
Skirtingos perspektyvos
Dalyviai išnagrinės perspektyvos vaidmenį vertindami informaciją, susijusią su savo
ar kitų dalyvių veikla internete. Jie sužinos apie atitinkamus konteksto veiksnius
(pvz., laiko, kultūrinius, socialinius, vietos / regioninius / pasaulinius), kurie daro įtaką
veiklai internete. Be to, dalyviai apsvarstys internete pateiktos informacijos sąsajas
su šeimos nariais, draugais ir autoritetingais asmenimis (pvz., mokytojais,
darbdaviais).

Ištekliai
Rubino vazos iliuzija
Kassros su socialinio tinklo profiliu susijusi padalomoji medžiaga



Kas yra perspektyva?

Pirma dalis

Kurso veiklos vaizdas

Ekrane projektuokite Rubino vazos iliuzijos vaizdą. Užduodami klausimus,
paprašykite dalyvių paaiškinti, kokį vaizdą jie mato.

Paklauskite mokinių

Ką matote, kai žiūrite į šį vaizdą?

Kurie iš jūsų matote vazą?

Kurie iš jūsų matote du veidus?

Ar matote abu iš karto?

Tai, ką matote, gali priklausyti nuo jūsų perspektyvos. Kaip manote, kas yra
perspektyva?

Kurso veikla

Užrašykite dalyvių apibrėžimus lentoje.

Papasakokite mokiniams

Perspektyva yra ypatingas požiūris į kažką; požiūris.

Antra dalis

Papasakokite mokiniams

Štai kitas pavyzdys. Tarkime, kad mūsų draugas Azul ką tik pateko į mokyklos
futbolo komandą. Kai jis tai pasakė savo mamai, jis tarė: „Aš patekau į futbolo
komandą!“ Jo mama labai didžiuojasi juo.

Kai Azul pasakė savo geriausiam draugui Ravivui, kad jis pateko į komandą, Ravivas
pasakė, kad jis labai džiaugiasi dėl Azul.

Azul taip pat papasakojo savo draugui Val, kad jis pateko į futbolo komandą. Tačiau
Val taip pat bandė patekti, tačiau Azul gavo jos vietą. Taigi Val nėra itin laimingas.

Azul taip pat yra mokslo klubo narys, dabar jis turi praleisti mokslinius susitikimus,
kad jis galėtų lankyti futbolo treniruotes. Kai jis tai pasakė Dani, mokslo klubo



prezidentui, ji taip pat nebuvo labai laiminga.

Visi šie skirtingi Azul gyvenimo žmonės girdėjo tą pačią informaciją: Azul pateko į
futbolo komandą.

Paklauskite mokinių

Kodėl jie reagavo skirtingai?

Kodėl yra svarbu skirtingos jų perspektyvos ir skirtingi santykiai su Azul?

Ar galėtumėte sugalvoti kitų pavyzdžių, kaip skirtingi žmonės gali skirtingai žiūrėti į tą
pačią situaciją?

Kodėl yra svarbi perspektyva?



Galvosūkiai

Pirma dalis

Kurso veikla

Suskirstykite dalyvius į grupes po 3–4. Duokite kiekvienai grupei popieriaus ir rašiklių
ar pieštukų.

Papasakokite mokiniams

Aš duosiu kiekvienai grupei padalomosios medžiagos su Kasros sukurtu socialinio
tinklo profiliu ir popieriaus lapeliu. Popieriaus lapelyje yra kažkieno vardas iš Kasros
gyvenimo. Kaip grupė, įsivaizduokite, kad žiūrite į šį socialinio tinklo profilį to
žmogaus, kurio vardas užrašytas ant lapelio. Kas, jūsų manymu, yra Kasra? Kokias
prielaidas galite padaryti? Ką jis mėgsta? Ko jis nemėgsta? Ką jis komentavo? Koks
jūsų suvokimas apie Kasrą, pagrįstas jūsų požiūriu? Turite dešimt minučių. Būkite
pasirengę pristatyti pabaigoje!

Paprašykite kiekvienos grupės pristatyti.

Galimi vaidmenys / žmonės Kasros gyvenime:

1. Kasros motina, kuri rūpinasi savo sūnaus saugumu.

2. Kasros geriausias draugas, kuris peržiūri jo profilį.

3. Mergina iš šalia esančios mokyklos, kuri nepažįsta Kasros.

4. Kasros mokytoja(s).

5. Potencialus darbdavys, kuris svarsto Kasros kandidatūrą darbui.

Paklauskite mokinių

Kokiais požiūriais remdamiesi supratote ir vertinote Kasrą?

Kodėl manote, kad šie skirtumai egzistuoja?

Ar manote, kad visi šie vertinimai yra tikslūs? Kodėl taip / kodėl ne?

Ar galite pagalvoti apie tuos kartus, kai tai įvyko jūsų gyvenime – kai skirtingi žmonės
tą pačią informaciją suprato skirtingai?

Paklauskite mokinių



Kurie iš jūsų turėjote nesutarimų su tėvais / globėjais? Draugais?

Kurie iš jūsų naudojate socialinių tinklų platformas? Ar galvojate apie tai, kaip kiti
žmonės supranta jūsų socialinių tinklų profilius?

Ar jūs kada nors ištrynėte turinį arba atžymėjote save turinyje, kuris buvo
bendrinamas socialiniuose tinkluose (pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai, teksto
pranešimai)? Kodėl?



Apmąstymai apie perspektyvą

Pirma dalis

Papasakokite mokiniams

Pagalvokite apie įvairius požiūrius, kaip žmonės jūsų gyvenime jus vertina.

Paklauskite mokinių

Ar jūs kada nors elgiatės skirtingai su skirtingais žmonėmis? Ar su tėvais / globėjais
ar mokytojais kalbate taip pat, kaip su savo draugais? Kodėl taip / kodėl ne?

Papasakokite mokiniams

Visi esame šiek tiek skirtingi žmonės, priklausomai nuo to, kur esame ir su kuo
būname.

Atlikdami šią veiklą ketiname aptarti, kaip jūs pristatote save internete, ypač
socialiniame tinkle, ir kaip kiti gali jus suprasti skirtingais atžvilgiais, iš jų
perspektyvos.

Paklauskite mokinių

Ar skirtingiems žmonėms internete pristatote save skirtingai? Pavyzdžiui, vienoje
platformoje (pvz., „Facebook“) galbūt naudojate savo tikrą vardą, bet ar naudojate
savo tikrą vardą visur, kur tik benaršote internete?

Kuriose platformose ne visada naudojate savo tikrą vardą ir kuriomis naudojatės
anonimiškai? Kodėl?

Ar manote, kad informacija, kurią bendrinate internete apie save, atspindi visą
situaciją apie tai, kas esate? Ar manote, kad jūsų socialinių tinklų profiliai atskleidžia
visą istoriją? Ar to norite?

Paklauskite mokinių

Kaip žmonės galite atrodyti, jei jie turi prieigą prie tam tikros jūsų informacijos?
Pavyzdžiui, ar jūsų tėvų / globėjų požiūris pasikeistų, jei jie matytų viską, ką veikėte
vienoje platformoje, bet nedarėte kitoje?

Ar kada nors jūsų įrašai būna privatūs? Kodėl?

Paklauskite mokinių

Šiandien daug kalbėjome apie perspektyvą. Remdamiesi mūsų pokalbiu, atsakykite,



ką šiandien sužinojote apie perspektyvą?

Koks yra kitas požiūris, kurį lemia perspektyva, kaip mes vertiname informaciją? Ar
galite nurodyti paskutinį pastarojo meto įvykį, kai tai buvo aktualu? Kuo perspektyva
yra svarbi ne tik mūsų asmeniniame gyvenime, bet ir naujienose?



Užduotis

Pirma dalis

Užduotis

Paprašykite dalyvių:

1. Padarykite bet kokio socialinio tinklo įrašo (t. y. nuotraukos, vaizdo įrašo ar
teksto įrašo) nuotrauką / ekrano kopiją (ji neturi būti jų).

2. Nustatykite tris vaidmenis, susijusius su asmens socialinio tinklo įrašu (pvz.,
draugo, šeimos nario, mokytojo), ir kiekvieno vaidmens atžvilgiu trumpai
apibūdinkite, ką žmogus galvoja apie šį įrašą.

Per paskutiniąsias 10 minučių suskirstykite dalyvius į poras ir tegul jie pasidalija su
savo partneriu bent jau dviem požiūriais, kuriais, jie mano, perspektyva yra svarbi
pasirinkto įrašo kontekste.
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