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SMARTPHONE EDUCATION 

 

Viedtālruņu izglītība.  Pedagoģiskais modelis apzinātai viedtālruņu lietošanai ir mācību 
instruments, kas veidots balstoties uz mēdiju izglītības metodoloģijas, paredzēts skolotājiem un 
apmācītājiem, lai veicinātu apzinātu un kritisku viedtālruņu izmantošanu jauniešu vidū. 
Rokasgrāmata tiks izmantota pedagoģiskā moduļa testēšanas laikā, kas notiks 2017. Gadā no 
februāra līdz maijam. 

 

Viedtālruņu  izglītība tika attīstīta projekta “SMART Generation” (2015-2017) ietvaros, koordinējošā 
organizācija “Centro culturale Francesco Luigi Ferrari” (Modena, Itālija, www.centroferrari.it) un tika 
ieviests sadarbībā ar “Solidarci” (Caserta, Itālija, www.arcicaserta.it), “Fundacion Cibervoluntarios” 
(Madride, Spānija, www.cibervoluntarios.org), “Anfmr – Rural Women National Association” (Rucar, 
Rumānija, www.anfmr.ro), Jauniešu organizācija “Ligzda” (Rūjiena, Latvija), “EAEA – European 
Association for the Education of Adults” (Brisele, Beļģija, www.eaea.org). 

 

“SMART Generation” projekts un Viedtālruņu izglītība.   Pedagoģiskais modelis apzinātai viedtālruņu 
lietošanai  ir veidots darbojoties starptautiskai ekspertu grupai : Giovanni Bursi, Valeria Ferrarini, 
Paolo Tomassone, Alice Toni (Centro culturale F. L. Ferrari); Giovanna Maciariello, Paola Maciariello 
(Solidarci); Yolanda Rueda Fernandez, Angel Sola Lopez (Fundacion Cibervolutarios), Ana Vorovenci 
(ANFMR), Daina Roze (Jauniešu organizācija “Ligzda”) un Aleksandra Kozyra (EAEA). 

Pedagoģiskā modeļa metodoloģisko vadību virzīja un strukturizēja Tiziana Venturi, Mediju 
apmācītāja, “In-ForMedia” projekta koordinatore un reģionālais pārstāvis ”MED – Associazione 
Italiana per L’Educazione ai Media e alla Comunicazione” (Komunikāciju un mēdiju izglītības 
asociācija Itālijā), ar Lauras Parenti, mediju speciālistes un Brunas Scozzaro, mediju speciālistes 
(Centro culturale F.L. Ferrari) atbalstu.   

 

Projekts “SMART Generation” tiek finansēts no Erasmus+ programmas,  Valsts Jaunatnes Aģentūras 
(Itālijā). 

 

Mēs vēlamies izteikt mūsu lielāko pateicību skolotājiem, apmācītājiem un jauniešiem no visiem 
partneriem Modenā, Casertā, Madridē, Rūjienā, Rucar un Briselē, kuri sadarbojās un dalījās ar 
radošajām idejām un digitālajiem ieteikumiem, lai attīstītu un izveidotu “Smart generation” mācību 
materiālu. 

 

 

Modena 2017. gada 31. janvāris 
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KĀ LIETOT ROKASGRĀMATU 

Tiziana Venturi – Mediju pasniedzēja un “MED” reģionālā pārstāve  

 

 

Šī Izglītojošā rokasgrāmata ir paredzēta skolotājiem un apmācītājiem, kas vēlas izmēģināt “SMART 
Genereation” pedagoģisko moduli kopā ar savu klasi vai grupu. 

Izmēģināšana notiek laikā no februāra līdz maijam 2017 gadā un to koordinē organizācija ”Centro 
culturale F. L. Ferrari”, projekta “SMART Generation” līderorganizācija, Eiropas līmenī un partner 
organizācijas vietējā līmenī. 

Šī Izglītojošā rokasgrāmata satur visu nepieciešamo informāciju, lai izmēģinātu izstrādāto 
programmu, kas sastāv no 2 daļām: 

• Pirmā daļa – Vispārīgie norādījumi: (a) Projekta “SMART Generation” virzība,  pedagoģiskā 
moduļa izveidots stratēģiskā satura skaidrojums; (b) “SMART Generation” partnerība; (c) ko 
nozīmē “viedtālruņi izglītība”, īpašu uzmanību pievēršot digitālās pasaules dzīves gudrībām; (d) 
galvenie jēdzieni, kas attiecas uz stratēģiskajām jomām, kurās notiks izglītošanās; (e) mēdiju 
izglītības metodikas pamatprincipi, pēc kuriem tika veidots pedagoģiskais modulis. 

• Otrā daļa – Izglītojošās nodarbības: (a) moduļi izmantošanas metodoloģiskā karte un 
skolotāja/apmācītāja loma testēšanas laikā, kā arī neformālās darba metodes apraksts (b) 4 
nodarbību apraksts sadalīts pa aktivitātēm un individuālās aktivitātes.  
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“SMART Generation” projekts 

 

 

Projekts “SMART Generation” tiek īstenots 2 gadu garumā iesaistot piecas Eiropas valstis.  
Vispārējais mērķis ir izveidot inovatīvu izglītojošu modeli Eiropas līmenī, kas popularizē apzinātu 
viedtālruņu izmantošanu, iespējas un riskus, kā arī veicina publiskas debates par digitālo tehnoloģiju 
lomu starp jauniešiem un paaudzēm veidojot konstruktīvu un kvalitatīvu savstarpējo attiecību 
procesu. 

 

Projekts paredz īstenot vairākas aktivitātes: 

1) Pētījums ar mērķi fokusēties uz jauniešu un pieaugušo digitālajām vajadzībām, attiecībā uz 
nepieciešamību izmantot viedtālruņus apzināti un ar kritisku pieeju. Īpaši, pētījums ļauj 
identificēt stratēģiskās jomas un tēmas, kuras izmantojot izglītības procesā veic uzlabojumus 
(pieaugušajiem un jauniešiem). Datu apstrāde un ar to saistītais pārskata saturs ir pieejams 
ziņojumā „Analīze par digitālo mācību nepieciešamību”. 

2) Mācību Instrumenta struktūra izveidota balstoties uz apzinātu un kritisku viedtālruņa lietošanu 
“Izglītojies ar viedtālruni. „SMART Generation” pedagoģiskais modelis”, kas balstīts uz mēdiju 
izglītības metodoloģiju, paredzēts skolotāju un apmācītāju lietošanai,  veicinot jauniešiem 
apzinātu un kritisku viedtālruņu izmantošanu. Modulis ir rezultātu apkopojums izmantojot 
pētījumu, labās partneru labās prakses piemērus un skolotāju/apmācītāju vietējā līmeņa 
pieredzes (saukta Nacionālā darba grupa), kas analizēja un dalījās ar pieredzi. 

3)  Mācību instrumenta testēšana un izvērtēšana paredzēta moduļa pabeigšanai, kas tiks testēts 
70 grupās (35 formālās un 35 neformālās), kā arī tā izvērtēšana un apstiprināšana. Testēšanas 
process tiks veikts katrā partnervalstī, kur eksperti un speciālisti sniegs  atbalstu skolotājiem un 
apmācītājiem, kuri pārbaudīs mācību instrumentu. 

4) Rekomendācijas mērķis ir piedāvāt politikas veidotājiem noderīgu informāciju, lai kvalificētu 
programmēšanas procesu un instrumentus, lai izstrādātu izglītības programmas apzinātai un 
kritiskai viedtālruņu lietošanai jauniešu vidū. Ar mērķi attīstīt, no vienas puses, aizsargājošas 
stratēģijas no strauji augošajiem riskiem, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām (kiber vardarbība, 
izjokošana, uzmanības deficīta traucējumi, pornogrāfijas un kontakta ar potenciāli riskantiem 
svešiniekiem) un, no otras puses, plānus un pasākumus, lai veicinātu un uzlabotu visus viņu 
potenciālu. 

5) Atvērta e-mācību platformas, kur pieejams pedagoģiskais modulis, saistītie materiāli, 
iespējami noderīgas atziņas paplašinot piedāvātās aktivitātes, kā arī lietošanas vadlīnijas.  
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„SMART Generation” partneri 

 

Partnerība ir veidota no Eiropas organizācijām, kuras darbība, zināšanas, prasme un pieredze 
papildina viņa otru. Tās ir uzsākušas aktīvu sadarbību, attīstot sinerģiju un darbojas ar kopīgu vīziju 
un mērķiem, kompetencēm un resursiem.  

 

„Centro culturale Francesco Luigi Ferrari” (Modena – IT) uzsākusi savu darbību XX gadsimta sākumā 
un darbojas Modenā, kā nozīmīga politiska un sociāla apvienība.  Tā ir tikšanās vieta, kas paredzēta 
jauniešiem un visiem pārējiem, kas aktīvi iesaistās politikā un sociālajā sfērā.  

Kvalitātes rādītāji šajā apvienībā galvenokārt ir fokusēti uz sociālo procesu novērošanu (vadoties pēc 
nabadzības rādītājiem,  vietējiem mēdijiem, ģimenēm, ekonomikas un sabiedrības ), apmācības, 
publiskas tikšanās un darba grupas, sadarbība ar Itālijas un Eiropas struktūrām, kustībām un 
apvienībām.  

 

Solidarci (Caserta – IT) ir apvienība, kas darbojas kultūras jomā, sabiedrības aktivitātēs, solidaritāte, 
cilvēktiesības, aktīva pilsonība, un izglītības pamat prasmes visos dzīves posmos ("dzīves pamat 
prasmes"), valodu apmācība (L2, izteiksmes semināri, radošā rakstīšana, teātris, un citi), audiovizuālā 
komunikācija un saistībā ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām. Mērķa grupas ir: bērni un 
jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, imigrantiem, invalīdiem, iedzīvotājiem ar kritisku 
sociālo un izglītības līmeņi un ģimenes problēmām, vecākiem un skolotājiem no Caserta pilsētas 
skolām. Asociācijai ir desmit gadu pieredze Eiropas izglītības projektu vadībā izmantojot inovatīvas 
metodes formālās un neformālās apmācībās, ko veic dažādās Eiropas valstīs. 

 

Cibervoluntarios Foundation (Madride – ES) tās uzdevums ir izmantojot jaunās tehnoloģijas kā 
sociālās inovācijas līdzekli un nodrošināt iedzīvotājiem iespēju, atspoguļot sociālās nepilnības un 
palielināt tiesības un iespējas. Par veikto ieguldījumu visā Ibērijas teritorijā, Fonds ir saņēmis prestižo 
balvu no Google.org kā viena no 50 organizācijām, kas maina pasauli. 

 

Rural Women National Association (Rucar – RO) darbojas kopš 1997 gada, visā valsts teritorijā. 
Galvenā mērķa grupa ir sievietes, jaunieši un vecāki cilvēki, kas pārstāv dažādas kultūras un valstis. 
Galvenā misija ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, sieviešu lomas atzīšana vietējā sabiedrībā un 
tādējādi īstenojot sociālās un ekonomiskās integrācijas iniciatīvas. Tiek organizētas apmācības, 
semināri, izveidotas un ieviestas jaunas vidusskolu programmas - jaunās tehnoloģijas, vides 
aizsardzība un tūrisms. 

 

Jauniešu organizācija „Ligzda” (Rūjiena – LV) ir izveidojusi ļoti būtisku kontaktu tīklu un sadarbību ar 
organizācijām Eiropas līmenī, lai gan darbība ir uzsākta pavisam nesen. Šī organizācija darbojas ciešā 
sadarbībā ar pašvaldības un citām vietējām struktūrām. Organizē pasākumus vietējai sabiedrībai, jo 
īpaši jauniešiem, kā arī veidojot jauniešu grupu kā jaunos vadītājus / animatorus. Sadarbojas ar 
skolām, veidojot projektus, kas vērsti uz NEET jauniešu piesaisti. 

 

EAEA – European Association for the Education of Adults (Brisele – BE) ir Eiropas sadarbības tīkls, 
kas pārstāv neformālo un formālo pieaugušo izglītību Eiropā. Asociācija ir starptautiska, tā pārstāv 42 
valstis un darbojas kopumā 126 biedri. EAEA veicina sociālo iekļaušanu, kā noteikts stratēģijā Eiropa 
2020, kā arī pieaugušo izglītību un piekļuvi, un dalībnieku palielināšanos formālajā un neformālajā 
pieaugušo izglītībā visiem, jo īpaši attiecībā uz pārstāvētajām organizācijām. 
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KO NOZĪMĒ „VIEDTĀLRUŅU IZGLĪTĪBA”? 

 

Dzīves prasmes un viedtālrunis 

Termins „dzīves prasmes” apkopo kognitīvo, emocionālo un attiecību prasmes, ļaujot cilvēkiem 
strādāt ar kompetencēm gan individuālā, gan sociālā līmenī. Citiem vārdiem sakot, šīs prasmes ļauj 
mums iegūt daudzpusīgu un pozitīvu uzvedību, kas ļauj mums efektīvi tikt galā ar prasībām un 
izaicinājumiem ikdienā. 

Pašapziņa, emocionālā vadība, stresa vadība, empātija, radošums, kritiskā domāšana, labu lēmumu 
pieņemšana, problēmu risināšana, efektīva komunikācija un efektīvas attiecības. Visas šīs prasmes 
viegli var pielietot digitālajā pasaulē, jo īpaši attiecībā uz pusaudžiem, saistībā ar savu reālo dzīvi. 

Mēs nevaram domāt, kā samazināt apzinātu viedtālruņa izmantošanu uz vienkāršām tehniskām 
iemaņām. Tas ir tādēļ ka, pirmkārt un galvenokārt, šis jautājums ietver indivīdu kopumā. 2009.gadā 
socioloģijas pētnieks M. Gui rakstīja: "... prasmes, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu mūsu dzīvi tiešsaistē 
aizvien ir saistītas ar mūsu dzīves kvalitātes veidošanu. Tēmas, kā piemēram, laika vadība, jēgpilna 
darbību atlase, aizstāvība no traucējošiem stimuliem, parādīties kā nepieciešamība, lai apzinātu 
jēgpilnu mēdiju izmantošanu, bez kuras ir viegli pazust digitālo komunikāciju pasaulē ... ". 

Lai apstiprinātu šo, starp astoņām mūžizglītības pamat prasmēm, ko noteikusi Eiropas Savienība, 
mēs arī atradīsim digitālās prasmes. Tās definīcijas ir daudzveidīgas, kā arī modeļi, kas definē 
darbības jomas, bet visas no tām, ietver tehnoloģisko un kognitīvo dimensiju, mēs to saucam par 
"atstarojošo dimensiju", kas balstās uz ētikas un sociālās atbildības principiem. Tāpat arī izglītības 
pasaulē ir nepieciešams strādāt abos virzienos, izmantojot un integrējot šos saziņas līdzekļus 
apmācībās, pārdomājot savus mācīšanas un mācīšanās vadības modeļus. 

 

No cita punkta raugoties uz šo problēmu, caur ekonomisko un institucionālo redzējumu, tehnoloģijas 
(īpaši digitālās tehnoloģijas) paliek pastāvīgas un attīstās šodien. Statistikai par patēriņu Eiropas 
mājsaimniecībās, lai gan ir dažas atšķirības starp valstīm, ir augoša tendence, attiecībā uz piekļuvi 
platjoslas internetam un mediju patēriņam izmantojot jaunās tehnoloģijas kopumā. Jaunieši tiek 
minēti kā galvenie jauno tehnoloģiju un viedtālruņu lietotāji, jo īpaši: par to liecina 2015. gada 
pētījums "CITTADINI IMPRESE e IKT" (iedzīvotāji Uzņēmējdarbība un IKT): "... starp mājsaimniecībām 
joprojām spēcīga digitālā plaisa veidojas dēļ paaudzēm, kultūras un sociāliem faktoriem; visvairāk 
digitālās komunikācijas tiek izmantotas mājsaimniecībās, kurās ir vismaz viens nepilngadīgais: 83% 
no mājsaimniecībām ir platjoslas pieslēgums un tiek izmantos ADSL, DSL, optisko šķiedru vai fiksēto 
un mobilo tehnoloģiju kombinācija". 

Ar viedtālruņu ienākšanu, kas ir reāls dators, telefons vairs nav tikai instruments, kas tiek izmantots, 
lai zvanītu, bet tas ir instruments, kas ļauj ikvienam, pieaugušajam un jaunietim, vienmēr būt 
tiešsaistē. Viedtālrunis veic visu komunikācijas līdzekļu funkcijas un iespēju ātri piekļūt sociāliem 
mēdijiem, tērzēšanai un interneta. Tas liek mums justies "piesaistītiem" un vienmēr turēt viedtālruni  
rokās, uz galda, kamēr ēdam, uz galda darbā vai skolas gadījumā - paslēptam. Plašu aplikāciju 
izmantošana (Apps), ko var instalēt uz viedtālruņa ir izraisījusi strauju iespēju paplašināšanos gan 
komunikācijas, gan mācīšanās ziņā, gan zēniem un meitenēm, sākot jau agrā bērnībā, iepazīties ar 
digitālo pasauli. 

Tomēr viedtālrunis, kas lielākajai daļai pusaudžu ir kļuvis par sava veida nepieciešamību, var arī  
pakļaut riskam, ja netiek izmantoti nepieciešamie piesardzības pasākumi. Žurnālos varat atrast 
visvairāk ārkārtējus gadījumus, bet arī mūsu ikdienas pieredzē ir situācijas, kad mēs saskaramies ar 
nepareizu viedtālruņu izmantošanas rezultātiem: no dažādiem tērzēšanas portāliem īsziņas, kas 
traucē pastaigājoties vai vēl ļaunāk, braucot; no cilvēkiem, kas pastāvīgi ievieto fotogrāfijas un 
pašbildes sociālos medijos bez mūsu piekrišanas. Tā kļūst arvien vairāk acīmredzams, ka ir grūtības 
pienācīgi pārvaldīt pieaugošo potenciālu šiem instrumentiem. Viedtālrunis ir ar mediju palīdzību 
pastiprināti ietekmē cilvēku privāto dzīvi, jo īpaši pusaudžiem tas var būt par iemeslu kaitīgai 
uzvedību  vai citiem rezultātiem, izmantojot šo lielisko rīku piedāvājumu. 

Tieši tādēļ, lai mazinātu negatīvos aspektus un veicinātu pozitīvo ieguvumu ir nepieciešams, 
informēt un izglītot par viedtālruņa izmantošanu. Nodarbību veidi, kas aprakstīti turpmākajās 
nodaļās, veidoti tieši pusaudžiem, lai veicinātu spēju strādāt ar sevi un spētu veikt brīvu un pozitīvu 
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izaugsmi. Šīs brīvības izmantošanai ir nepieciešamas zināšanas, kas ietekmē mūsu dzīvi. Mūsu 
uzdevums ir izlemt, kā. 

Par kritiskās domāšanas attīstība pusaudžiem par mediju izmantošanu, un jo īpaši viedtālruņos, 
nozīmē dodot svarīgu instrumentu, lai interpretētu realitāti un ļautu tiem pārvietoties pārpildītajā, 
haotiskajā komunikāciju un informācijas pasaulē. 

„SMART Generation” projekta pētījums starp pieaugušajiem un jauniešiem izveidoja definīciju 
stratēģiskām jomām, kurām jāpievērš izglītojošs darbs, kas saistīts ar kritisku un apzinātu viedtālruņu 
izmantošanu: 

• viedtālruņa loma ir attīstīt personības identitāti, 

• Tas ietekmē mūsu attiecības, 

• nosacījumi, izmaiņas un priekšstati apdraud mūsu izpratni par drošību, 

• tas apstiprina mūsu zināšanas un piedāvā iespēju apgūt jaunas. 
 

Šis kultūras revolūcija ir radījusi jaunus kontekstus, kas pastāvīgi mainās, mēs nevaram paļauties uz 
tradīcijām izglītības nozarē, mums ir jābūt radošiem un jāizmēģina jaunas metodes. 
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PAMATKOMPETENCES 

 

Digitālā identitāte 
Digitālā (jeb virtuālā) identitāte ir termins, kas radies 1990 gados, tas nozīmē „lietotāja veidota 
identitāte tiešsaistes virtuālajai komunikācijai” (Treccani enciklopēdija, "Virtual Identity" ieraksts, 
Treccani.it). Tomēr digitālā identitāte šodien iegūst plašāku nozīmi un attiecas uz visu informāciju 
par personu (attēli, video vai teksti) internetā. Digitālā identitāte, tiek veidota, izmantojot personīgās 
informācijas atlases un lejupielādes procesu, tiešsaistes sistēmā. Viedtālrunis, pateicoties tās iekšējai 
jaudai, ir dramatiski palielinājis personiskās informācijas kvantitāti un kvalitāti, ko iespējams 
augšupielādēt tīmeklī, un tāpēc ir paplašinājusies iespēja veidot un mainīt digitālo identitāti. 

Turklāt digitālās identitātes veidošanas process rada tiešu ietekmi arī uz personu, kas var vai nevar 
atzīt pats/pati un izprast informācijas parādīšanos internetā. Citiem vārdiem sakot, digitālās 
identitātes veidošana rada ietekme uz mūsu personīgās identitātes socioloģiju, un liek saprast kā 
"pārstāvības sistēmu" (skat. Benvenuti L., Lezioni di socioterapia, Baskerville, Boloņa, 2008). 

Aspekti identitātes veidošanai virtuālajā pasaulē var pastāvīgi tikt modificēti un veidoti no jauna. 
Virtuālajā pasaulē klasiskās kategorijas par telpu, laiku un sabiedriskumu, kas ir pamats empīriskai 
identitātei, tiek sagrautas. Internets dod jauniešiem iespēju viegli veidot savu identitāti, veidojot 
daudzveidīgas digitālās identitātes, kas var būt arī pretrunā ar reālo dzīvi. Piemēram, cilvēki veido  
gan vīriešu gan sieviešu identitāti; vai cilvēki izliekas par cita vecuma personu, kas ir ļoti atšķirīgi no 
realitātes. Nepatiesas informācijas izmantošana tīmeklī ir definēta kā viltus identitāte, kas ir saistīta 
ar tā saukto  „fishing phenomena” (informācijas izspiešanu) un tā saukto viltus (viltus informācija). 

No šāda skatu punkta raugoties, rodas pārdomas un iespējama plaša interpretāciju. No vienas puses,  
mēs varam atrast personas, norādot, ka "internetā, mēs veidojam identitāti, kas vairumā gadījumu 
neatšķiras no bezsaistes identitātes; mūsu virtuālā dzīve, tomēr nav atdalīta no reālitātes: tas ir faktu 
apkopojums, jo īpaši izmantojot viedtālruņa informācijas izplatīšanas iespējas, kas ļauj mums,  
integrēt abas identitātes "(sal Rivoltella PC, IL Volto sociale di Facebook. Rappresentazione e 
COSTRUZIONE identitaria nella società estroflessa, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2010). No otras 
puses, atsaucoties uz "redzamības" principu (sal Cristillo S., I nativi Digitali. Aspetti etico-cognitivi, 
Cromografia per Gruppo EDITORIALE Espresso, Roma, 2012), saprot kā tendenci uzturēties 
tiešsaistē, izmantojot komunikāciju, personas datus, navigāciju, programmas, sociālos medijus, 
veidojot sava veida personas informāciju, kas ir neatkarīga no izpratnes un zināšanām par indivīda 
pats/pati izpratni, ko nosaka De Kerckhove "digitālā zemapziņa" (sal De Kerckhove D., Inconscio 
digitale, la Repubblica, 28. jūlijs, 2015). 

No šīm pārdomām iegūti šādi galvenie jautājumi diskusijām un debatēm šajā izglītības ceļvedī: Kāda 
ir saistība starp personīgo identitāti un digitālo identitāti? Kādi ir elementi, kas raksturo identitāti, 
kas veidojas galvenokārt digitālajā pasaulē? Kādi ir riski, kas saistīti ar digitālās identitātes attīstību 
un pārvaldību salīdzinājumā ar realitāti? Kādi ir ieguvumi? 

 

 

Digitālās attiecības 
Jaunie digitālie plašsaziņas līdzekļi izplata jauna veida attiecību veidu - digitālās attiecības. Šī jaunā 
attiecību kvalitāte ir efektīvs piemērs pārskatā "Es izvēlos nosūtīt īsziņu, nevis runāt", norādīts vienā 
Sherry Turkle pētījumā (doc. Turkle S., La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era 
digitale, Einaudi, Torino, 2015). 

Domāšanas modeļa maiņa iepazīstināja jaunu digitālo attiecību veidu: attiecības, kas vairs nav 
balstītas uz sarunu, bet uz apmaiņu ar digitālo informāciju (attēliem, video, tekstiem); kas var būt 
nepārtraukta, un var notikt jebkurā vietā un jebkurā laikā; kas iekļauj daudz sajūtu (skaņas, attēlu, 
teksta un pieskāriena), un, kas var simulēt "reālās dzīves" attiecības, pat ja tā nav (šajā gadījumā, 
piemēram, video zvanus). 

Internets, tiešsaiste un jaunie plašsaziņas līdzekļi rada iespēju, aktivizēt neskaitāmas digitālās 
attiecības, gan individuāli, gan grupā: viedtālrunis, ar mobilo un portatīvo instrumentu kopumu, ļauj 
kontrolēt savu sociālo mediju reālā laikā, mainot kopā būšanas veidu un atbalstot plašus 
savienojumus. Tajā pašā laikā, tomēr, digitālās attiecības, šķiet, cieš no noteiktas stabilitātes 
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trūkuma: tā var tikt pārtraukta jebkurā laikā (ar "klikšķi", jūs varat izdzēst "Draudzību"); tie var būt 
īslaicīgs; tie lielākoties ir nebūtiski. Digitālām un empīriskām attiecībām ir atšķirīgas atbildības 
pakāpes: internetā iespējams sazināties neatklājot sevi tieši, komunicēt bez iepriekšējas tikšanās 
realitātē, izmantot agresīvāku digitālo komunikāciju, nekā jūs to darītu reālajā dzīvē. 

Jo īpaši jauniešu vidū, internets kļūtu par sava veida attiecību aizvietotāju, jo realitātē ir vīlušies vai 
attiecības ir bijušas neapmierinošas. Izvēle par labu virtuālām attiecībām var būt saistītas ar 
vairākiem iemesliem: nespēju pārvaldīt attiecības realitātē; izvairīšanās no atbildības iespējām, kas 
veidotos reālās attiecībās; mēģināt izvairīties no iedomātām attiecībām; iespēja sadarboties ar 
dažādām auditorijām neveicot vienotas darbības (piemēram, veidojot dažādus profilus sociālos 
mēdijos, avatār radīšana uc). Par risku jauniešiem var izveidoties digitālas „mikrokosmos” kas 
aizvieto empīriskās attiecības un pārvēršas par sava veida "mēdiju mārketingu" (doc. Cristillo S., I 
nativi Digitali. Aspetti etico-cognitivi, Cromografia per Gruppo EDITORIALE Espresso, Roma , 2012), 
kur rast patvērumu vai censties paslēpties (doc, Le Breton D., Fuggire da se, Cortina, Milano 2016.). 
Mārketingu atdalot no realitātes kā Sherry Turkle to sauc  par "uzbrukumu empātijai": vēlme mazāk  
saistīties un iepazīt cilvēkus un mazāk iesaistīties ar viņiem reālās sarunās. 

No šīm pārdomām tiek iegūti šādi vadošie jautājumi tiešām diskusijām un debatēm šajā izglītojošā 
materiālā: Kāda ir atšķirība starp reālām un digitālām attiecībām? Kādas ir digitālo attiecību 
pazīmes? Kāda ir atšķirība starp "īstu" draugu un Facebook draugu? Kāpēc jaunieši izvēlas dzīvot 
nozīmīgu attiecību daļu tiešsaistē? Vai digitālās attiecības raksturot caur empātiju? 

 

Digitālā drošība 

Interneta lietošana izraisa pārdomas par drošības jautājumiem. Izmantojot dažādas programmas un 
App (aplikācijas) mūs aicinā dalīties ar zināmu informācijas apjomu, tostarp personas datiem, 
fotogrāfijām, video. Kā šī informācija tiek izmantota? Viedtālruņa aplikācijas ir "pārveidojamas" 
iespējas mainīt drošības uzstādījumus, padarot vecākiem un skolotājiem grūtāk. Viedtālruņos 
uzglabātā informācija padara to mazāk drošu, jo to var nozagt vai aizmirst. Tāpēc ir būtiski pievērst 
uzmanību un savlaicīgi domāt par digitālo drošību. 

Papildus jautājumiem ir saistīti ar sensitīvo datu apmaiņu, kas mums ir jāņem vērā publiskojot 
personisko informāciju, tā tiek izmantota izsekošanai komerciālam nolūkam. Mūsu gaume, mūsu 
vēlmes, vietas, ko mēs apmeklējām ir kļuvušas par informācijas avotiem, lai veidotu biznesa 
priekšlikumus pielāgotus mums. 

Vēl viens risks vērsts īpaši uz pusaudžiem (bet ne tikai) sērfojot internetā kļūt par kiberhuligānisma 
upuriem. Šī darbība ir plaši attīstījusies internetā: sākotnēji tie bija tradicionāli iebiedēšanas veidi 
tiešsaistē (piemēram, verbāli apvainojumi izsūtīti e-pastā, izteikti draudi, uzbrukumi, uc), kā nākošais 
solis tas ir papildinās ar jauniem un daudz spēcīgākiem nodarījumiem. Jaunās formas 
kiberhuligānisma mērķi ir izveidot "iznīcinošu reputāciju" cietušajam, izmantojot sociālos medijus, 
izplatot vai daloties ar privātiem attēliem un / vai fotogrāfijām, veidojot viltus profilus tiešsaistē. Šīs 
darbības izplatās vīrusu līmenī, un cietušais nevar izvairīties, jo viņš/viņa joprojām ir "saistīti". Šīs 
jaunās formās iebiedēšanas agresoriem bieži vien nav sejas, nav reāla ķermeņa un ir nenotveramas: 
huligānisms kļūst kā virtuāla spēle, veiksme telpā un ierobežotā laikā, kas ir tipiski internetā, un 
pieļauj, ka neslavas celšana pārkāpj jebkura Cietušā privātās dzīves telpu (cf. Cristillo S., I nativi 

digitali, ibidem). 

Vēl viena "risku" forma, kas apdraud interneta sērfotāju drošību ir uzmākšanās, tiešsaistes 
uzmākšanos veic galvenokārt pieaugušie pret nepilngadīgajiem. Tā tiek īstenota, izmantojot procesu, 
ko sauc par "draudzības veidošana", proti, stratēģija ir veidot draudzīgas attiecības, kurās pieaugušie 
veido „uzticamas” attiecības ar bērnu, lai varētu iemūžināt ļaunprātīgu izmantošanu. Vēl viena 
kopīga parādība ir „sextings,” kas atklāj seksuālo un fizisko identitāti, daloties ar nepilngadīgo 
seksuāla rakstura attēliem un video (parasti tiek uzņemti ar viedtālruņiem), šīs huligānisma veids ir 
izplatīts starp vienaudžiem (bet arī starp pieaugušiem un svešiniekiem), publicējot tērzēšanu 
sociālajos medijos un internetā. 

Šīs parādības un riski, kas saistīti ar digitālo drošību veicina pārdomas saistībā ar jautājumu par 
kompetenci, aizsardzību un nepieciešamību attīstīt mācību programmas, kas jāietver formālās un 
neformālās mācību grupās, kuru mērķis ir sniegt noderīgu padomu, lai risinātu vairāk vai mazāk 
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smagas drošības problēmas ar kurām jūs var sastapties sērfojot internetā (cf. Bissolotti L., Ozenda 
M., Sicuri in rete, Hoepli, Milano, 2012). 

No šīm pārdomām iegūstam šādus vadošos jautājumus diskusijai un debatēm šajā izglītojošā 
materiālā: Kā lietot digitālo informāciju? Kādas ir regulējošās, nodrošinošās un tiešsaistes datu 
aizsardzību formas? Kādi nodarījumi var notikt nepareizi izmantojot digitālos datus? 

 

Digitālās zināšanas 
Jaunie masu mēdiji ir instruments, ar milzīgu potenciālu attiecībā uz izglītību, prasmju papildināšanu 
un bezgalīgu informācijas daudzuma iegūšanu. Iespējas uzlabot mūsu pašu zināšanu klāstu un 
mācību procesa kvalifikāciju internets ir vienreizēji fantastisks instruments; un ir nepieciešamas 
paplašināt izpratni par digitālām zināšanām. 

Mūsu zināšanas par internetu, nav iedzimtas, un tās nedrīkst uzskatīt kā pašsaprotamas. Tie drīzāk 
būtu apmācīti un jāveicina ar izglītības ceļus lietotājiem par to, kā rīkoties ar digitāli gudrs veidā (cf. 
Prensky M., La Mente Aumentata. Dai nativi digitali alla saggezza digitale, Erickson, Trento, 2013), 
lai nodrošinātu drošību un kas palīdzēja un nekavē vairāku paplašinājumiem un priekšrocībām 
tehnoloģisko jauninājumu. 

Iespēja, izmantojot internetu, papildināt mūsu zināšanas, nevar uzskatīt par pašsaprotamām. Tās 
būtu jāmāca izglītības procesā, kā izmantot digitālās prasmes pareizi, lai veiksmīgi un nepakļaujot 
sevi riskam iegūtu plašas zināšanas (cf. Prensky M., La Mente Aumentata. Dai nativi digitali alla 

saggezza digitale, Erickson, Trento, 2013), kas regulāri tiek papildinātas sekojot līdzi jaunākajām 
inovācijām digitālajā pasaulē. 

Šajā ziņā, parādās jautājums par digitālo gudrību, kas ir jāsaprot gan kā personas spēja identificēt 
atbildes uz viņa/viņas kognitīviem jautājumiem tīmeklī un kā konkrēta iespēja, lai  persona varētu 
izmantot šīs zināšanas lietderīgi. Citiem vārdiem sakot, digitālās prasmes ir spēja atrast pareizo 
informāciju, pārbaudīt datu precizitāti un izmantotšos datus, lai rastu risinājumus dažādām 
problēmām. 

Šajā gadījumā, pievēršot uzmanību faktam, ka internetā tiek ievietota atšķirīga informācija (dēļ 
intereses trūkuma par patiesiem faktiem un ziņām) un plaši izplatīto baumu informāciju, ir svarīgi, lai 
uzzinātu, kā internetā atrasto informāciju pārbaudītu katru dienu. Mums ir nepieciešams zināt kā 
novērtēt informācijas ticamību, izmantojot piemērotus instrumentus un metodes, sākot no avota 
pārbaudes līdz racionālai pielietošanai, no izmeklēšanas līdz pierādījumiem (cf. Martini F., 
Conoscenza digitale. L’attendibilità delle informazioni in rete, Carocci, Roma, 2015), līdz publicēšanai 
masu medijos: intervijās, drukātos un digitālos izdevumos (cf. Benvenuti L., Malattie mediali, 

Elementi di socioterapia, Baskerville, Bologna, 2002). 

No šīm pārdomām iegūstam šādus vadošos jautājumus diskusijai un debatēm šajā izglītojošā 
materiālā:: Cik daudziem pusaudžiem ir grūti veikt izvērsto meklēšanu? Cik daudziem pusaudžiem ir 
grūtības noteikt mājaslapu uzticamību? Kam vajadzētu sniegt viņiem šīs zināšanas? 
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MĒDIJU IZGLĪTĪBA 

 

TO BE COMPLETED 
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II DAĻA – IZGLĪTOJOŠĀS NODARBĪBAS 
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KĀ IZMANTOT PEDAGOĢISKO MODULI 

 

Metadoloģiskā karte  

 
Tabulā atspoguļotā metodoloģiskā kartē ir strukturēti parādīta pedagoģiskā moduļa "Viedtālruņu 
izglītība" struktūra. 

Četri galvenie elementi, kas ir strukturizēti modulī ir digitālā identitāte, digitālās attiecības, digitālā 
drošība un digitālās zināšanas, kas aprakstīts sadaļā "Pamatkompetences". Kā redzams tabulā, katrs 
elements ir izstrādāts, izmantojot četras kompetences jomas, kas ir nozīmīgas pedagoģiskajā 
procesā. Kompetences jomas ir lasītājs, lietotāju, Kritiķis, novērtētājs, un ir noteiktas pamatojoties uz 
mediju izglītības jomu. 

Pedagoģiskais modulis sastāv no četrām nodarbībām, kas tiks izmēģinātas projekta ieviešanas laikā, 
katra nodarbība satur vienu pamatelementu. 

Katra nodarbība sastāv no: 

1. ievads 
2. galveniem uzdevumiem 
3. īsa kopsavilkuma 
4. piedāvātās aktivitātes 
5. aktivitātes apraksta 

 

 

 

 

 

  

 
 Galvenās kompetences  

  
Digitālā 

identitāte 
Digitālās attiecības 

Digitālā 
drošība 

Digitālās 
zināšanas 

K
o

m
p

e
te

n
ču

 n
o

d
ar

b
īb

as
  

 

Lasītājs 
Atver savu 
viedtālruni  

1. Čatojot  
2. Vienmēr pieslēgumā  

Atbildīgs 
ziņojums  

Tiešsaites 
ziņas!  

Lietotājs 
Kas tu esi 
tiešsaitē?  

3. Emociju sejas  
4. Čatojam!  

Profils  
Medības 
internetā  

Kritiķis 
Pašfoto 
kontrole  

5. Sejas vai vārdi  
6. Meklējot labu čatu  

Interneta 
likumi  

Kiber 
patiesība  

Izvērtētājs 
Mana digitālā 

identitāte  

7. Virtuāli vai reāli?  
8. Čatojam, dodiet 

noteikumus!  

Izvērtē sevi 
tiešsaitē  

Interneta 
likumi  
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Skolotāja/apmācītāja loma izmēģinājuma laikā  
 

Iepriekšējā sadaļā atspoguļotajā metodoloģiskajā kartē ir strukturēti parādīta pedagoģiskā moduļa 
"Viedtālruņu izglītība" struktūra. 

Četri galvenie elementi, kas ir strukturizēti modulī ir digitālā identitāte, digitālās attiecības, digitālā 
drošība un digitālās zināšanas, kas aprakstīts sadaļā "Pamatkompetences". Kā redzams tabulā, katrs 
elements ir izstrādāts, izmantojot četras kompetences jomas, kas ir nozīmīgas pedagoģiskajā 
procesā. Kompetences jomas ir lasītājs, lietotāju, Kritiķis, novērtētājs, un ir noteiktas pamatojoties uz 
mediju izglītības jomu. 

Izmēģinot moduli katrs skolotājs/apmācītājs izmanto vismaz vienu pamatkompetenci no 
pedagoģiskā moduļa, vadot nodarbību cauri visās četrām jomām, pilnībā īstenojot vismaz vienu 
nodarbību. Skolotājiem. Apmācītājiem ir jāveic arī procesa gaitas dokumentācija izmantojot jau 
iepriekš sagatavotās darba lapas un materiālus. 

Katra nodarbība ir sagatavota vismaz vienai stundai (60 min), lai veiksmīgi izietu cauri visām 4 
aktivitātēm. 

Piemēram: ja skolotājs/apmācītājs izvēlas izmēģināt „Digitālās identitātes nodarbību”, viņam/viņai ir 
jāvada aktivitātes „Atver savu viedtālruni”, ”Kas tu esi tiešsaitē?”, „Pašfoto kontrole”, „Mana digitālā 
identitāte.”  

Izvērtējot iespējamo laika patēriņu skolotājam/apmācītājam ir iespēja pašam plānot nepieciešamo 
laiku, nodarbību īstenošanai, kā arī dot vajadzīgo laiku klases/grupas atgriezeniskajai saitei. 

Katra aktivitāte ir paredzēta kā stimuls, lai uzsāktu tēmu ar un spētu tajā padziļināti iepazīt, ko ir 
iespējams izdarīt vismaz 1 stundas laikā. Lai iegūtu efektīvāku izglītojošo procesu ir ieteicams, ka 
skolotājs/apmācītājs integrē nodarbību vai aktivitāti mācību programmā vienojoties par to ar 
skolēniem/dalībniekiem. 

Testēšanas laikā skolotājs/apmācītājs ieņem aktīvu lomu, gan sagatavojot klasi/grupu jautājumu 
apspriešanai un izvērtē iespēju izmantot piedāvātos materiālus, ja nepieciešams tos papildinot. 
Nosacījums ir appildinot darba lapas saglabāt nodarbības tēmu un aktivitātes. Visus veiktos 
papildinājumus saglabāt. 

 Skolotājs/apmācītājs var mainīt: 

 

• piedāvātie multivides materiāli (vide vai raksti) pieejami arī projekta mājslapā; 

• Katras aktivitātes laiku. Katrai nodarbībai nepieciešam vismaz viena stunda, bet 
skolotājiem/apmācītājiem ir brīva izvēle, kā šo laiku sadalīt starp aktivitātēm. Piemēram, ja 
diskusiju laikā rodas plašas un aktīvas pārdomas un domu apmaiņa, skolotājs/apmācītājs 
sekojot līdzi procesam var veltīt vairāk laiku šai diskusijai, bet rēķinoties, ka mazāk laika 
tiks veltīts citām aktivitātēm, ja laiks ir ierobežots. 

• spēles, personalizēt tās un veikt izmaiņas, bet pievērst uzmanību, lai nemainās piedāvātās 
aktivitātes jēga. Vienmēr ir nepieciešams, ka skolotājs/apmācītājs seko līdzi darba lapām 
un noslēgumā izvērtē, kas bija efektīvi un ar kādām grūtībām saskārās nodarbības laikā. 

 Noslēgumā, ir nepieciešams, ka skolotājs/apmācītājs saglabā darba lapas par veiktajiem 
uzlabojumiem izmēģinājumu laikā. 
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Neformālās darba metodes  
Darba metodos, kas tiek izmantotas Mediju izglītībā ir neformālās izglītības metodes, kas ir 
integrētas tradicionālajā modelī, kur pieaugušais koordinē, vada aktivitātes un izvērtē saturu. 

Neformālā izglītība ir balstīta uz niepieciešamību izveidot būtisku saikni starp 
treneri/skolotāju/apmācītāju un skolēniem/dalībniekiem, izmantojot vairākus instrumentus un 
metodes. Attiecības balstās uz savstarpējo pieredzes/zināšanu apmaiņu, daloties ar sasniegtajiem 
mērķiem, par novēroto darbību un par to iegūto un/vai uzlaboto prasmi tiešas darbības laikā. 

Noderīgs instruments, lai izveidotu jēgpilnas attiecības ir spēle, saprotama kā attiecību struktūra 
caur kuru tiek iegūtas zināšanas, vērtības, prasmes un iespējas; dažās situācijās, ir iespējams izveidot 
mācīšanās nodarbības aizsargājošā vidē. Ja šis instruments tiek izmantots kā darba metode, spēle 
veido mācīšanos aizsargātā vidē, apvienojot kognitīvo dimensiju ar afektīvo. 

Kooperatīvās mācīšanās metodika, ir mācību aktivitātes, kas apkopo komandas darba, pieredzes un 
zināšanu apmaiņas aktivitātes. Tādēļ, īpaši formālās izglītības vidē, ir nepieciešams, izveidot pilnīgi 
atšķirīgu darba vidi: tradicionālo izvietojumu, kur skolotājs ir klases priekšā, nomainot ar kopīgu 
darba „apli”, lai atvieglotu savstarpējo mijiedarbību. Viedtālruņa izmantošana arī ļauj mainīt 
tradicionālo mācību vidi (skolā/klasē), un tas ir labs instruments, lai paplašinātu zināšanas un 
veicinātu kritisku un apzātu mediju izmantošanu ne tik formālā veidā. 

Dzīves prasmju Izglītības mērķis ir veicināt labklājību un spēju iegūt izpratni par procesiem, praktiski 
pielietojot un piedaloties sociālajās aktivitātēs. Tās koncepcija balstās uz prasmēm (dzīves prasmes, 
darba iemaņas), kas ir iegūtas, izmantojot empīriskās un kolektīvās prakses (darbība - izpētes), un arī 
ka līdzdalība, iesaistīšanās un praktiska ir mācīšanās, pastāvīgi un pakāpeniski tiecoties sasniegt 
izaugsmes iespējas. 

Mācies darot/ eksperimentālā mācīšanās: tā ir individuāla personības izaugsmes iespēja izmēģinot 
jaunas un nepierastas lietas, kur dabiskā vide ir galvenais elements, stimulējot loģiskās domāšanas 
procesus. 

  Eksperimentālās mācīšanās raksturojošie elementi ir: 

• Atbilstība realitātei 

• Pārdomas par īstenoto darbību 

• Aktīva loma mācīšanās procesā 

• Sadarbība un komandas darbs 

• uzdrīkstēšanās mēģināt 

• Procesa uzlabošana 

Savstarpējā vienaudžu izglītība: vienaudžu izglītības process, kas vērsts uz savstarpējo prasmju 
nodošanu grupas ietvaros, veicinot sadarbību starp vairākām un atšķirīgām prasmēm, kas saistītas ar 
attiecīgo jomu, zinot: kā vajadzētu būt, kā sākt darīt, kā sasniegt, ir formulēti šādi pamatprincipi: 

• Dialoga attiecības starp pieaugušo un jauniešu prasmēm 

• Aktīvas līdzdalības un sociālās iekļaušanas veicināšana jauniešu vidū 
Jaunietim ir vadošā loma jebkurā procsa posmā (no plānošanas līdz īstenošanai) 
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IZGLĪTOJOŠĀ NODARBĪBA Nr.1– DIGITĀLĀ IDENTITĀTE 

 

Metodoloģija 
Ievads 

 

Pusaudžis izaugsmes procesā ieziet cauri vairākiem kritiskiem posmiem un veidojas kā indivīds, šajā 
izaugsmes posmā mēs palīdzam pusaudžiem kļūt par pieaugušajiem. Jeb"digitālā tauta", ko sauc arī 
par "ekrānu paaudzi", saka Rivoltella (2006. gadā), viedtālrunis un citi tehnoloģiskie rīki ir 
neatņemama viņu dzīves sastāvdaļa un veido "sociālo mašīnu", kas darbojas kā starpnieks starp 
dažādām attiecībām pasaulē un citur. 

 

Jaunākajai paaudzes internets un sociālie mediji ir papildinājums reālām attiecībām un iespēja 
konfrontēt un salīdzināt ar citiem. Tomēr tie rada arī būtiskus riskus, piemēram, viltus identitāti, ko 
var sastapt internetā vai kas var pieņemt kārdinājumu, ko piedāvā internets un sagraut personības 
"ES", ja tas nav pietiekami stiprs; atkarība citu komentāriem un vērtējumiem, kas var būt ļoti grūti un 
var radīt eksistenciālu krīzi starp pusaudžiem; pievērst pārmērīgu uzmanību izskatam, kas var 
pārvērsties par narcismu. 

Ja mēs iedomājamies ieskatīties pusaudža viedtālrunī, mēs, protams, atrastu svarīgus datus par 
viņa/viņas personības identitāti. Izmantojot saglabātos materiālus, izmantotās APP(aplikācijas), 
grupas un tērzēšanu, mēs vartu iegūt priekšstatu ne vien par to, kas viņš/viņa ir, bet arī par to, kā 
viņš/viņa gribētu izskatīties. Visi šie elementi ir jāapvieno mūsdienu dzīves reālā pieredzē. 

Ir svarīgi, palīdzēt jaunajai paaudzei apzināties savu digitālo "ES", lai palīdzētu vienmērīgi attīstīties  
personībām. 

Galvenais uzdevums 

• Izprast pozitīvās un negatīvās sekas tiešsaistes identitātei 

• Uzlabot spēju izprast citu personu veidoto identitāti 

• Uzlabot spējas pārvaldīt un kontrolēt pašu veidoto identitāti 
 

Kopsavilkums 

Paraksts 

Spēle ir par viedtālruņu lietošanu un izaicinoša video skatīšanos, kas veicinās 
pārdomas par personīgi veidoto  identitāti. 
Dalībnieki veiks pētījumu savos viedtālruņos, pābaudot kurš attēls atspoguļo 
visvairāk viņus pašus. 

Atslēgvārdi 
Identitāte, tiešsaistes identitāte, pašfoto, pašu un citu fotogrāfijas, 
pašprezentācija 

Mērķa grupa 12-17 gadi 

Aktivitātes laiks 1 stunda 

Veids Prāta vētra, kooperatīvā mācīšanās, fotogrāfijas, anketas 

Nepieciešamais 
aprīkojums, materiāli 

Viedtālrunis (vismaz 1 uz grupu), dators un projektors, interneta pieslēgums, 
A0 papīrs vai tāfele, PC and projector, internet connection, posters or 
blackboard, kartona apļi 

 

Piedāvātā aktivitāte 

Šīs nodarbības mērķis ir likt jauniešiem apzināties savu izvēli par fotogrāfiju un tekstu izmantošanu, 
un ar kuru palīdzību veido savu paštēlu, un tāpēc arī savu digitālo identitāti, kas nav saskaņota ar 
reālo paštēlu vai tāds kādu viņi vēlētos sevi redzēt. 

 

LASĪTĀJA aktivitāte: “Atver savu viedtālruni” 
Skolotājs/apmācītājs sāk aktivitāti ierosinot spēli, lai saprastu, cik daudz jaunieši ir informēti par 
atbildīgu viedtālruņu izmantošanu. 

Ja iespējams, dalībniekiem vajadzētu sēdēt aplī. 
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Uzsākot ātru prāta vētru, skolotājs/apmācītājs lūdz dalībniekus veiktu darbību sarakstu ko tie parasti 
veic ar viedtālruni (piemēram: skatīties video, klausīties mūziku, fotografēt, tērzēt, lai dalītos, uc). 
Visas aktivitāte ko veic dalībnieki ir jāpieraksta uz tāfeles vai lielā papīra. 

Šajā brīdī, skolotājs /apmācītājs dod katram dalībniekam kartona apli un lūdz sadalīt apli segmentos, 
kas norāda laiku, kas tiek veltīta katrai darbībai. Šī darbība ilgst maksimāli 2-3 minūtes. 

Kad dalībnieki ir pabeiguši, tiek salīdzinātas atbildes ātrā veidā, piemēram, lūdzot dalībniekus 
pārvietoties telpā. 

Skolotājs/apmācītājs, uzdod dažādus jautājumus: visi tie, kas visvairāk laiku velta mūzikas 
klausīšanai, ir jādodas uz telpas labo pusi; Tad tie, kam ir lielākais laiks tiek pavadīts čatā, jādodas pa 
uz kreiso pusi; un tā tālāk ar visām identificētajām aktivitātēm. 

Ja vēlaties (piemēram, ja telpa ir pārāk maza), jūs varat lūgt dalībniekus piecelties. 

Pēc šīs spēles skolotājs/apmācītājs lūdz dalībniekus,  pārbaudīt, vai viņu uztvere atspoguļo realitāti, 
un, lai to izdarītu, skolotājs/apmācītājs aicina tos skatīties tieši viedtālrunī. To iespējams apskatīties 
aplīkojot baterijas patēriņa līmeni katrai aplikācijai: noklikšķiniet uz "Vispārīgie iestatījumi", un pēc 
tam uz "Baterija". Šeit varēsiet atrast enerģijas patēriņa sadalījumu paēc programmu izmantošanas 
ņemot vērā pagājušās nedēļas vai mēneša datus. 

Vai ir kāda sakritība starp to, ko viņi ir domājuši (un rakstījuši uz kartona), un to, kas patiesībā izriet 
no viedtālruņa statistikas? 

 

LIETOTĀJA aktivitāte: “Kas tu esi tiešsaistē?” 

 
Skolotājs/apmācītājs izveido dalībnieku „Whatsupp” grupu „Kas tu esi?” 

Lai iepazīstinātu ar tēmu - tiešsaistes identitāte, skolotājs/apmācītājs piedāvā noskatīties pirmo daļu 
no filmas "Zoolander 2", kurā aktieris un dziedātājs Justin Bieber uzņem Pašbildes kamēr viņš mirst 
(video ilgst apmēram 2 minūtes), un aicina dalībniekus komentēt atbildot uz jautājumu: kāda ir šī 
sižeta autora doma? 

Saikne: https://www.youtube.com/watch?v=XQLNgEgPK0A  

 

Skolotājs/apmācītājs aicina jauniešus izveidot 3 grupas, kurās būs jātaisa Pašbilde, kas adresēta 
savam draugam, otra pašbilde, kas domātacitiem draugiem, un pēdējā darba komandai. 

Skolotājs/apmācītājs, tad lūdz dalībniekus dažas Pašbildes parādīt un dalīties ar citiem. Viņiem ir 
jādomā arī, ar kuriem cilvēkiem viņi vēlētos dalīties ar šīm fotogrāfijām, ja foto užnemts ar atšķirīgu 
mērķi, kuros sociālos medijos viņi vēlētos tos ievietot, un par ko viņi vēlētos dalīties ar šīm 
fotogrāfijām. Darbību var veikt individuāli vai grupās. 

 

KRITIĶA aktivitāte „Pāsfoto kontrole” 
The activity is the natural critical conclusion of the previous ones. After participants have shown and 
shared their selfies, the teacher / educator stimulates them to a reflection starting from the specific 
case and which is therefore based on the following questions: 

• Kāpēc tu izvēlējies šāda veida fotogrāfiju, lai parādītu sevi? 

• Kādu ziņu tu vēlies nodot? 

• Vai tu  vērtē fotogrāfijas, ko redzi citu personu profilos? 

• Uz kādiem fotogŗafijas elementiem tu izsaki savu vērtējumu?  
 

Šeit turpinās pārdomas ģenerējot idejas, kas paplašina diskusiju ar vairākiem vispārīgiem 
jautājumiem, piemēram: 

• Kas ir pašfoto? 

• Kāda ir starpība starp pašfoto un cita veida fotogrāfijām? 

• Kas raksturo labu pašfoto? 

• Kādi ir jūsu pašfoto raksturojošie elementi? 
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• Kādā veidā tu iepazīstini sevi caur Pašfotogŗafijām un attēliem, ko esi ievietojis internetā? 

  

IZVĒRTĒTĀJA aktivitāte "Mana digitālā identitāte " 
 

Noslēguma aktivitātes mērķis ir likt jauniešiem vairāk apzināties par pašu attēlu kas tik  publiskots 
tiešsaistē, un, kā tas atšķiras no identitātes reālajā dzīvē. Darbība ietver pārbaudes testu, ko 
skolotājs/apmācītājs izdala klasei/grupai, un ka katrs dalībnieks to aizpilda atsevišķi. 

Jautājumi ir pieejami darba lapā: "Mana digitālā identitāte: pārbaudes tests". 
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Darba lapa  

 

“Mana digitālā identitāte: pārbaudes tests” 
 
 
 

Pēc jūsu domām, ko nozīmē vārds “identitāte”  
 

Pēc kādām iezīmēm apkārtējie cilvēki var atpazīt jūsu identitāti reālajā dzīvē? 
 

Pēc kādām iezīmēm apkārtējie cilvēki var atpazīt jūsu identitāti digitālajā dzīvē? 
 
 

Kāda veida bildes ir jūsu sociālo tīklu profilā? 
 

Kādu informāciju var iegūt no fotogrāfijām, ko jūs ievietojat sociālajos tīklos? 
 

Jā kāds ielūkosies jūsu viedtālrunī, ko viņš/viņa uzzinās par jums?  

Kas jūs esat digitālajā pasaulē? 
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IZGLĪTOJOŠĀ NODARBĪBA NR. 2 – DIGITĀLĀS ATTIECĪBAS 
 

Metodoloģija 
 

Ievads 

Pusaudžiem, viedtālrunis ir iespēju pastāvīgi sazināties ar draugiem. Lai runātu par sevi, dalīties, 
iepazīt cilvēkus, fotografēt un Pašfoto ir vispopulārākās aktivitātes jauniešu vidū. Ar viedtālruni ir 
iespējams to visu paveikt, bet baudīt šīs iespējas, nevis nonākt digitālo komunikāciju slazdos,  ir 
nepieciešams laiks iepazīt un padomāt kādi ir piemēroti veidi, lai nepārkāptu robežu. 

Kā atspoguļots projekta „SMART Generation” pētījuma ietvaros, kas ir viena no galvenajām 
funkcijām, ko pusaudži izmanto viedtālrunī ir čats ar draugiem. Šā iemesla dēļ, šī nodarbība ir veltīta  
"čatam", lai palīdzētu puišiem un meitenēm izvērtēt kādiem digitālās komunikācijas veidus izmantot 
veidojot atbalstīt attiecības, un kurus vēlams ierobežot. Viena no galvenajām debašu tēmām 
patlaban ir naidu kurinoši izteikumi, kas izpaužas izmantojot, vārdus un saukļus, kuru mērķis ir 
kurināt naidu un neiecietību pret kādu personu vai grupu. Šī tēma ir vēl strīdīgāka, ja runa iet par 
vārda brīvību tiešsaistē, kur pat īpašie starptautiskie kopīgi noteikumi neeksistē. Lielie uzņēmumi, 
piemēram, Google un Facebook uzticas standartu definīcijas pakalpojumam, ko sniedz īpaša darba 
grupa, ko jokodamies sauc par "Lēmējiem". 

Viens no galvenajiem komunikācijas elementiem, ko izmantojo čatojot ir Emociju sejas, kuru mērķis 
ir labāk izskaidrot teksta emociju: tā kā teksti tiek veikti tikai ar rakstītiem vārdam, tos var 
interpretēt dažādi. Tomēr viens jautājums, ja ar emociju sejām ir iespējams izteikt mūsu iekšējo 
izjūtu bagātību, vai, tad to izpratne netiek pakļauta dažādām interpretācijām. Tā arī ir taisnība, ka 
pusaudzis vieglāk sazinās ar viedtālruņa starpniecību. 

Aktivitāte tiek sadalīta divām vecuma grupām, jo dažas zināšanas var būt pāragri 12-14-gadus 
veciem bērniem. Katrs skolotājs/apmācītājs, protams, var novērtēt, kura aktivitāte ir vislabāk 
piemērota, tai klasei/grupaiar ko viņi strādā. 

 

Galvenais uzdevums  

• Atspoguļot dažādos veidos viedtālruņu personiskai lietošanai  

• Noteikt uzvedību, kas uzlabo attiecības 

• Noteikt uzvedību, kas traucē attiecības 

• Noteikt instrumentus veiksmīgu attiecību veidošanai 
 

Kopsavilkums 1 (12-14 gadi) 

Paraksts 
Spēles par Whatsapp emociju sejām. Dalībnieks tās skaidro un apraksta 
vārdiem izteiktās emocijas, mēģinot izprast emociju seju ietekmi uz 
komunikācijas procesu.   

Atslēgvārdi 
Čats, emocijas, emociju sejas, attiecības, komunikācija, attieksme, 
empātija, atbildība, integracija 

Mērķa grupa 12-14 gadi 

Aktivitātes laiks 1 stunda 

Veids Prāta vētra, kooperatīvā mācīšanās, saruna 

Nepieciešamais 
aprīkojums, materiāli 

1 viedtālrunis uz grupu, dators un skaļruņi 

  

Piedāvātā aktivitāte 

Šīs aktivitātes mērķis ir likt dalībniekiem domāt par atšķirībām starp vārdisku vai personīgu 
komunikācijuu un komunikāciju caur viedtālruni. Piemēram, vai emociju sejas veicinā vai kavē 
izpaust manas emocijas? Vai emociju sejas spēj izteikt to, kā es jūtos? Aktivitātes beigās dalībnieki 
apsprieš iespējas un labākos veids, kā sazināties, atkarībā no situācijas un cilvēkiem, ar ko notiek 
saruna. 
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LASĪTĀJA aktivitāte (12-14 gadi): “Čatojot” 
Lai uzsāktu skolotājs/apmācītājs ierosina klasei/grupai noskatīties video " Play your part for a 
#BetterInternetSG" (Publicēts Youtube kanālā Media Literacy Council of Singapore (skat. materiālus 
projekta mājas lapā). 

Video ļauj skolotājam/apmācītājiem uzsākt ideju vētru starp dalībniekiem, lai noskaidrotu, kas ir 
galvenie elementi atbildīgai digitālai komunikācijai. Diskusiju var, veicināt pamatojoties uz šādiem 
jautājumiem: 

• Vai jūs piekrītat video paustajam viedoklim? 

• Centieties definēt četras jaunus Emociju sejas, kas tika ierosinātas video beigās: cieņa - 
integrācija - empātija - atbildība. 

 

LIETOTĀJA aktivitāte (12-14 gadi): “Emociju sejas” 
Pirms aktivitātes uzsākšanas, skolotājs/apmācītājs sadala dalībniekus grupās: 3-6 dalībnieki. 

Tad viņa/viņš izdala katrai grupai darba lapu ar nosaukumu "Emociju tabula" kur apkopotas visvairāk 
lietotās Emocijas. Izmantojot darba lapu kā ceļvedi, pēc dažām minūtēm dalībniekiem būs: 

• Jāapraksta, cik precīzi vien iespējams, dažu Emocijas seju nozīmi 

• Attēlot ar viņu sejām dažas emocijas pēc savas izvēles 

• Uzņemiet attēlu vai veidot īsu video atdarinot dažas Emociju sejas pēc savas izvēles 

 

Šajā brīdī grupas iesūta skolotājai/apmācītājam uzņemtos fotoattēlus un video, kurus rāda ar 
projektoru, lai ikviens varētu redzēt. Grupas var sacensties uzminēt, kāda emociju attiecas uz katru 
fotoattēlu vai video. 

Veicot aktivitāti, dalībniekiem ir paredzēts saskarties ar grūtībām izteikt seju emocijas ar vārdiem vai 
ar sejām. 

Aktivitāti var noslēgt, augšupielādējot video vai fotogrāfijas sociālos medijos, izmantojot tēmturi 
#smartgeneration_emoticon, kā arī dalīties ar jauniešiem no citām projekta partneru valstīm. 

 

KRITIĶA aktivitāte (12-14 gadi): “Sejas vai vārdi” 
Šajā aktivitātē, dalībnieki dalās ar pieredzi komunikāciju veidu atšķirībās- digitālā komunikācija vai 
tiešā sarunu komunikācija. 

Grupās, kas iepriekš izveidotas veic sekojošo: 

• Izvēlas kādu emociju un attēlo to ar seju dabīgā veidā, neattēlōjot emociju sejas iztismes 

• Izēlaties vienkāršu dialogu un izmēģiniet to, pirmo reizi izmantojot emociju sejas un pēc 
tam rakstot teksu bez emociju sejām 

 

Šajā brīdī skolotājs/apmācītājs var uzdot dažus jautājumus, lai stimulētu dalībnieku vidū kritisku 
analīzi izsakoties ar emocijām viedtālruņa čatā. 

Daži jautājumu piemēri: 

 

• Vai ir kādas atšķirības starp emocijām, kas izmantotas kā emociju sejas un emocijām, kas 
izteiktas aci pret aci? 

• Čatojot, kad jūs izmantojat Emociju sejas? 

• Ja jums ir nepieciešams, lai citi jūs skaidri saprastu, ko jūs izmantojat galvenokārt vārdus 
vai emociju sejas? 

• Vai jūs varētu izteikt visu, ko jūs vēlaties, caur čatu un emociju sejām? 

• Kādā gadījumā jūs neizmantotu čatu, bet izvēlaties runāt personīgi? 
 

Dialoga piemērs: 

Dialoga veidošanai, var izmantot jebkuru sarunas tēmu starp dalībniekiem, piemēram: 

A - Šajā nedēļas nogalē man jādodas uz kalnu kopā ar vecākiem, cik garlaicīgi !! 
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B - Es iešu uz Džastina Bībera koncertu kopā ar Robertu un Lienes vietā 

A -Super! Laimīgais! Man vecāki nekad neļauj iet uz koncertu ar draugiem 
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Darba lapa “Emociju seju tabula” 
 

 APRAKSTI EMOCIJAS 
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 APRAKSTI EMOCIJAS 
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IZVĒRTĒTĀJA aktivitāte (12-14gadi): “Virtuāli vai reāli?” 

Skolotājs/apmācītājs lūdz dalībniekiem atbildēt uz jautājumiem, kas piedāvāti darba lapā „Attiecības 
- Izvērtēšana”. 

  

Darba lapa 

 

“Attiecības – Izvērtēšana” 
 
 
Kādas darbības jūs pārsvarā veicat mutiski un kuras izmantojot čatu?  
 
 

 mutiski čatojot abas 

Dzimšanas dienas novēlējumus    

Plānojot iet ārā pastaigāties kopā ar darbiem    

Lai satiktu jaunus draugus     

Lai iepazītos ar meiteni/puisi     

Lai pārtrauktu attiecības ar meiteni/puisi    

Lai pajautātu draugam, kā viņam/viņai iet?     

Lai pastāstītu, ka kaut kas ļoti jauks ir ar jums noticis    

Lai pastāstītu, ka kaut kas nepatīkams noticis ar jums    

Lai pateiktu, ko jūs darāt dotajā brīdī    
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Kopsavilkums 2 (15-17 gadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvātā aktivitāte 

Šīs aktivitātes mērķis ir veicināt iespēju salīdzināt starp dalībniekiem dažādas metodes, un jēgpilnu 
tērzēšanas pielitojumu, jo īpaši klases/grupas čatā. Kādos gadījumos čatošana parādās kā noderīgs 
instruments, un, kad jums ir nepieciešama tiešā komunikācija? 

Aktivitāte beidzas, izveidojot kopīgus noteikumus par atbildīgu klases/grupas čata lietošanu. 

 

LASĪTĀJA aktivitāte (15-17): “Viemēr pieslēgumā” 
 

Lai uzsāktu, skolotājs/apmācītājs ierosina klasei/grupai, lai noskatītos video " Are You Lost In The 

World Like Me?" (Video dziesmas autors amerikāņu dziedātājs Mobijs, animāciju veidojis Steve 
Cutts) (skatīt materiāli par projekta mājas lapā). 

Video ļauj skolotājam/apmācītājiem uzsākt diskusiju starp dalībniekiem, lai izceltu provokatīvā veidā, 
kaitīgās sekas ko nodara pārmērīga viedtālruņa lietošana. 

Diskusiju var veidot vodoties pēc šādiem jautājumiem: 

• Kādus negatīvo viedokli attiecībās denonsē šis video? 

• Vai jūs piekrītat viedoklim, ko pauž video? 

• Kādas situācijas, kuras tu redzēji video, tu esi pieredzējis savā ikdienas dzīvē? 

 

LIETOTĀJA aktivitāte (15-17 gadi): “Čatojam!” 
 

Lai sagatavotu aktivitāti, skolotājs/apmācītājs izveido grupas čatu ar dalībniekiem. Grupa ir 
funkcionāls  instruments aktivitātē, un pēc tās tiks izdzēsta. 

Izmantojot WhatsApp Web skolotājs/apmācītājs var piedalīties čatā no datora, un to iespējams 
savienot ar projektoru, lai visi var vienlaicīgi redzēt tekstu. 

Šajā brīdī sākas lomu spēle. 

Kā aprakstīts darba lapā "lomu spēle  čats", skolotājs/apmācītājs izstāsta situāciju un piešķir 
dalībniekiem lomas, ko var interpretēt ar vairākiem dalībniekiem kopā, lai iesaistītu visus 
dalībniekus. Skolotājs/apmācītājs velta nedaudz laika, lai paskaidrotu un aprakstītu katra rakstura 
īpašības. Katrai personai/grupai ir jāsaglabāt sava loma noslēpumā. 

Tā kā dažas lomas paredz negatīvo uzvedību, ir svarīgi, ka skolotājs/apmācītājs nosaka 
ierobežojumus attiecībā gan uz valodu un agresīvu saturu. 

Kad sākas lomu spēlē, katrai grupai ir jādarbojas saskaņā ar piešķirtās personas rakstura īpašībām. 
Čatošana notiek, līdz visi dalībnieki ir iesaistījušies sarunā ar vairākām ziņām. 

Tad skolotājs/apmācītājs aicina dalībniekus, analizētu to, kā ir noticis čats uzdodot šādus jautājumus: 

• Kā tu jutaties lomā, ko tu spēlēji? 

• Vai konflikts tika atrisināts? 

• Kas ir darbojies veidojot pozitīvu risinājumu? Kāpēc? 

• Kas ir darbojies veidojot negatīvu risinājumu? Kāpēc? 

Paraksts 
Lomu spēles: čata simulācija ar noteiktu lomu sadalījumu. 
Kopīgu noteikumu definēšana lietojot klases/grupas čatu.  

Atslēgvārdi Attiecības, čats, noteikumi, komunikācija, vardarbība 

Mērķa grupa 15-17 gadi 

Aktivitātes laiks 1 stunda 

Veids Pāra vētra, meklēšana, kooperatīvā mācīšanās, lomu spēles 

Nepieciešamais 
aprīkojums, 
materiāli 

Telpa ar interaktīvo tāfeli vai projektors,  kas savienots ar datoru 
Viedtālrunis (vismaz viens uz grupu), interneta pieslēgums 
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• Kad mēs čatojam, kā mainās mūsu komunikācijas veids? 

• Kā jūs rīkotos? 

• Kā šāda veida situācijas varētu titk atrisināta? 

• Ko jūs vēlētos, lai tas notiktu čatā? 

• Ko jūs vēlētos, lai tas notiktu čatā? 

 
 

 
  

Darba lapa 

 

“Lomu spēle Čats” 
 
 
“Labākais” ir klases/grupas čats, bērni nepazīst viens otru ļoti labi vēl, bet Pauls uzņemas vadību un viņš nekavējoties izveido čatu, lai 
dalītos ar informāciju. 
Vienu dienu Liene, kas atrodas vecpilsētā kopā ar savu draugu, ieliek čatā sava puiša  un sevis pašfoto pie konditorijas izstrādājumu 
veikala, lai parādītu, ka viņa ir laimīga un viņai ir jautri. 
Daži komentāri, kā vienmēr, nav pozitīvi…. 
 
Lomas: 

• Pauls: viņš izveidoja čatu klases/grupas komunikācijai, viņš negrib, ka tur tiek ievietotas privātas fotogrāfijas un teksti, tādēļ viņš 
sadusmojās uz Lieni, jo viņam liekas, ka viņa ir izmantojusi čatu nepareizi.  

• Džeks: viņam patīk meitenes un Liene viennozīmīgi ir izskatīga, viņš cerēja, ka viņa ir ”brīva” un tagad viņš ir vīlies, jo viņai jau ir 
draugs, tad viņš raksta dažus sarkastiskus komentārus šim pārim.  

• Stīvs: viņš tic, ka čats ir iespēja lai visi kļūtu par labiem draugiem. Viņš cenšas būt par starpnieku starp dažādajām uzskatu pozīcijām. 

• Monika: viņai patīk būt uzmanības centrā un viņa ir aizkaitināta, ka Liene ir viņu novirzījusi sāņus. Viņa cenšas darīt visu, lai  citi viņu 
pamanītu. 

• Sanita: viņai ir ļoti svarīgs ārējais izskats un viņa vienmēr izsaka savu kritiku par citu ģērbšanās stilu. 

• Dairis: viņš izmanto ļoti agresīvu valodu un konfliktē par visu un ar visiem. 

•  Liene: viņai pavadīja lieliski laiku vecpilsētā kopā ar savu draugu un viņa vēlējās tikai dalīties par to ar klasi/grupu, viņa nedomāja, ka 
šādas rīcības rezultātā tiks saņemta tik liela kritika.  

 
LOMU SPĒLE – daži ieteikumi 

Lomu spēle nozīmē izspēlēt izdomātu stāstu, sekojot iepriekš noteiktām lomām. Vienkāršāk sakot, tas nozīmē stāstīt, aizmirstot, ka 
spēlētājs ir daļa no mums. Lomu spēles stāsts un spēlētāji ir divas atšķirīgas personas, kas nav savstarpēji saistītas un neatspoguļo 
dalībnieka personīgo raksturu.    
 
Neviens nav uzvarētājs. Tā ir stāstu stāstīšana un sadarbības spēle. Mērķis ir visiem kopā izveidot jautru stāstu un analizēt to. 
 
Dalībniekiem ir jārīkojas atbilstoši savai lomai. Ikdienas emocijas, patīk vai nepatīk, nevajadzētu ietekmēt spēles gaitu. 
  
Aizvainojoši teksti starp jauniešiem nav aizliegti, kamēr tie ir spēles daļa! 
 
Dalībniekiem ir jāatceras, ka viss, kas ir pateikts vai darīts spēles simulācijas laikā neattiecas uz dalībniekiem tieši. Tā ir tikai spēle! 
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KRITIĶA aktivitāte (15-17 gadi): “Meklējot labu čatu” 
Iepriekšējais grupas sadalījums tiek saglabāts arī šajā aktivitātē. Katrai grupai ir nepieciešams 
viedtālrunis ar interneta pieslēgumu. Skolotājs/apmācītājs piedāvā tiešsaistes meklēšanu ar 
viedtālruni, lai apkopotu ierosinājumus par to, kā pareizi izmantot čatošanu. Lai izvairītos no 
pātraukuma, šī meklēšana ilgs 10-15 minūtes. 

Pēc meklēšanas grupas dalās ar secinājumiem. Skolotājs/apmācītājs dalībniekus izteikt arī savas 
idejas un priekšlikumus par labu čatošanu. 

 

 

IZVĒRTĒĀJA aktivitāte (15-17 gadi): “ Čatojam, dodiet noteikumus!” 
Aktivitātes darbība noslēdzas ar klases/grupas kopīgu noteikumu sarakstu, paturot prātā veiktās 
pārdomas, atrastos materiālus un priekšlikumus. Klase/grupa apkopo vienus kopīgus čata lietošanas 
noteikumus. 
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IZGLĪTOJOŠĀ NODARBĪBA NR.3 –DIGITĀLĀ DROŠĪBA  
 

Metodoloģija 
Ievads 

 

Sociālie tīkli un viedtālrunis ļauj dalīties, jebkurā laikā un vietā, par mūsu dzīves ritmu un reprezentēt 
sevi. Tas ir viens no iemesliem plašai to izmantošanai: abi šie saziņas līdzekļi piedāvā iespēju 
sazināties ar lielu auditoriju, apmainīties ar informāciju un atziņām, kā arī nodrošina iespēju pastāvīgi 
sazināties ar draugiem. Cena, ko maksājam par būšanu par daļu no sabiedrības ir personas datu 
pārsūtīšana, piemēram, daudzi no populārākajiem sociālajiem medijiem balstās uz ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas noteikšanu un mijiedarbojas ar citiem sociāliem medijiem, kuriem nepieciešama 
piekļuve lietotāju datiem, kas parasti tiek piešķirta (nezinot, tieši to, kādiem nolūkiem). Tas rada 
risku: publiski izpaust savus personas datus vai pārvietošanos, norādot atrašanos. Arī šajā jomā 
lielāka izpratne par riskiem un rīkiem, kas padara aizsargātus mūsu privātos datus var palīdzēt 
jauniešiem justies drošāk. Dalībnieki var pieņemt saprātīgus lēmumus, nezaudējot jautrību. 

 

Galvenais uzdevums 

• Palielināt zināšanas par privātuma politiku  

• Atpazīt potenciāli riskantu informāciju 

• Atpazīt par sociālo mediju sniegtās iespējas 

• Noteiktu instrumentus un labos piemērus, lai aizsargātu mūsu datus 
 

Kopsavilkums 

Paraksts 

Potenciālo risku un noderīgu elementu identificēšana sākot no diviem 
viltus profiliem. 
Iepazīšanās ar WhatsApp privātuma politiku  
Instrumentu un labo piemēru desmit likumu definīcija  

Atslēgvārdi Tiesības, pienākumi, privātums, atkarība, riski, iespējas. 

Mērķa grupa 12-17 gadi 

Aktivitātes laiks 1 stunda 

Veids Prāta vētra, meklēšana, komandas darbs 

Nepieciešamais 
aprīkojums, 
materiāli 

Telpa ar projektoru un skaļruņiem, viedtālrunis.  

 

Piedāvātā aktivitāte 

Šīs aktivitātes mērķis ir veicināt pārdomas par informāciju ar ko ir lietderīgi dalīties sociālajos tīklos, 
jo var piedāvāt iespējas vai dot labumu, un kura pakļauj riskam, izmantojot (pat netiešus) personas 
datus. Veicot WhatsApp privātuma aizsardzības politikas izpēti, aktivitāte palīdz identificēt 
aizsardzības instrumentus un iespējamās darbības, lai apzināti izvēlētos koplietošanas līmeni. 

 

LASĪTĀJA aktivitāte: “Atbildīgs ziņojums” 
Uzsākot aktivitāti skolotājs/apmācītājs piedāvā klasei/grupai noskatīties Beļģijā veidotu video 
“Amazing mind reader reveals his 'gift'” (https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I) 

 

Šis video palīdz skolotājam/apmācītājam uzsākt prāta vētru starp dalībniekiem par viņu domām, par 
drošību internetā. Diskusija var balstīties uz sekojošiem jautājumiem: 

  

• Vai tu domā, ka tā var būt reāla situācija? 

• Vai tu kādreiz esi atteicies ievietot kādu informāciju ziņojumā? 

• Vai ir kāda uzvedība, ko tu atpazīsti kā riskantu sociālos mēdijos?  
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LIETOTĀJA aktivitāte „Profils” 
Pirms aktivitātes uzsākšanas skolotāja/apmācītājs sadala dalībniekus divās grupās.  

Tad tiek izdalītas katrai grupai darba lapas „Profils”, kurā ir parādīti divu personu profili ar 
informāciju, ko parasti ievieto sociālos mēdijos. 

 

Skolotājs/apmācītājs lūdz dalībniekim uzrakstīt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

• Kāda profilos sniegtā informācija var pakļaut personu riskam? Kāpēc? 

• Kāda profilos sniegtā informācija nodrošina iespēju? Kāpēc?  
 

Vēlāk grupas dalās ar savu redzējumu un skolotājs/apmācītājs var salīdzināt ieteikumus, kas iekļauti 
darbalapās "Profili". 

Skolotājs/apmācītājs jautā dalībniekiem, kuriem ir sociālo mediju profils, lai apskata savu lapu un 
uzdot sev šos pašus jautājumus, ņemot vērā potenciālos riskus un iespēju faktorus. 

 

Aktivitātes beigās dalībnieki dalās ar savu viedokli: 

• Kuram ir vairāk riska faktoru?  

• Kuram ir vairāk elementi, kas piedāvā iespējas? 
 

 

KRITIĶA aktivitāte: “Interneta likumi” 
Izmantojot grupas iepriekšējā darbības, skolotājs/apmācītājs lūdz izmantot viedtālruņus, lai meklētu 
WhatsApp vai Instagram privātuma politiku. Tad grupām ir jāatrod atbildes uz visiem vai dažiem no 
šiem jautājumiem: 

1.līmenis: 

• Kāds ir minimālais vecums, lai izveidotu savu kontu? 

• Kāds ir sociālo mediju mērķis/uzdevums? 

• Vai jūs varat izvēlēties, kurš var redzēt jūsu publicēto saturu? 

• Kādi privātuma iestatījumi ir atļauti? 
 

2.līmenis: 

• Kādu personīgo informāciju mēs sniedzam reģistrācijas brīdī?  

• Kā mūsu informācija tiek izmantota? 

• Kas ir sociālo mēdiju īpašnieks? 
 

Aktivitātes beigās skolotāja/apmācītājs aicina grupas dalīties ar atrastajām atbildēm un salīdzina tās, ja nepieciešams aprakstā 
„Interneta likumi – Instagram”  un „Interneta likumi – Whatsapp” ir sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem.  
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Darba lapa 

 

“Interneta likumi – Instagram” 
 
 
Šī darba lapa ir sagatavota kā atbalsta instruments, lai identificētu Instagram likumu punktus un atbildētu uz jautājumiem. 
Lūdzu atceraties, ka šie noteikumi mainās diezgan bieži. Šis teksts attiecas uz Instagram “Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem” un 
“Privātuma politiku”, kas ir spēkā 2017. gada janvārī.  
Jūs varat atrast atbildes uz dažiem jautājumiem un uzlabojumus, apmeklējot Instagram Atbalsta centra vietni 
https://help.instagram.com. 

JAUTĀJUMI INSTAGRAM NORĀDĪJUMI 

No kāda vecuma var reģistrēt savu 
profilu? 

Personai ir jābūt vismaz 13 gadiem vai vecākam, lai lietotu šo vietni. (“Lietošanas 
noteikumi”)  

Kāds ir aplikācijas mērķis? 
 

Instagram ir mobilo telefonu aplikācija, ko ir iespējams lejupielādēt uz iOS un Androidu 
telefoniem, planšetēm, kā arī uz Windows Phone 8 un  jaunākiem. Atcerieties, tikai no 
mobilās aplikācijas jūs varat dalīties ar fotogrāfijām un video.  
(Instagram Atbalsta centrs)  

 
Vai es varu izvēlēties personas, kas redz 
manas fotogrāfijas un video? 
 

Lietojot mūsu pakalpojumu jums jāsaprot un jāpiekrīt, ka mēs jums piedāvājam platformu 
kurā varat veidot savu saturu, ieskaitot fotogrāfijas, komentārus un citus materiālus 
(“Lietotāja saturs”) apkalpot un dalīties ar lietotāja saturu publiski. Tas nozīmē, ka citi 
lietotāji var meklēt, lai redzētu, lietotu vai dalītos ar jebkuru lietotāja publiskoto saturu, ko 
jūs izveidojat publiski pieejamu šajā platformā un atbilst konfidencialitātes politikas 
noteikumiem un nosacījumiem (šo informāciju var atrast 
http://instagram.com/legal/terms) 

Kādu personīgo informāciju mēs sniedzam 
reģistrēšanās brīdī? 
  
Kā šī informācija tiek izmantota? 
 

Atbildi uz šo jautājumu var meklēt pie “Privātuma politikas”, pie sadaļas “Informācija, ko 
jūs iesniedzat tieši mums”. 
 
Iespēja, dodies uz Instagram Atbalsta centru (https://help.instagram.com) 

 
Kādi privātuma iestatījumi ir atļauti? 

Pēc noklusējuma, Instagramā jebkurš var redzēt jūsu profilu un dalīties ar informāciju. Jūs 
varat uzstādīt, ka tikai jūsu apstiprināti sekotāji var redzēt jūsu fotogrāfijas, video un 
komentārus. Ja jūsu ziņa ir definēta, kā privāta, tad šajā gadījumā tikai apstiprināti sekotāji 
šīs ziņas varēs atrast Foto logā “Meklēt un pētīt” vai pēc atsauces vai vietas norādes. 
Ziņu nevar iestādīt kā privātu no datora ekrāna.  
Lai atrastu vairāk informācijas, izmantojiet Instagram Atbalsta centru. 

Kāds saturs ir atļauts? Meklē ” Instagram  Atbalsta centrā, sadaļā “Komunikācijas vadlīnijas”. 

 
 



 

 

 36

SMARTPHONE EDUCATION 

 

Darba lapa 

“Interneta likumi - Whatsapp” 
 
Šī darba lapa ir sagatavota kā atbalsta instruments, lai identificētu Whatapp likumu punktus un atbildētu uz jautājumiem. 
Lūdzu atceraties, ka šie noteikumi mainās diezgan bieži. Šis teksts attiecas uz Whatsapp “Lietošanas noteikumiem” un “Privātuma 
politiku”, kas ir spēkā 2017. gada janvārī.  
Jūs varat atrast atbildes uz dažiem jautājumiem un uzlabojumus apmeklējot vietni www.whatsapp.com. 
Whatsapp nav sociālais mēdijs pats par sevi, bet tā ir platforma, kurā var apmainīties ar ziņām reālā laikā. Piemēram, te nav iespējams 
veidot publisku saturu vai dalīties ar to caur draugu draugiem. Šī iemesla dēļ,  tā nav interesanta informācija un netiek saglabāta uz 
servera (ar dažiem izņēmumiem, tāpat kā mūsu vajadzību no arhīva). 
Mums jāņem vērā fakts, ka šajā aplikācijā mēs izmantojam visus mūsu telefona kontaktus, tad dodot informāciju, kas ir ne tikai mūsu un 
ko mēs nevar pielietot. 
 

JAUTĀJUMI WHATSAPP NORĀDĪJUMI 

Kāds ir minimālais vecums, lai izveidotu 
savu kontu? 

Jums ir jābūt vismaz 13 gadiem, lai izmantotu  mūsu servisu (vai vecākam, ja to pieprasa 
jūsu valsts, lai autorizētos un lietotu mūsu pakalpojumu bez vecāku piekrišanas). Papildus 
tam, kā minimums, lai izmantotu mūsu servisu personas, kas jaunākas par noteikto 
vecumu, bet nav tiesīgas apstiprināt mūsu noteikumus savā valstī saskaņā ar likumu, to 
jūsu vietā var izdarīt  vecāki vai aizbildņi, ja piekrīt noteikumiem jūsu vietā.  
(“Lietošanas noteikumi”) 

Kāds ir aplikācijas mērķis? 
 

WhatsApp Inc. piedāvā ziņu apmaiņu, interneta zvanus un citus pakalpojumus visā pasaulē. 
(„Lietošanas noteikumi”) 
Iespēja, ej uz sadaļu “Iespējas” tīmekļa vietnē www.whatsapp.com  

 
Vai varu izvēlēties, kas var redzēt saturu 
kuru rakstu?  

WhatsApp aplikācijai šis jautājums nav aktuāls, jo piedāvā klientiem privātu ziņu apmaiņu 
un nav sociālais mēdijs, saturu var redzēt tikai ziņas saņēmēji. 
Nosūtītās ziņas netiek saglabātas un Whatapp ļauj jums pašiem kontrolēt ar ko jūs 
komunicējiet izmantojot mūsu pakalpojumus. 
 (“Privātuma Politika”) 

Kādu personīgo informāciju mēs 
sniedzam reģistrēšanās brīdī? 
  
Kā šī informācija tiek izmantota? 
 

Atbildi uz šo jautājumu sniedz “Privātuma politika” šādās sadaļās: 
1. Informācija, ko jūs sniedzat;  
2. Automātiski apkopotā informācija;  
3. Trešās puses informācija. 

Iespēja, ej uz sadaļu “Drošība” tīmekļa vietnē www.whatsapp.com 

  
Kādi privātuma iestatījumi ir atļauti? 

Savas informācijas pārvaldīšana 
Ja jūs vēlaties savu informāciju pārvaldīt, labot, mainīt, ierobežot vai izdzēst, jūs to varat 
darīt izmantojot sekojošus instrumentus: 
- Pakalpojuma iestatījumi. Jūs varat manīt savus pakalpojumu iestatījumus, lai pārvaldītu 
konkrētu informāciju, kas pieejama citiem (laiku un datumu, kad pēdējo reizi lietojis). Jūs 
varat pārvaldīt savus kontaktus, grupas un apraides sarakstus, vai lietot bloķēšanas 
funkciju, lai pārvaldītu lietotājus ar kuriem jūs komunicējiet.  
- Mainīt mobilā telefona numuru, profila vārdu un fotogrāfiju, un ziņas status. Jums ir 
jāmaina telefona numuru izmantojot mūsu aplikācijas funkciju “numura maiņa” un pārcelt 
savu kontu uz jauno mobilā telefona numuru. Jūs varat arī mainīt savu profila vārdu, profila 
foto un ziņas status jebkurā laikā. 
 (“Privātuma Politika”) 

Kā es varu izdzēst savu kontu? Kādas ir 
sekas? Kāda informācija paliek? 

Jūs varat izdzēst savu Whatapp kontu jebkurā laikā (tai skaitā, arī, ja vēlaties atsaukt savu 
piekrišanu, ka mēs izmantojam jūsu informāciju) izmantojot funkciju “dzēst manu kontu”. 
Kad jūs dzēšat savu Whatsapp kontu, jūsu nenosūtītās ziņas tiek dzēstas no mūsu 
serveriem, kā arī visa jūsu informācija ar ko mums vairs nav nepieciešams operēt un 
piedāvāt kā mūsu servisu. Ņem vērā, ja jūs tikai izdzēsīsiet mūsu pakalpojumu no telefona 
neizmantojot funkciju dzēst manu kontu, jūsu informācija tiks saglabāta ilgāku laiku. Lūdzu 
atceries, kad tiek dzēsts konts, tas neiespaido citu lietotāju informāciju, kas saistīts ar jums, 
kā, piemēram, jūsu ziņu kopēšana un pārsūtīšana. 
(“Privātuma Politika”) 
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IZVĒRTĒTĀJA aktivitāte „Izvērtē savi tiešsaistē” 
 

Saglabājot iepriekšējās grupas, skolotājs/apmācītājs ierosina izveidot desmit labās prakses baušļus, 
kas jāņem vērā, lai pasargātu sevi, savus datus un identifikācijas instrumentus, lai izmantotu visas 
sociālo mēdiju piedāvātās iespējas nepkļaujot sevi riskam. 

Pēdējā aktivitāte, skolotājs/apmācītājs aicina grupas dalīties un salīdzināt tos, ja nepieciešams, 
atbildes, par sarakstu "desmit baušļi par digitālo drošību" pieejams materiālos, lai izveidotu vienotu 
sarakstu, kas iever visu dalībnieku ieguldījumu. 

 

 

Darba lapa 

“Digitālās drošības desmit baušļi” 
 
Aukstāka līmeņa drošības instrukcija 

� Izvēlies drošu parole. Izmanto vismaz sešu simbolu kombināciju no cipariem, burtiem un simboliem (piemēram “!” un “&”). 

Parolēm ir jābūt atšķirīgām vienai no otras un tām ko izmanto internetā. 

� Regulāri maini savu parole, īpaši, ja saņem ziņojumu ar lūgumu to darīt. Automātisko drošības pārbaužu laikā, reizēm Instagrams 

uzrāda informāciju, ka jūsu pieejas dati var tikt nozagti, paroles  maiņa Instagramā un citos sociālos tīklos, mājas lapās palīdz 

aizsargāt jūsu kontu un izvairīties no hakeru uzbrukumiem nākotnē. 

� Nekad neatklāj savu parole personām, kuras tu nepazīsti un tu neuzticies. 

� Pārliecinies, ka jūsu e-pasta konts ir aizsargāts. Personas, kuras var lasīt jūsu e-pastu iespējams var piekļūt arī jūsu kontam. 

� Vienmēr izej no sociālo tīklu konta/profila, ja izmanto datoru vai telefonu ko var izmantot arī citas personas. Atceries! Neatzīmē 

ar ķeksīti “Atceries mani”, kad lieto savus kontus/profilus publiskos datoros, tie var būt pieejami arī pēc tam, kad esat aizvēruši 

interneta vietni. 

� Pielāgo konfidencialitātes iestatījumus, izmantojot sociālos mēdijus. 

� Dažos gadījumos ir noderīgi izvēlēties anonīmu vai privātu pārlūkošanas režīmu, lai pasargātu bankas maksājumu datus vai 

privāto informāciju, piemēram ieejas datus, it sevišķi, ja datoru lieto vairākas personas vai datus, kas pakļauti lielākam zādzības 

riskam līmenim.  

� Pārliecinies, ka zini sava konta statusu - publisks vai privāts un kā saturs tiek izplatīts.  

� Izslēdz viedtālrunim vietas norādes funkciju, ja negribi, lai citi zina, kur tu atrodies.  

Atbilstoša rīcība 

� Ja kāds dalās ar fotogrāfijām vai video materiāliem, kas liek jums justies diskomfortā, jūs varat pārtraukt sekot vai bloķēt 

personu, kas to dara. Jūs varat arī ziņot par neatbilstošu saturu tieši no informācijas avota, ja jūs uzskatāt, ka tās saturs pārkāpj 

jūsu principus. 

� Pārliecinies, ka tev nav iebildumu, ka fotogrāfijas un video ar ko tu dalies sociālos tīklos var redzēt plaša auditorija, kas iekļauj arī 

jūsu vecākus, skolotājus un nākotnē iespējams arī darba devējus. 

� Rūpīgi pārbaudi un apdomā pirms apstiprini trešās puses uzaicinājumu. 

� Nekad nepiekrīti darīt vai pārsūtīt kaut ko, kas liek jums justies neērti. 

� Ja jūs esat ticis vardarbīgi apsmiets, jautā pēc palīdzības ģimenes locekļiem vai skolotājam, kam uzticies. Jūs varat arī izdzēst 

komentāru, kas rakstīts zem bildes ar ko esat dalījies un ziņot ar notikušo vardarbīgo apsmiešanu sociālo tīklu atbalsta centram.  

� Jautā pēc atļaujas pirms publicē fotogrāfijas ar citiem cilvēkiem.  
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IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA NR.4  – DIGITĀLĀS ZINĀŠANAS 

 

Metodoloģija  
 

Ievads 

Pateicoties interneta pieslēgumam un pieejai pasaulei, viedtālrunis ir potenciāls instruments 
bezgalīgām zināšanām. Tāpat kā dators, tas ļauj lietotājiem ātri un viegli gūt labumu no visas 
informācijas aprites internetā. Kā atspoguļots projekta „SMART Generation” pētījumā, jaunieši 
uzskata, ka viedtālrunis ir instruments, lai iegūt prasmes un zināšanas, ne tikai atpūtai, bet arī skolu 
un izglītības programmas kontekstā. Caur digitālajām zināšanām tiek attīstīta ātra un kopīga 
informācijas izpēte un, izmantojot vairāku mediju kodus sagatavota informācija. Bet, cik lielā mērā 
jaunieši spēj to visu izmantot, kādas ir  interneta piedāvātās mācīšanās un informācijas iespējas? Cik 
daudz jaunieši ir spējīgi aizstāvēt sevi no manipulācijas, ekstrēmistiem, "viltus ziņām", vai pat 
vienkārši aptuveno ziņu pārvietošana caur internetu? 

Tādēļ ir nepieciešams, sniegt jauniešiem instrumentus, lai apzināti orientētos un sērfotu 
„informācijas jūrā”, ko piedāvā internets un spētu novērtēt satura uzticamības līmeni un precizitāti.  

 

Galvenais uzdevums 

• Palielināt kapacitāti, lai meklētu saturu, kas atbilst vajadzībām 

• Novērtēt informācijas un tīmekļa vietnes ticamību 

• Pārdomāt informācijas un ziņu izplatīšanas metodes 

• Pārdomāt pārsūtīšanas kultūru 

• Uzzināt kritērijus un metodes, kā atpazīt patiesību no meliem 

• Kā atbalstīt mācīšanos 
 

 

Kopsavilkums 

Paraksts 

 
Meklēt patiesības un nepatiesības, un elementus, lai novērtētu 
tīmekļa vietņu uzticamību, izmantojot dārgumu medību aktivitāti. 
Tiks izstrādāti desmit baušļi par atbilstošu interneta sērfošanu. 

Atslēgvārdi Informācija, viltus ziņas, patiesas ziņas un atmaskošana 

Mērķa grupa 12-17 gadi 

Aktivitātes laiks 1 stunda 

Veids Spēle, prāta vētra, meklēšana tiešsaistē  

Nepieciešamais 
aprīkojums, materiāli 

1 viedtālrunis grupā, dators un projektors 

  

 

LASĪTĀJA aktivitāte: “Tiešsaistes ziņas!” 
Uzsākot aktivitāti skolotājs/apmācītājs parāda uz ekrāna vai nosūta čata grupā klasei/grupai divas 
ziņas, vienu patiesu un otru nepatiesu. Šīs divas ziņas ir izvēlētas, jo tās jau internetā ir pieejamas 
ilgāku laiku un ir starptautiskas. Katrs skolotājs/apmācītājs protams var izvēlēties citas ziņas.  

1. ziņa: “Arkārtas ziņas: lidmašīnas lidojuma laikā atbrīvot cilvēkiem indīgo ķimikāliju” 

(Piedāvātais links: …………………………….  

 

2.ziņa: “Tūkstošiem zirnekļu pārklāj Austrāliju”  

(Piedāvātais links: …………………………….. 
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Dalībnieki izlasa ziņas un tad katrs izlemj, veicot individuālu pieredzi, kura ziņa ir patiesa un kura ne.  

Skolotājs/apmācītājs piedāvā ātru spēli, lai padarītu dažādās pozīcijas skaidras. Par katru ziņu, 
viņš/viņa jautā dalībniekiem, vai tā ir patiesa vai nepatiesa. Atkarībā no atbildes, dalībnieki var doties 
uz citu telpas pusi, vai, kā alternatīvu, viņi var vienkārši piecelties un apsēsties. Katrai grupai 
jāpamato sava izvēle. Skolotājs/apmācītājs ņem vērā izvēles, taču nedod risinājumu. 

(Sk. materiālus projekta mājas lapā). 

 

 

LIETOTĀJA aktivitāte: “Medības internetā” 
Pirms aktivitātes uzsākšanas skolotājs/apmācītājs sadala dalībniekus grupās. 

Car tiešsaistes meklēšanu, katra grupa identificē elementus, lai pārliecinātos vai piedāvātās ziņas 
LASĪTĀJA aktivitātē ir patiesas vai nepatiesas. Iespējams, ka jauniešiem radīsies grūtības veikt 
meklēšanu, tad pēc pāris minūtēm skolotājs/apmācītājs var palīdzēt  izdalot darba lapas „Ticamības 
kritēriji”, ku ir arī aprakstīti „atmaskošanas” linki, kuros var pārliecināties par informācijas patiesumu 
vai nē. 

Meklējumu beigās, skolotājs/apmācītājs aicina grupas dalīties ar atrastiem datiem un izvērtē tos 
kopā. 

 

 



 

 

 40

SMARTPHONE EDUCATION 

 
 

Darba lapa 

“UZTICAMĪBAS KRITĒRIJI: KĀ PĀRBAUDĪT ZIŅAS” 
 

1.LĪMENIS  (JAUNĀKAJIEM DALĪBNIEKIEM) 
1. Vienkāršākais un ātrākais veids, kā pārbaudīt ziņu ticamību ir veikt meklējumu izmantojot Google (vai citu meklēšanas 

aplikāciju) un ierakstot ziņas nosaukumu vai notikumu, kas ar to saistīts un tad analizēt rezultātu sarakstu. Ja ziņas 
atrodas internetā jau kādu laiku un ir izraisījušas debates un jau ir apstiprinātas, kā nepatiesas, tad rezultātu sarakstā 
jūs atradīsiet arī mājas lapas, kas apstiprina, ka informācija ir nepatiesa. Šī ir svarīgi un tas var būt kā pamats debatēm 
par ziņu ticamību. 
 

2. Otrais solis ir pārliecināties, kas tie ir par informācijas avotiem, kas pierāda, ka ziņas ir nepatiesas. Pārsvarā tās ir tā 
sauktās “Baumu lapas”.   “Baumu lapas” tiek veidotas ar speciālu iemeslu, lai apkarotu tiešsaistē informācijas trūkumu 
un noliegumu un publiskotu izmantoto zinātnisko metodoloģiju, nepatiesus, pārspīlētus un nezinātniskus paziņojumus 
un ziņas. 

 
Baumu lapas  

− http://www.pietiek.com 

− www.thebest.lv 

−  

−  

−  
Starp mājas lapām Angļu valodā, jūs varat atrast www.snopes.com, kas ir visu “baumu lapu” sākums. Lapa 

www.bellingcat.com, interesanta angļu lapa, kas izmanto satelīta kartes, lai pārbaudītu informāciju. 

 
 
2.LĪMENIS 
Ir vēl vairāki papildus instrumenti iepriekš nosauktajiem, kas palīdz mums saprast vai informācija ir patiesa: 

1. Salīdziniet datus vairākos ziņu avotos (vismaz trijos). Citiem vārdiem sakot, ja vienas un tās pašas ziņas parādās 
dažādos ticamos ziņu portālos ir pamats ticēt ziņu patiesumam; 

2. skatīties pēc apstiprinājuma no pirmavota: piemēram, ja informācija ir par slavenībām, ir jāskatās oficiālajā 
personas mājas lapā. Ja informācija ir par valsti, valdību, tad ir jāskatās valdības oficiālajā mājas lapā; 

3. Ja ir pagājis laiks, kopš ziņas tika publicētas un nav atrodami noliegumi vai labojumi, ir pamats uzskatīt, ka 
informācija ir patiesa. Tādēļ, vienmēr ir svarīgi pārbaudīt ziņu datumu un uzmanīties no tiem informācijas avotiem, 
kas to nenorāda; 

4. Pārbaudi mājas lapu: vai tā ir reģistrēta tiešsaistes avīze? Vai šo blogu raksta tikai viena persona? Vai mājas lapas 
autors prezentē sevi vai pašu mājas lapu? Jo mazāk no šis informācijas ir iespējams noskaidrot, jo mazāka 
iespējamība, ka informācija, ko jūs lasāt šajā mājas lapā vai blogā ir patiesa un ticama. Ja autori atsaucas uz 
"pētījumu veica pētnieki no ASV universitātes", neminot pētījuma nosaukumu, datumu kad tiks tika veikts, kuri 
zinātnieki,  kāda universitāte, ir iemesls neticēt šis informācijas patiesībai; 

5. Pievērs uzmanību mājas lapas kvalitātei un stilam:  ja tajā ir rakstīti daudz vārdi ar lielajiem burtiem, ar skaidru 
teksta stilu, ar izsaukuma zīmēm, lietojot sekojošas frāzes: ”tikai patiesība”, „mēs tikām mānīti!” vai teorijas par 
mistiskām spējām, jūs varat būt gandrīz drošs, ka šī lapa ir pilna ar jokiem. 
 

Vēl daži ieteikumi, ko paturēt prātā: fakts, ka jūsu esat saņēmis ekstra oriģinālas ziņas no drauga, klasesbiedra, brāļa vai cita 
radinieka nenozīmē, ka tās ir patiesas.  
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Citas ziņas ko var izmantot dalībnieki:  
 
UK school pupil ethnicity question angers Italy 
http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-from-elsewhere-37631062 
 
Debunking:  
………………………. 
 
 
Bonsaikitten: kitten in a jar 
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Bonsai_Kitten 
 
Debunking:  
………………………. 
 
 
Other materials on chemtrails 
………………………. 
 
………………………. 
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KRITIĶA aktivitāte: “Kiber patiesība” 
Skolotāja/apmācītājs izdala katram dalībniekam īsu anketu, kas būs kā pamats diskusijai par 
uzvedību internetā un jauniešu spējām meklēt informāciju tiešsaistē un veikt pētījumu, lasīt 
rezultātus. 

 

Jautājumi, kas iekļaujami anketā ir: 

 

Čatojot ar draugiem jūs saņemat ko jautru, dīvainu vai interesantas ziņas? Ko jūs darāt? 

1. jūs nekavējoties pārsūtat to citiem draugiem 
2. jūs to pārbaudat un tad nolemjat vai to sūtīt draugiem vai nē 
 

Ja ziņu vieā, jūs saņemat saikni uz mājaslapu, kas satur šīs ziņas. Jūs ejiet uz mājaslapu un (varat 
izvēlēties vairāk kā vienu atbildi) 

1. Izlasat ziņas un nekavējoties pārsūtat to draugiem 
2. Pārbaudat vai mājaslapa ir oficiāli reģistrēts izdevums, un pārbaudat, kas ir šo informāciju 

sagatavojis 
3. Pārbaudat daumu, kad ziņa sagatavota, iespējams kā tā jau ir novecojusi 
4. Pārbaudat vai rakstam ir autora paraksts 
5. Meklējat arī citas ziņas šajā mājaslapā, lai saprastu vai ziņas ir ticamas. 
 

Jūs veicat skolai pētījumu par specifisku tēmu. Esat ierakstījis atslēgas vārdus Google meklētājā un 
esat atradis ļoti daudz rezultātus. Kā jūs rīkosieties? 

1. Ņemsiet pirmo rezultātu sarakstā un kopēsiet un ievietosiet to 
2. Jūs uzticaties tikai Wikipedia 
3. Mēģināsiet salīdzināt dažādus linkus, meklējot apstiprinājumu informācijas ticamībai 
 

Atkarībā no dalībnieku sniegtajām atbildēm, skolotājs/apmācītājs ierosina diskusiju, par to kā atpazīt 
mājslapu un informācijas ticamību. 

 

IZVĒRTĒŠANAS aktivitāte: “Interneta likumi” 
Uzsākot aktivitāti skolotāja/apmācītājs sadala dalībniekus  grupās. Katra grupa cenšas izstrādāt 10 
labās prakses likumus patiesas informācijas meklēšanai tiešsaistē, gan kā lasīt ziņas, gan arī kā 
izvērtēt. Pēc noteiktā aktivitātes laika, dalībnieku grupas dalās ar sagatavoto informāciju un kopīgi 
apvienojot visu grup priekšlikumus sagatavo vienu kopīgus „10 interneta likumus”.  
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