
	

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.	
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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.	

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:	
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• Kas	ir	pašfoto?	
• Kāda	ir	starpība	starp	pašfoto	un	cita	veida	fotogrāfijām?	
• Kas	raksturo	labu	pašfoto?	
• Kādi	ir	jūsu	pašfoto	raksturojošie	elementi?	
• 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?	
	

	
	

	


