus LRT TELEVIZIJĄ, LRT HD, LRT RADIJĄ, interneto 
portalą LRT.LT papildo savo žiūrovą ir klausytoją išsiugdę specializuoti 
kanalai. Klasikinės muzikos gerbėjai renkasi radijo stotį LRT KLASIKA, 
jaunimas – LRT OPUS. LRT KULTŪRA orientuojasi į išsilavinusį, gilesnės 
analizės ieškantį žiūrovą, o LRT LITUANICA laidos vienija po visą pasaulį 
pasklidusius išeivius. !

(



•  LRT nuo 1957 metų sukaupė unikalų istorinį bei kultūrinį audiovizualinio ir 
garso paveldo archyvą. (

•  Tai didžiausias ir seniausias archyvas tarp audiovizualinę produkciją 
gaminančių kompanijų Lietuvoje. (

•  Archyvo fonduose daugiau kaip 35 tūkst. valandų vaizdo juostose, apie 5 
tūkst. valandų kino juostose ir beveik 40 tūkst. valandų analoginėse garso 
laikmenose. Kiekvienais metais TV ir radijo archyvai pasipildo 1,5 tūkst. val. 
įvairaus žanro kūriniais. (

•  Jau nuo 2007 m. dalį LRT archyvo - laidų, filmų, siužetų, transliacijų galima 
rasti LRT.lt portale. Kasdien jis papildomas naujai suskaitmenintais LRT 
archyvo audiovizualiniais ir garso kūriniais.(

	  	  	  	  	  	  

 LRT archyvas!



•  LRT.lt - tai naujienų kanalas kasdien teikiantis tikslią, objektyvią, kokybišką  
ir svarbiausią informaciją svetainės lankytojams. (

•  LRT.lt šiuo metu yra sukaupta daugiau nei 55.400 valandų vaizdo ir garso 
įrašų kolekcija. 2012 m. atsinaujinusiame LRT.lt portale galima tiesiogiai 
žiūrėti ir klausytis visų LRT kanalų, peržiūrėti ir parsisiųsti laidų bei transliacijų 
įrašus, dalintis grojaraščiais ir kita informacija. (

•  Per mėnesį Mediateka aplankoma daugiau nei 1.800.000 kartų. 	  

LRT.LT!



LRT.LT auditorija!

Gemius SA matuojant  Lietuvos  vartotojus yra nevertinami vartotojai iki 7 metų ir vyresni nei 74 metų amžiaus, bei vartojai, kurie jungiasi iš užsienio.  Puslapio lankomumas  yra 
dar didesnis. Lankytojai  iš užsienio sudaro 18, 8%  visų lankytojų.(

Gemius Traffic duomenys, 2013 rugpjūtis"



LRT.LT - transliuojame gyvai!

LRT televizijos ir radijo transliacijas galite sekti 
visur, kur turite prieigą prie interneto: per išmanųjį 
televizorių, kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar 
telefoną.(
(
Jums reikia www.lrt.lt tituliniame puslapyje 
pasirinkti norimą kanalą.(

 (



LRT.LT MEDIATEKA!
AUDIOVIZUALINĖ LIETUVOS ISTORIJA!

Į www.lrt.lt/mediateka talpinamos dienos transliacijos ir vertingiausi TV ir radijo 
archyvai. Šiandien Mediatekoje daugiau nei 11.400 val. audiovizualinių ir 
45.000 val. garso įrašų. (
(
Kviečiame Lietuvos mokytojus ir moksleivius naudotis LRT Mediatekos 
įrašais. Mokymo medžiagą papildanti informacija audiovizualiniu ar garso 
formatu pagyvins ir paįvairins mokymosi procesą.	   Pamokos bus 
šiuolaikiškesnės ir jaunimui priimtinesnės.	  



LRT.LT MEDIATEKA!
ISTORIJOS PAMOKOMS!

Istorijos pamokoms mediatekoje gausu istorinių siužetų bei analitinių laidų apie 
mūsų valstybės raidą. Intriguojantys, spalvingi istorinių įvykių liudininkų 
pasakojimai bei prisiminimai apybraižose ir dokumentiniuose filmuose.(

	  



LRT.LT MEDIATEKA!
POLITOLOGIJOS PAMOKOMS!

Politologijos pamokoms mediatekoje platus spektras laidų, apybraižų, diskusijų  
apie istorines ir šiandienos politikos peripetijas.(



LRT.LT MEDIATEKA!
LITERATŪROS PAMOKOMS!

Vizualūs pasakojimai apie Lietuvių ir užsienio literatūros klasikų gyvenimą bei 
kūrybą. Kūrinių ekranizacijos, radijo spektakliai, pokalbiai su poetais, 
rašytojais, dramaturgais,	  literatūros kritikais.	  



LRT.LT MEDIATEKA!
MUZIKOS PAMOKOMS!

Muzikos pamokoms visi muzikos stiliai: klasika, folkloras, rokas, džiazas iš 
koncertų salių, televizijos studijų, miesto erdvių. Susitikimai ir diskusijos su 
kompozitoriais bei atlikėjais.	  



LRT.LT MEDIATEKA!
DAILĖS PAMOKOMS!

Dailės pamokas praturtins apybraižos apie Lietuvos dailės istoriją, pokalbiai su 
tapybos, grafikos, keramikos, vitražo meistrais. Laidos supažindins su 
šiandienos dailininkais, pristatys parodas ir naujausias dailės tendencijas. (



LRT.LT MEDIATEKA!
MENINIO UGDYMO PAMOKOMS!

Kultūros laidos padės puoselėti moksleivio individualumą, pagyvins meninio-
estetinio ugdymo procesą. Teatras, kinas, šokis, skulptūra, architektūra, muzika, 
dailė, fotografija, šiuolaikinės medijos, kultūros istorija ir nūdiena įvairių žanrų ir 
formų LRT laidose.	  



LRT.LT MEDIATEKA!
TECHNOLOGIJŲ PAMOKOMS!

Laidos apie lietuvių liaudies papročius, amatus, maisto gaminimą, rankdarbius, 
jaukių namų kūrimą, aplinkos gražinimą padės moksleiviams atrasti naujas, 
paprastas ir genialias idėjas namų ruošai bei buičiai. (



LRT.LT MEDIATEKA!
GEOGRAFIJOS PAMOKOMS!

Moksleivių žinias apie geografiją praturtins pažintiniai filmai ir laidos apie 
Lietuvos bei pasaulio teritorijų įvairovę, gamtą, gyvūniją, artimas-tolimas šalis, 
gyventojų gyvenimo būdą ir papročius. (



BENDRADARBIAVIMAS!

Kviečiame sudaryti švietimo darbuotojų 
ir LRT.LT bendrą darbo grupę, kuri  
koordinuotų mokymosi programai 
tikslingą ir naudingą LRT Mediatekos 
turinį. (
(
Būtume dėkingi, jei ŠMM palaikytų 
in ic ia tyvą mokyk lų t ink lap iuose 
patalpinti LRT reklaminį skydelį su 
nuoroda į www.lrt.lt/MEDIATEKA(




