
Dažādas perspektīvas
Dalībnieki izpētīs, kāda ir perspektīvas nozīme, izvērtējot informāciju saistībā ar savu
vai citu personu klātbūtni tiešsaistē. Viņi iegūs izpratni par attiecīgajiem
kontekstuālajiem faktoriem (piem., laika, kultūras, sociālie, vietējie/reģionālie/globālie
faktori), kas ietekmē personas klātbūtni tiešsaistē. Turklāt dalībnieki izvērtēs arī
savas tiešsaistē publicētās informācijas ietekmi uz savām attiecībām ar ģimeni,
draugiem un autoritātēm (piemēram, skolotājiem, darba devējiem).

Resursi
Rubina vāzes ilūzija
Izdales materiāls: Kasras sociālo tīklu profils



Kas ir perspektīva?

Pirmā daļa

Sadarbība grupā — attēls

Projektora ekrānā parādiet Rubina vāzes ilūzijas attēlu. Jautājumu uzdošanas laikā
palūdziet dalībniekus atnākt un parādīt, kādu attēlu viņi redz

Jautājumi skolēniem

Ko jūs redzat, skatoties šajā attēlā?

Cik no jums redz vāzi?

Cik no jums redz divas sejas?

Vai redzat visus objektus reizē?

Tas, ko redzat, ir atkarīgs no jūsu perspektīvas. Kas, jūsuprāt, ir perspektīva?

Sadarbība grupā

Uzrakstiet dalībnieku sniegtās definīcijas uz tāfeles.

Informācijas sniegšana skolēniem

Perspektīva ir noteikta attieksme pret kaut ko; skatījums.

Otrā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Lūk, vēl viens piemērs. Pieņemsim, ka mūsu draugs Azuls ir iekļuvis skolas futbola
komandā. Viņš to paziņo savai mammai, sakot: “Es tiku futbola komandā!”; un viņa
mamma ar viņu ļoti lepojas.

Kad viņš to paziņo savam labākajam draugam Ravivam, Ravivs atbild, ka viņš ļoti
priecājas par Azulu.

Azuls par tikšanu futbola komandā paziņo arī savai draudzenei Valai. Arī Vala
mēģināja iekļūt komandā, tomēr viņas vietā tika uzņemts Azuls. Tādēļ Vala nav tik
priecīga kā citi.

Azuls ir arī zinātnes kluba biedrs, taču tagad viņam nāksies kavēt zinātnes kluba
sanāksmes, lai varētu doties uz futbola treniņiem. Kad viņš to pasaka zinātnes kluba



prezidentei Danijai, arī viņa nav pārāk priecīga.

Visi šie cilvēki no Azula saņēma vienu un to pašu informāciju: Azuls tika uzņemts
futbola komandā.

Jautājumi skolēniem

Kādēļ viņu reakcijas ir tik atšķirīgas?

Kāda nozīme ir viņu dažādajām perspektīvām un dažādajām attiecībām ar Azulu un
kāpēc?

Vai varat iedomāties citus piemērus tam, kā dažādi cilvēki varētu uztvert vienu un to
pašu situāciju savādāk?

Kāpēc perspektīvai ir nozīme?



Domāšanas veids

Pirmā daļa

Sadarbība grupā

Sadaliet dalībniekus grupās pa 3–4. Iedodiet katrai grupai papīru un pildspalvas vai
zīmuļus.

Informācijas sniegšana skolēniem

Es katrai grupai iedošu izdales materiālu ar izdomātas personas Kasras sociālo tīklu
profilu un papīra lapu. Uz papīra lapas ir norādīts konkrēts cilvēks Kasras dzīvē.
Jums kā grupai ir jāiedomājas, ka skatāties uz Kasras sociālo tīklu profilu uz papīra
norādītās personas acīm. Kas, jūsuprāt, ir Kasra? Kādus secinājumus varat izdarīt?
Kas viņam patīk? Kas viņam nepatīk? Ko viņš ir komentējis? Kā jūs uztverat Kasru,
skatoties no šīs perspektīvas? Jums ir desmit minūtes. Pēc tam esiet gatavi savas
domas prezentēt!

Lūdziet katru grupu sniegt prezentāciju.

Iespējamās lomas/cilvēki Kasras dzīvē:

1. Kasras māte, kas raizējas par dēla drošību.

2. Kasras labākais draugs, kurš viņu ļoti ciena.

3. Meitene no blakus skolas, kura Kasru nepazīst.

4. Kasras skolotājs.

5. Iespējamais priekšnieks, kas apsver Kasru pieņemt darbā.

Jautājumi skolēniem

Nosauciet dažas no atšķirībām tajā, kā uztvērāt un novērtējāt Kasru!

Kādēļ, jūsuprāt, pastāv šīs atšķirības?

Vai uzskatāt, ka visi viedokļi bija pareizi? Kāpēc? Kāpēc nē?

Vai tā kādreiz ir noticis ar jums – kad vienu un to pašu informāciju dažādi cilvēki
interpretē atšķirīgi?

Jautājumi skolēniem



Cik no jums kādreiz ir bijušas nesaskaņas ar vecākiem/aprūpētājiem? Ar draugiem?

Cik daudzi no jums izmanto sociālo tīklu platformas? Vai jūs domājat par to, kā citi
cilvēki uztver jūsu sociālo tīklu profilu?

Vai kādreiz esi dzēsis saturu vai noņēmis savu atzīmi no satura, kas ir kopīgots
sociālajos tīklos (piem., fotoattēlos, video, teksta ierakstos)? Kāpēc?



Pārdomas par perspektīvām

Pirmā daļa

Informācijas sniegšana skolēniem

Apdomā dažādos priekštatus, kādi cilvēkiem tavā dzīvē par tevi ir radušies.

Jautājumi skolēniem

Vai izturies atšķirīgi, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem? Vai ar saviem
vecākiem/aprūpētājiem vai skolotājiem runā tāpat kā ar draugiem? Kāpēc? Kāpēc
nē?

Informācijas sniegšana skolēniem

Mēs visi uzvedamies nedaudz atšķirīgi atkarībā no tā, kur un ar ko kopā esam.

Šīs aktivitātes laikā mēs apspriedīsim, kā tu sevi pasniedz tiešsaistē, jo īpaši
sociālajos tīklos, un kā citi tevi uztver atkarībā no viņu perspektīvas.

Jautājumi skolēniem

Vai tu dažādiem cilvēkiem sevi pasniedz tiešsaistē atšķirīgi? Piemēram, vienā
platformā (piem., Facebook) tu izmanto savu īsto vārdu un uzvārdu, taču vai
internetā izmanto savu īsto vārdu un uzvārdu vienmēr?

Kuras platformas tu vienmēr izmanto ar savu īsto vārdu un uzvārdu un kuras
platformas — anonīmi? Kāpēc?

Vai uzskati, ka informācija, ko par sevi esi publicējis tiešsaistē, atbilst tam, kāds tu
esi patiesībā? Vai uzskati, ka sociālo tīklu profilos ievietotā informācija atspoguļo
cilvēka reālās dzīves kopainu? Vai tu to vēlētos?

Jautājumi skolēniem

Ko cilvēki par tevi domātu, ja varētu piekļūt tikai daļai tevis publicētās informācijas?
Piemēram, vai tavu vecāku/aprūpētāju perspektīva mainītos, ja viņi redzētu visas
tavas darbības vienā platformā, taču neredzētu, ko tu publicē citā?

Vai kāds no taviem ierakstiem ir publicēts kā privāts? Kāpēc?

Jautājumi skolēniem

Šodien mēs daudz runājām par dažādām perspektīvām. Ko pēc mūsu šīsdienas
sarunas esi uzzinājis par perspektīvu?



Kāds ir otrs veids, kā perspektīva ietekmē informācijas izvērtēšanu? Vai vari nosaukt
kādu nesenu notikumu, kurā perspektīvas loma bija būtiska? Kāpēc perspektīva ir
svarīga ne vien mūsu personīgajā dzīvē, bet arī attiecībā uz jaunumiem ziņās?



Uzdevums

Pirmā daļa

Uzdevums

Uzdevums dalībniekiem

1. Uzņemt jebkuras personas sociālajos tīklos publicēta ieraksta (piem., fotoattēla,
video vai teksta ziņojuma) fotoattēlu/ekrānuzņēmumu.

2. Identificēt trīs lomas, kas saistītas ar personas ierakstu sociālajā tīklā (piem.,
draugs, ģimenes loceklis, skolotājs) un uzrakstīt īsu rindkopu par to, ko katras
lomas pārstāvis varētu par šo ierakstu domāt.

Pēdējās 10 minūtēs sadaliet dalībniekus pa pāriem, kuros dalībnieki pārrunās vismaz
divus veidus, kā, viņuprāt, perspektīva ietekmē viņu izvēlētā ieraksta kontekstu.
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