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Mācību plāns ar mācību rezultātiem 

 

Dezinformācija, kas pieejama sociālajos medijos: 14-16 gadu vecumam un viņu vecākiem/vecvecākiem 
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Piezīmes šī mācību plāna lietotājiem 

• Saturs tiks izstrādāts, cik vien iespējams, ņemot vērā dalībniekus, to vecumu grupu, intereses un izmantoto sociālo 
mediju platformas, kas tiks noteiktas vadoties pēc pirms apmācību aptaujas vai vadoties pēc pasniedzēja lēmuma 

• Pasniedzēji var izlemt, kad veikt pirms apmācības aptauju. To var izdarīt reģistrācijas laikā vai kā klases nodarbību 
pirmās sesijas sākumā 

• Kopā ir 3 moduļi, un pasniedzēji var izlemt, kā sadalīt mācību plānu atsevišķās nodarbībās. Piemēram, 1. moduli un 
2. moduli var mācīt vienā sesijā ar pārtraukumiem starp tiem. Gala uzdevumu var organizēt arī atsevišķā dienā. 

• Šī mācību plāna elastība un pielāgošana, ar pasniedzēju kompetenci, vērtējumu un studentu atgriezenisko saiti, 
palīdzēs padarīt pieredzi neaizmirstamu un efektīvāku 

• Lietotāji var atsaukties uz Rīku komplektu, kas vēlāk būs pieejams 
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Pēc desmit mācības stundām (5 individuāli un 5 kopā) katrs dalībnieks varēs atbildēt uz šādiem jautājumiem: 

• Kas ir dezinformācija? Kāda veida dezinformācija ir?  

• Kā es varu atklāt, kas ir reāls un kas ir nepatiess Facebook vai Twitter vietnēs?  

• Kādus praktiskus rīkus es varu izmantot, lai atšķirtu informāciju no propagandas?  

• Kā es varu iemācīties pievērst lielāku uzmanību un praktizēt kritiskās domāšanas prasmes?  

• Kāpēc dezinformācija tiek publicēta tiešsaistē? Kas no tā gūst labumu?  

• Un kā tas ietekmē manu dzīvi? 

 

Mācību mērķis - Galvenais mērķis ir palielināt izpratni par dezinformāciju sociālajos plašsaziņas līdzekļos un mācīt kādi 

pasākumi ir nepieciešami, lai atbildīgi reaģētu. Tāpēc dalībnieki iegūs vispārīgas zināšanas un pamatiemaņas kā labāk 

rīkoties ar dezinformāciju, atrodoties sociālajos medijos. 

Mācību rezultāts 1 – Saprast, kas ir dezinformācija 

Mācību rezultāts 2 – Izprast, kā sociālie mediji nopelna naudu un kāpēc sociālajos medijos ir plaši izplatīta dezinformācija 

Mācību rezultāts 3 – Saprast, kā atpazīt un reaģēt uz dezinformāciju 
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Uzsvars:  

1) Sniedz vispārīgu informāciju, lai identificētu problēmu, lai dezinformācija būtu saprotama un atpazīstama sociālajos 

plašsaziņas līdzekļos 

2) Palieliniet izpratni par to kāpēc dezinformācija tiek publicēta tiešsaistē, lai apzināti maldinātu lietotājus 

3) Gatavība rīkoties atbilstoši, redzot dezinformāciju 

 

Tādēļ dalībnieki varēs veikt sekojošas darbības: 

1.0 Es varu izskaidrot atšķirību starp informāciju un dezinformāciju 

1.1  Es varu noteikt maldinošu ziņu veidus 

2.1 Es saprotu nepatiesas informācijas ticēšanas sekas (sabiedrībai un sev) 

2.2 Es saprotu iemeslus, kāpēc dezinformācija tiek publicēta ar nolūku mani maldināt 

2.3 Es zinu, ka ir dažādas politiskas vai komerciālas intereses, kas mēģina ietekmēt manu uzvedību tiešsaistē 

2.4 Man ir vispārējs priekšstats par to, kā algoritmi ietekmē to, ko mēs redzam tiešsaistē 

3.1 Es saprotu kādi ir ticamu informācijas avotu piemēri 

3.2 Es zinu kā pārbaudīt informāciju un zinu izmaiņas mediju vidē 

3.3 Es zinu, kā izsargāties no draudiem un riskiem sociālajos medijos 

3.4 Es zinu ko varu darīt, lai būtu pozitīvs un atbildīgs sociālo mediju lietotājs 
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1.modulis: Kas ir dezinformācija 

Dalībnieku skaits: 20 personas 

Piezīme: ja visi 20 dalībnieki ir seniori, mēs iesakām sadalīt klasi 2 grupās, t.i., 2 atsevišķās klasēs 

Nepieciešamas iepriekšējās zināšanas: Dalībniekiem ir jābūt mediju lietotprasmes iemaņām, lai viņiem būtu bijusi 

pieredze navigācijā un mijiedarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem 

 

Pirms nodarbības aktivitāte / konsultācija 

Dalībniekiem ir jāaizpilda aptauja, lai uzzinātu, kāds ir viltus ziņu izpratnes līmenis, kā arī kādus sociālo mediju 

platformas viņi izmanto. Reģistrācijas laikā viņi arī norāda savu vecumu, valodas prasmes, intereses un citas prasmes 

Konsultācijas par mācību mērķiem un vienkāršots izklāsts, lai viņi zinātu, par ko viņi apgūs 

Uzziniet par dalībnieku vēlmēm, lai jūs varētu tās apkopot apmācības beigās 

 

Mācību rezultāti: 

1.0    Es varu izskaidrot atšķirību starp informāciju un dezinformāciju 

1.1 Es varu noteikt maldinošu ziņu veidus 

 

Aktivitāte + Ilgums Apraksts Ieteiktie resursi un materiāli Mācību 
rezultāti 

Ievads  
(5-10 minūtes) 

Apskatīt mācību rezultātus Vienkārši slaidi / izdales materiāli / 
kontrolsaraksti 
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Definīcijas  
(10 minūtes) 
 

Vispirms palūdziet dalībniekiem 
dalīties savās idejās un definēt divus 
terminus: informācija un 
dezinformācija 
 
Sniedziet definīciju, kas ir 
informācija un dezinformācija, liekot 
uzsvaru uz nolūku. Tas palīdz nonākt 
pie nākamajām aktivitātēm 
 
Iesaistiet dalībniekus dalīties savā 
pieredzē 
 

Vienkārši slaidi / izdales materiāli / 
kontrolsaraksti 
 
 
https://www.coe.int/en/web/freedom-
expression/information-disorder (lai 
pasniedzēji zinātu un būtu informēti, 
nav obligāti jāmāca nodarbībā) 

1.0 
Es varu 
izskaidrot 
atšķirību starp 
informāciju un 
dezinformāciju  

Izpētīt maldinošu 
ziņu veidus  
(30 minūtes) 
 

Pasniedzējs dalībniekus iepazīstina 
ar maldinošu ziņu veidiem, 
izmantojot infografiku. 
Uzdodiet atvērtus jautājumus! 

Infografikas vai alternatīvs resurss 
Papildus “Viltus ziņas” 10 maldinošu 
ziņu veidi (nav pieejami visās valodās) 
Pasniedzēji vajadzības gadījumā var 
pielāgot/vienkāršot resursus 

1.1  
Es varu noteikt 
maldinošu ziņu 
veidus 

Nostiprināt to, kas ir 
iemācīts   
(30 minūtes) 

Pāru darbs 
 
Studenti strādā pāros, lai 
informāciju savienotu ar atbilstošo 
kategoriju 
 
Pasniedzēji kopā ar klasi pārbauda 
un izskaidro, kāpēc, ja nepieciešams, 
informācija jeb ziņas ietilpst noteiktā 
kategorijā 

PowerPoint slaidi ar maldinošu ziņu 
veidiem, kas redzami sociālo mediju 
platformās 
 
Var būt izdales materiālu veidā, lai 
dalībnieki redzētu skaidrāk un tehnisku 
traucējumu gadījumā 

Novērtējums 

https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
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Dalībnieki var brīvi runāt par savu 
pieredzi 

Atgriezeniskā saite 
(5-10 minūtes) 

Pasniedzējs pārliecinās, ka ikvienam 
ir iespēja izteikt savu viedokli 

Pieraksta piezīmes, ja nepieciešams  

 

Kopā 90 minūtes 
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2.modulis: Izprotiet kā sociālie mediji pelna naudu un kāpēc sociālajos medijos plaši izplatīta ir 

dezinformācija un propaganda 

Dalībnieku skaits: 20 personas 

Piezīme: Algoritma nodarbību var veikt jauktajā grupā tā, lai tās būtu 5 stundas 

Nepieciešamas iepriekšējās zināšanas:  Dalībniekiem ir jābūt mediju lietotprasmes iemaņām, lai viņiem būtu bijusi 

pieredze navigācijā un mijiedarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem 

Mācību rezultāti: 

2.1 Es saprotu nepatiesas informācijas ticēšanas sekas (sabiedrībai un sev) 

2.2 Es saprotu iemeslus, kāpēc dezinformācija tiek publicēta ar nolūku mani maldināt 

2.3 Es zinu, ka ir dažādas politiskas vai komerciālas intereses, kas mēģina ietekmēt manu uzvedību tiešsaistē 

2.4 Man ir vispārējs priekšstats par to, kā algoritmi ietekmē to, ko mēs redzam tiešsaistē 

 

Aktivitāte + 
Ilgums 

Apraksts Ieteiktie resursi un materiāli Mācību 
rezultāti 

Ievads  
(10 minūtes) 

Atkārtot 1. moduli un apskatīt mācību 
rezultātus 
 

Vienkārši slaidi / izdales materiāli / 
kontrolsaraksti 

 

Video un diskusija 
(40 minūtes) 
 

Rāda daudz vieglākā veidā nepatiesas 
informācijas ticēšanas sekas. 
Šajā gadījumā viltus restorāns, kas kļuva 
plaši pazīstams interneta vidē 
 

Dators un projektors 
Kā kļūt par “TripAdvisor” viltotu 
restorānu Nr. 1 (18 minūtes garš 
Youtube video) 
 

2.1  
Es saprotu 
nepatiesas 
informācijas 
ticēšanas 
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Dalībnieki apraksta, kā viņi jūtas, un 
dalās savās domās. 
Kas notiek, kad cilvēki tic nepatiesai 
informācijai? 
 
Ekstrapolēt lielākā mērogā un ārpus 
“restorāna” nākamajās aktivitātēs 

Kas tā par lietu: Žurnālists nolemj savu 
māju internetā reklamēt kā (The Shed) 
# 1 restorānu Londonā un (faktiski!) 
gūst panākumus. 
Viltus vietne, viltoti sociālo mediju 
konti 
 
ALTERNATĪVE: var aizstāt ar citiem 
līdzīga rakstura materiāliem, lai 
iepazīstinātu ar tēmu. 

sekas 
(sabiedrībai 
un sev) 
 
 
Papildjautāju
ms: Kāpēc 
cilvēki tic 
nepatiesai 
informācijai? 

Diskusija  
(30 minūtes) 
 
 
Iepriekšējās 
aktivitātes 
pagarinājums 

Pasniedzējs, izmantojot citas nepatiesas 
informācijas formas/piemērus, izvērš 
diskusiju. Var palūgt studentus pāros 
pārrunāt dažas sekas, balstoties uz 
iedomātajiem scenārijiem vai reālās 
dzīves piemēriem 
 
Kādas ir ticības šīm “maldinošajām 
ziņām” sekas? 
Parādiet, kā un kāpēc daži cilvēki veido 
viltus ziņas 
 
Dalībnieki apraksta, kā viņi jūtas, un 
dalās savās domās. Nosakiet saikni starp 
emocijām un “dezinformāciju”, lai tās, 
kas izraisa emocijas, izplatītos ātrāk 

Izmantojot datoru un projektoru, 
dalieties ar studentiem ar 
pašreizējiem labi zināmiem piemēriem 
piem. Pizzagate, politiskas intereses ar 
maldinošu saturu (pāvests Francisks 
satricina pasauli, atbalsta Donaldu 
Trumpu kā prezidentu), 
 
Dezinformācija, naida kurināšana, 
genocīds 
https://www.nytimes.com/2018/10/1
5/technology/myanmar-facebook-
genocide.html 
Komerciālas intereses ar maldinošu 
saturu (piemēram, Elons Musks aiziet 
no Tesla) 
 

2,1 un 2,2 
 

https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/fever-swamp-election
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
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Pasniedzējs izvēlas piemērotus 
piemērus 

Pārtraukums  
(10 minūtes) 
 

 

Interaktīva 
aktivitāte / 
diskusija 
 
1. ieteikums: 
Pasniedzējs 
izskaidro spēli un 
tās mērķus 5 
minūtes 
Spēlējiet spēli 20 
minūtes, kam 
seko 20 minūšu 
gara diskusijas 
 
2. ieteikums: 
Pasniedzējs 
iepazīstina ar 
vietni un 
aktivitāti, izvēlies 
vismaz 2 rakstus 
atkarībā no klases 
kolektīva 
interesēm 

Iemesli, kāpēc cilvēki ievieto viltus ziņas 
un kā viņi to dara 
 
 
 
Pēc tam, kad dalībnieki ir spēlējuši spēli, 
pasniedzēji iziet dažādus aspektus, kā 
parādīts spēles informācijas lapā. 
Palūdziet dalībniekiem dalīties savās 
domās un, ja viņi ir saskārušies ar šāda 
veida ziņām, apspriediet līdzīgus 
notikumus apkārtējā pasaulē. 
 
 
Alternatīvā aktivitāte Pasniedzējs 
parāda vietni vai attiecīgus rakstus. 
Grupai ir jāapspriež un jāizlemj, kura no 
tām ir paredzēta, lai ietekmētu cilvēku 
uzvedību tiešsaistē politisku vai 
ekonomisku iemeslu dēļ. 
Grupas ziņos par savu izvēli un apraksta 
arī piedzīvotās emocijas: šoks, bailes, 
politiskās pārliecības maiņa utt. 

Spēlē spēli ““Get bad news” /Saņem 
sliktas ziņas”. Maksimums 20 minūtes 
ar trenera vadību. 
Pieejams mobilajā tālrunī 
Pieejams šādās valodās: čehu, 
holandiešu, vācu, grieķu, esperanto, 
poļu, rumāņu, serbu, slovēņu, zviedru, 
Bosnijas un Moldovas. 
http://getbadnews.com/wp-
content/uploads/2019/03/Bad-News-
Game-info-sheet-for-educators-
English.pdf 
 
 
Alternatīvā aktivitāte  
izmantojot vietni ar dezinformācijas 
piemēriem 
(http://factitious.augamestudio.com/
#/), klase apspriedīs rakstus. 
Pasniedzēji var arī paši izvēlēties 
dezinformācijas piemērus, kas redzami 
sociālajos medijos un ārpus tiem. 

2.2  
Es saprotu 
iemeslus, 
kāpēc 
dezinformācij
a tiek 
publicēta ar 
nolūku mani 
maldināt 
 
 
 
 
 
2.3  
Es zinu, ka ir 
dažādas 
politiskas vai 
komerciālas 
intereses, kas 
mēģina 
ietekmēt 
manu 

http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
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(15 minūtes) 
Grupu darbs un 
diskusija  
(25 minūtes) 
 

Draw understanding that posts go viral 
because they feed on our emotions 

Video vai Slaidi, lai vajadzības 
gadījumā paskaidrotu sīkāk 
 

uzvedību 
tiešsaistē 
 
 

Money 
Trail/Naudas 
izcelsme 
 
30 minūtes 

Pasniedzējs vispirms ilustrē piemēru un 
strādā kopā ar klasi, lai atrastu ziņojuma 
/ raksta / ziņas finansējuma avotu un 
izsecinātu patieso mērķi. 
 
Pāru vai grupas darbs 
Dalībnieki mēģina veikt iepriekš minētos 
uzdevumus 
 
Pēc tam dalieties savā atzinumā ar klasi. 
Dalībnieki var arī dalīties ar visām 
“slavenām tīmekļa slavenībām vai 
personībām, kurām viņi seko tiešsaistē, 
un domāt par saviem ienākumu avotiem 
(Kritiskā domāšana: ko var iegūt 
persona, kas ievieto saturu? Kā viņi to 
dara?) 

Piekļuve internetam, personālais 
dators / planšetdators / tālrunis 
 
Pasniedzēji izvēlēlas piemērotu saturu 
Piem. Instagram ietekmētāji, YouTube 
lietotāji, reklāmas virzīti 

2.3  
Es zinu, ka ir 
dažādas 
politiskas vai 
komerciālas 
intereses, kas 
mēģina 
ietekmēt 
manu 
uzvedību 
tiešsaistē 

Atgriezeniskā 
saite 
10 minūtes 
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Aktivitāte + 
Ilgums 

Apraksts Ieteiktie resursi un materiāli Mācību 
rezultāti 

Kas ir algoritms? 
 
Atvērta diskusija 
 
30 minūtes 
 

Pasniedzēji vienkāršā valodā skaidro 
dalībniekiem, kas ir algoritms 
 
Analoģijas ikdienas dzīvē 
un piemēri, kā tas ietekmē to, ko viņi 
redz tiešsaistē. 

Video un slaidi 2.4  
Man ir 
vispārējs 
priekšstats 
par to, kā 
algoritmi 
ietekmē to, 
ko mēs 
redzam 
tiešsaistē 
 

 

Kopā: vismaz 3,5 stundas 

Papildu resursi pasniedzējiem, lai vajadzības gadījumā iepazīstinātu ar tēmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_WfC8HwVB8&t=38s   Vašingtonas Universitātes 4 minūšu video par algoritmiem 

https://www.youtube.com/user/Simplilearn Dažādi video par tehnoloģiju 

https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q Crash Course, navigējot digitālajā informācijā 

https://sproutsocial.com/insights/social-media-algorithms/  

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms 

https://www.tynker.com/blog/articles/ideas-and-tips/how-to-explain-algorithms-to-kids/ 

https://kids.kiddle.co/Algorithm 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e_WfC8HwVB8&t=38s
https://www.youtube.com/user/Simplilearn
https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q
https://sproutsocial.com/insights/social-media-algorithms/
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms
https://www.tynker.com/blog/articles/ideas-and-tips/how-to-explain-algorithms-to-kids/
https://kids.kiddle.co/Algorithm
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3.modulis: Kā atpazīt un reaģēt uz dezinformāciju 

Kopējais ilgums: vismaz 5 stundas 

Dalībnieku skaits: 20 people in each class (i.e. 10 youths and 10 parent/grandparent) 

Nepieciešamas iepriekšējās zināšanas: Dalībniekiem ir jābūt mediju lietotprasmes iemaņām, lai viņiem būtu bijusi 

pieredze navigācijā un mijiedarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem 

Mācību rezultāti: 

3.1 Es saprotu kādi ir ticamu informācijas avotu piemēri 

3.2 Es zinu kā pārbaudīt informāciju un zinu izmaiņas mediju vidē 

3.3 Es zinu, kā izsargāties no draudiem un riskiem sociālajos medijos 

3.4 Es zinu ko varu darīt, lai būtu pozitīvs un atbildīgs sociālo mediju lietotājs 

 

Aktivitāte + 
Ilgums 

Apraksts Ieteiktie resursi un materiāli Mācību 
rezultāti 

Ievads  
(10 minūtes) 

Apskatīt mācību rezultātus. 
Atkārtot 1. un 2. modulis 
 

Vienkārši slaidi / izdales materiāli / 
kontrolsaraksti 

 

Klases 
dalīšanās ar 
ticamiem 
informācijas 
avotiem  
(25 minūtes) 
 

Dalībnieki dalās ar to, kur iegūst 
jaunumus/informāciju. 
 
Pasniedzēji dalās ar dažām 
noderīgām un uzticamām vietnēm / 
informācijas avotiem. Katrai 
vecuma grupai varētu būt 

Pasniedzējs var pierakstīt uz ekrāna šos 
avotus, lai palīdzētu dalībniekiem apkopot un 
sekot tiem līdzi. Iespējams iekļaut arī citus 
piezīmju veikšanas veidus. Piem. dators un 
projicēšana uz ekrāna, izplatot nelielu 
vienkāršu bukletu, lai dalībnieki visu mācību 
laikā varētu veikt piezīmes 

3.1  
Es saprotu 
kādi ir ticamu 
informācijas 
avotu piemēri 
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interesanti uzzināt par citu 
informācijas avotiem. 
 
Varētu būt interesanti, ja saraksts ir 
pieejams, tāpēc pēc uzdevuma 
“Pārbaudīt informāciju” 
apmeklētāji var vēlreiz pārskatīt 
sarakstu, lai saprastu, kas ir 
uzticams avots. 

Izmaiņas 
mediju vidē 
(20 minutes) 
 

Šis klases koplietošanas 
vingrinājums palīdz iejusties, 
apzinoties, kā mediju ainava ir 
mainījusies, piemēram, pēdējo 
gadu laikā  nomaiņa no drukātas 
informācijas uz digitālajām 
platformām. 
Uzsveriet, ka dezinformācija nav 
kaut kas jauns, bet to veicina jaunas 
tehnoloģijas. 

Datori vai rakstīšanas materiāli 
 
Slaidi / izdales materiāli 

3.2  
Es zinu kā 
pārbaudīt 
informāciju un 
zinu izmaiņas 
mediju vidē 
 

Kā pārbaudīt 
informāciju 
(vismaz 60 
minūtes) 
 
 
 
 
 

Kā pamanīt viltus ziņas 
Pasniedzēji iziet cauri infografikai 
- uzdodot jautājumus, pamatojoties 
uz katru kritēriju 
- Iekļaujiet arī “Pārbaudiet attēlu”, 
veicot reverso attēlu meklēšanu 
- pasniedzējs kopā ar klasi sagatavo 
dažus piemērus, izmantojot 
dažādus kritērijus infografikā 

Infografika no IFLA 
https://www.ifla.org/publications/node/11174 
Pieejams 41 valodā, ieskaitot to valstu valodas, 
kurās jāveic pilota apmācība (vai arī 
izmantojiet alternatīvu materiālu) 
 
Izdales materiāli vai slaidi ar dažādu ziņu 
rakstiem, sociālo mediju ierakstiem utt., Kas ir 

3.2  
Es zinu, kā 
izsargāties no 
draudiem un 
riskiem 
sociālajos 
medijos 
 
 

https://www.ifla.org/publications/node/11174
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 - esošo faktu pārbaudes 
organizāciju dalīšana (skatīt resursu 
sarakstu) 
 
Grupu darbs: Studenti savās grupās 
nosaka ziņu kritērijus 

gan informācijas, gan dezinformācijas 
sajaukums. 

Pārtraukums  
15 minutes 

 

Draudu 
identificēšana 
 
30 minūtes 
 
 
 
 
 
Kā sevi 
aizsargāt 
 
30 minūtes 

Kādi ir daži draudi un riski sociālajos 
medijos? (Nacionālais mērogs vs 
Individuālais mērogs) 
Prāta vētra klasē vai grupās par 
iepriekš minēto jautājumu. Tad 
dalieties ar klasi. Pasniedzējs var 
izmantot videoklipus vai slaidus, lai 
sīkāk izskaidrotu. 
 
Pasniedzējs iziet dažus no 
attiecināmajiem punktiem 
dokumentā, kas attiecas uz 
ieņēmumiem no reklāmas, 
ziņošanu par dezinformāciju un 
iespējām 
 
Dalībnieki var izveidot plakātu / 
sarakstu kopā ar klasi vispārīgajās 
vadlīnijās: aizstāvēt un virzīties uz 

Slaidi / video / izdales materiāli 
 
 
 
 
 
 
Slaidi / video / izdales materiāli 
 
ES rīcības plāns un dezinformācijas prakses 
kodekss ir pieejams tiešsaistē. Pasniedzēji var 
atlasīt dažus punktus un izskaidrot vienkāršā 
valodā. 
 
 
 
Rakstīšanas materiāli 

3.3  
Es zinu, kā 
izsargāties no 
draudiem un 
riskiem 
sociālajos 
medijos 
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priekšu (apvienot diskusiju punktus 
no 3.3. un 3.4.) 

Izpratnes 
veicināšana 
 
30 minūtes 

Atgriezeniskā saite 
Saprotiet, ka “viltus ziņas” ir 
kļuvušas par emocionālu, ar 
ieročiem apzīmētu terminu, lai 
grautu un diskreditētu žurnālistiku 
 
Kā šajā darbnīcā apgūtās prasmes 
izmantot ikdienas dzīvē, izdarīt 
apzinātu izvēli 

Slaidi / video / izdales materiāli 
 

3.4  
Es zinu ko 
varu darīt, lai 
būtu pozitīvs 
un atbildīgs 
sociālo mediju 
lietotājs 
 

Kopā : 3.5 stundas 

Papildu resursi pasniedzējiem, lai vajadzības gadījumā iepazītos ar tēmu: 

Drošība tiešsaistē https://www.webwise.ie/safer-internet-day/safer-internet-day-presentation/ 

Tiešsaistes dezinformācijas draudi un riski https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation 

Draudi sociālajos medijos https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-101-

part9.pdf 

Pētījums par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi un tiešsaistes iespēju palielināšanu, ko izvirzījuši algoritmu vadīti mediju 

pakalpojumi https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-literacy-and-online-empowerment-

issues-raised-algorithm-driven-media-services-smart 

 

 

  

https://www.webwise.ie/safer-internet-day/safer-internet-day-presentation/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-101-part9.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-101-part9.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-literacy-and-online-empowerment-issues-raised-algorithm-driven-media-services-smart
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-literacy-and-online-empowerment-issues-raised-algorithm-driven-media-services-smart
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Gala darbs / vērtēšana 

Aktivitāte + 
Ilgums 

Apraksts Ieteiktie resursi un materiāli Mācību 
rezultāti 

1.priekšlikums 
Ģimenes stila 
spēles šovs 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.priekšlikums 
Kahoot / 
Learningapps.org 
viktorīna 
1 stunda 

Pasniedzējs, kurš rīko spēļu šovu, spēlējot 
pret katru ģimeni izslēgšanas spēli  
Ģimenes var arī izveidot 1 patiesu ziņu un 
1 nepatiesu jaunu ziņu pirms nodarbības 
un atdot to pasniedzējam, lai tās tiktu 
iekļautas īpašā spēles šova kārtā. Ļaujiet 
konkursa dalībniekiem noteikt vai ziņa ir 
patiesa vai nepatiesa. Kā alternatīva tā var 
būt daļa no klases aktivitātēm iepriekšējās 
sesijās. 
 
Visi piedalās vienlaicīgi un iegūst 
rezultātus reāllaikā. 
Treneris var iziet divas kārtas atkarībā no 
klases reakcijas 

Projektors, ekrāns, materiāli “Game 
Show” iestudēšanai 
 
 
 
Projekts, ekrāns un lietotne ir iepriekš 
instalēta dalībnieku datorā 
 
 
 
 
Izveidojiet Kahoot viktorīnu pirms 
nodarbības ar testa jautājumiem, lai 
pārliecinātos, ka visi saprot apgūto. 
Learningapps.org ir noderīgi arī 
komentāru iekļaušanai 

Novērtējums 

Atsauksmes un 
noslēgums 
30 minutes 

Pasniedzējs, kurš vada diskusiju Anketas izdales materiāli  

Kopā: 90 minūtes 


