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Skolēns zina, ka attēls mediju vai sociālo mediju
saturā ietver kādu vēstījumu;

Skolēns apzinās, ka attēli apzināti / neapzināti
tiek izmantoti realitātes sagrozīšanai;

Atpazīst populārākos paņēmienus manipulācijai
ar attēlu palīdzību;

Prot veikt attēlu pārbaudi ar interneta
meklētāju palīdzību.

Attēli medijos
Klinta Ločmele

Sasniedzamie rezultāti 



Skolotājs jautā, vai  skolēni kādreiz ir saskārušies ar manipulatīviem attēliem vai tādiem
attēliem, kas izmantoti neīstajā kontekstā. Īsi izstāsta piemēru - rakstam par mazajām lauku
skolām, ko vēlas slēgt nelielā skolēnu skaita dēļ, var pievienot attēlu, kur redzams, ka skolēni tikko
iznākuši no skolas. Skolas pagalms ir pilns, dzīvīgs. Taču iespējams pievienot arī tādu attēlu, kurā
skolas pagalms ir tukšs. Vai un kā varētu mainīties raksta vēstījums atkarībā no pievienotā attēla?

Skolotājs skaidro, ka attēlam piemīt liels spēks – gan tad, kad tas izmantots viens pats, gan tad,
kad to lieto kāda raksta ilustrācijai.

Internetā dažādi joki ar attēliem un ar foto apstrādes programmām pārmainīti attēli ir bijuši jau
ļoti sen un aizvien tie tiek izmantoti. Taču attēlus vilto arī ļaunprātīgā nolūkā. Mērķis ir izraisīt
cilvēku emocijas, veidot attieksmi kādā noteiktā virzienā. Aplūkosim dažus piemērus. 

 

Augstāk minēto piemēru ar haizivi vēl varētu uzskatīt par joku, taču viltoti attēli tiek izmantoti arī
politikā un citos tematos, kur tie var atstāt daudz postošāku ietekmi. Piemēram, attēlā redzams,
ka ASV prezidents sarokojas ar Irānas prezidentu Hasanu Rouhani (Hassan Rouhani). Taču Baraks
Obama ar Irānas prezidentu nekad nav tikušies. Neīsto attēlu sociālajā medijā "Twitter" publicēja
viņa politiskais oponents, lai kritizētu bijušā ASV līdera politiku attiecībās ar Irānu. 

Skolotājs var atvērt saiti uz rakstu un
parādīt šo attēlu, kā arī  oriģinālo
foto, no kura haizivs ir izgriezta:
https://ej.uz/haizivsmontaza

Attēlam var piekļūt un plašāku
skaidrojumu par to izlasīt "The
Washington Post" rakstā:
https://ej.uz/BaraksObama

Stundas apraksts
Aktualizācija

15 minūtes

1.  Viltots foto

Pēc plūdiem Hjūstonā 2017. gadā haizivs tika iemontēta, peldam
pa auto maģistrāli. Šis attēls sociālajā medijā "Twitter" sakrāja
vairāk nekā 200 000 dažādas reakcijas ("patīk atzīmes" un retvītus).



Šis un citi piemēri par attēlu izmantošanu
neīstajā kontekstā pieejami šajā rakstā:
https://ej.uz/citskonteksts

Attēli, kas
izmantoti

neīstajā
kontekstā, arī ir
dezinformācijas

forma.

2.  Īsts foto citā
kontekstā

Dabas katastrofa var būt ilustrēta ar fotogrāfiju no pavisam
citas pasaules vietas vai notikuma pirms vairākiem gadiem.
Covid-19 pandēmijas sākumā sociālajos medijos tika publicētas
fotogrāfijas ar tukšiem veikalu plauktiem, kas it kā ir fotografēti
Latvijā, lai gan attēli bija no citām valstīm. 

Pēc dabas aizsardzībai veltītā mītiņa sociālajos medijos
parādījās ieraksts, ka dalībnieki, lai gan iestājas par "zaļāku"
planētu, paši ir atstājuši daudz plastmasas atkritumus
Haidparkā Londonā 2019. gadā. Tas tika ilustrēts ar vairākiem
attēliem, tomēr daļa no tiem patiesībā uzņemti Indijā un daļa -
šajā pašā parkā, taču pavisam citā pasākumā. Skolotājs jautā
skolēniem - vai un kā mainītos viņu domas par mītiņa
dalībniekiem pēc šāda ieraksta izlasīšanas?

3.  Īsts foto, bet
manipulatīvs

Attēls var būt īsts, arī raksta temats var būt atbilstošs, taču foto
izraudzīts tā, lai tas disonētu ar raksta saturu vai citā veidā atainotu
attēlā redzamo personu vai personu grupu negatīvi vai saskaņā ar
citiem autora nolūkiem. Piemēram, pie raksta par nodokļu
paaugstināšanu pievienots attēls ar plati smaidošu finanšu ministru.
Tas, protams, pievērš auditorijas uzmanību, taču ir vērtējams kā
autora vai foto redaktora interpretācija, ne foto attēlotā cilvēka
patiesās emocijas par rakstā aplūkoto jautājumu.

Tiešsaistes spēlē “Medijpratības cirks” ir jautājums par to, ar kādu attēlu izvēlētos ilustrēt
ziņu, ka kaimiņvalstī bija plānots terorakts. Ja tiktu izvēlēts attēls no kāda cita jau notikuša
terorakta atpazīstamas vietas, tā būtu attēla izmantošana neīstā kontekstā.



Attēli kā joki un karikatūras mēdz tikt izmantotas propagandas izplatīšanai.  Skolotājs kopā ar
skolēniem noskatās Latvijas Radio 5 medijpratībā izglītojošā projekta “Tīri fakti” 6. epizodi “Joki un
propaganda” (ilgums - 41 sekunde,  pieejams šeit: https://ej.uz/jokiunpropaganda). Skolotājs jautā,
kas sižetā vēl bija redzams kā veids noteiktu vēstījumu, tostarp, propagandas izplatīšanai?

Skolotājs jautā, vai skolēni zina kādus bezmaksas attēlu un video pārbaudes rīkus tiešsaistē.

 

interneta memes (mīmi ), piemēram, sižetā  redzētais
attēls ar Aigaru Kalvīti un tam klāt pievienotu tekstu

karikatūras
humoristiski attēli

Iespējamās skolēnu atbildes

Google reverse image search, TinEye, Bing, Yahoo attēlu
meklētājs, inVid (video pārbaudei kadru pēc kadra).

Interneta meklētājprogrammas parasti piedāvā arī meklēt
pēc attēla, vai, piemēram, Firefox (Mozilla) piedāvā bez

maksas lejupielādēt rīku, ar kura palīdzību var veikt foto
pārbaudi.

Attēls un plašāks raksts pieejamās šajā medija
"Independet" saitē: https://ej.uz/iestudetsfoto

Apjēgšana

Skolēni uzraksta vismaz
divas iespējamās negatīvās
sekas / riskus, kas var rasties,
ja tiek izmantoti viltoti attēli
vai īsti attēli ievietoti neīstā
kontekstā. Iztēles rosināšanai
var izmantot abus pieminētos
piemērus - neīsto attēlu ar
Baraku Obamu un attēlu, kas
attiecināts uz dabas
aizsardzības pasākumu.

Iespējamās skolēnu atbildes
1) viltotais attēls ar Baraku Obamu un Hasanu Rouhani var
ietekmēt ASV iedzīvotāju uzskatus par Baraku Obamu un viņa
pārstāvēto ASV demokrātu partiju, it sevišķi, pirmsvēlēšanu
laikā;
2) neīstais attēls no dabas aizstāvju pasākuma var veicināt
negatīvu priekštatu par šo kustību kā par divkosīgu un mazināt
uzticēšanos apgalvojumiem par nepieciešamību mazināt
planētas piesārņojumu; 
3) Manipulatīvais attēls var mainīt iedzīvotāju, tostarp, vēlētāju
viedokli par politiķi. 

20 minūtes

Iespējamās skolēnu atbildes

Skolotājs piebilst, ka nereti šie
vēstījumi tiek izplatīti sociālajos
medijos un cilvēki ar tiem nekritiski
dalās, jo tie šķiet tikai kā joks, lai
gan ietver propagandas vēstījumu.

Skolotājs jautā, vai kāds skolēns ir veicis attēlu pārbaudi.
Pēc tam parāda uz ekrāna šo attēlu. Skolēnus aicina
nobalsot, vai tas ir īsts fotogrāfa notverts mirklis vai  tomēr
iestudēts. Kā ir īstenībā? Skolotājs aicina skolēnus
pārbaudīt, kur ir uzņemts šis attēls un kāda ir attēlā
redzamā zēna saistība ar fotogrāfu, un vai tas ir īsts.
Skolēni veic foto pārbaudi. Skolotājs pārrunā atrastos
rezultātus.



Papildu informācija
Idejas paplašināt tematu par attēliem medijos

Vēl viens svarīgs temats, runājot par
attēliem, ir to koriģēšana, lai uzlabotu savu
vai kāda cita cilvēka izskatu vai radītu
idealizētu iespaidu par savu dzīvi sociālajā
medijā "Instagram" un citur.

Refleksija
5 minūtes

Skolēni reproducē un sistematizē  iegūtās zināšanas.  Uzraksta 3 lietas, kas jāpatur prātā, aplūkojot
kādus attēlus medijos. Izvērtējot skolēnu atbildes, skolotājs secina, vai tika sasniegts stundas
mērķis un skolēni ir apguvuši tēmu “Attēli medijos".

Skolotājs rezumē, ka propaganda, izklaide, nezināšana, slinkums (atrast atbilstošo attēlu), apzināta
ļaunprātība, popularitātes iegūšana sociālajos medijos, konkurentu nomelnošana - šie un citi
iemesli ir pamatā tam, ka attēli tiek viltoti vai izmantoti citā kontekstā. 

Skolotājs aicina skolēnus mājās izspēlēt spēli "Medijpratības cirks", kurā vairāki jautājumi ir par
attēliem medijos.

Spilgts piemērs, kā tika viltots video, un
ieteikumi, kam pievērst uzmanību,
izvērtējot, vai attēls ir īsts vai labots,
pieejams šajā video (ilgums 04:05 minūtes,
angļu valodā, TV raidījuma fragments
(video var atvērt, veicot dubultklikšķi) vai
arī https://ej.uz/sizetsparviltusatteliem 

Projekts saņēma finansējumu no Vācijas Federālās Republikas Ārlietu ministrijas atklātā konkursā, ko rīkoja
“DW Akademie” un “Knowledge Economy Forum”.  Projekta autore: Dr.sc.comm. Klinta Ločmele.

Skolēni rūpīgi pārfotografē attēlu vai arī skolotājs to jau iepriekš nosūta uz skolēnu e-pasta adresi
vai klases WhatsApp čata grupu. Izmantojot kādu no attēlu bezmaksas pārbaudes rīkiem tiešsaistē,
skolēniem būtu jāatrod informācija, ka šis nav uzņemts Sīrijā, bet gan Saūda Arābijā. Attēlā
redzamie kapi ir tikai akmeņu krāvums (tie nav zēna vecāku kapi kā uzdots viltus ziņā, kas
izveidota balstoties uz šo attēlu, ka zēns guļ starp vecāku kapa vietām). Zēns ir fotogrāfa brāļa vai
māsas dēls (nav bārenis). Fotogrāfs to bija veidojis kā mākslas projektu, un foto ir iestudēts.


