
	
	

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”		
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(Piedāvātais	links:	……………………………..	
	
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.	
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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”.		
	

	
	

	


