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Skolēns zina, ka un kādā veidā mediji konstruē
realitāti;

Skolēns apzinās, ka medijos redzētais ne
vienmēr atbilst patiesībai;

Skolēns atpazīst stereotipu veidošanas
paņēmienus.
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Skolotājs skolēniem lūdz uzzīmēt, kā parasti izskatās/tiek atainots ļaunais varonis kino/multfilmās.
Pēc tam skolēnus lūdz pastāstīt par savu zīmējumu un raksturot “ļauno” varoni:
  

   nosaukt ārējā izskata pazīmes – izskats, acu skatiens, mīmika, žesti;

   vecums, dzimums;

  -       rakstura īpašības;
  
           valodas īpatnības.

Skolotājs un skolēni diskutē, kuras pazīmes bija kopīgas, kuras atšķirīgas.

Secina, ka daudzas pazīmes atkārtojas. Tas
nozīmē, ka skolēni veidoja portretu uz
kino/multfilmās vispārpieņemtām, redzētām
pazīmēm, kas ne vienmēr atbilst realitātei.
Tādējādi veidojas stereotipi [1]- vispārpieņemts
(darbības, rīcības u. tml.) paraugs,
vispārpieņemts uzskats, priekšstats.

[1] Jēdziena skaidrojums. Stereotips:
https://tezaurs.lv/#/sv/stereotips/1

Stundas apraksts
Aktualizācija

10 minūtes

Apjēgšana
15 minūtes

Darbs grupās
Skolotājs uzraksta uz tāfeles
reklāmas produktus:

        trauku mazgāšanas līdzeklis,
        medikamenti,
        šokolāde.

Skolēni grupās apraksta, kādas
personas visbiežāk piedalās šajās
reklāmās, kādas darbības veic, kādu
tekstu pauž, kādas krāsas un noskaņa
valda reklāmā, vai personas ir
sastopamas realitātē, vai tomēr tās ir
tikai reklāmās konstruētas.
Skolotājs un skolēni diskutē un
secina, kā šie un citi stereotipi var
ietekmēt cilvēka dzīvi. Kādas varētu
būt priekšrocības un trūkumi
stereotipu izmantošanai reklāmās?

Nereti trauku mazgāšanas līdzekli reklamē
sievietes, tādējādi tiek vairots priekšstats, ka
darbi mājās, tostarp, trauku mazgāšana, ir tikai
sievietes uzdevums. Dažādās medikamentu
reklāmās parasti piedalās senioru vecuma
cilvēki, lai gan medikamenti ir nepieciešami arī
jauniešiem un cilvēkiem pusmūžā. Šokolādes
reklāmās nereti atainotas meitenes vai
sievietes, taču šokolāde garšo arī vīriešiem.

Sabiedrībā pastāv stereotipi par kādām
sociālām, etniskām un demogrāfiskām
grupām, un reklāma tos izmanto, lai tā būtu
ātri un viegli uztverama . Vienlaikus šādā veidā
reklāma var veicināt stereotipus vai pat
aizspriedumus par šīm sabiedrības grupām,
kas var veicināt diskrimināciju, ja kāda grupa
tiek vērtēta kā zemāka nekā citas.

 



Zināšanu nostiprināšanai un, tuvojoties refleksijas daļai, skolēni spēlē tiešsaistes spēli “Medijpratības
cirks”, kas atrodama saitē: www.medijpratiba.lv.

Skolotājs lūdz skolēniem izvērtēt, kurš bija sarežģītākais jautājums, tādējādi iegūstot informāciju,
kura tēma skolēniem ir sveša, lai ar to turpinātu strādāt citās stundās.

 
 

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

5 minūtes

10 minūtes

Refleksija

1. variants
Skolēni uz lapiņām

veido sarakstu ar
grupām, kuras,

viņuprāt, ir
visvairāk pakļautas

stereotipiem vai
reprezentētas

negatīvi.

2. variants
Skolēni uz lapiņām

raksta divus
apgalvojumus, kurus

ir dzirdējuši par
kādu sociālo grupu –
vienu glaimojošāko
(labu) apgalvojumu,

otru – negatīvu.

Nākamajā stundā skolotājs un skolēni
pārrunā, vai atbildēs izskan kādas top
3 apspiestās grupas un diskutē, kā to

varētu mainīt.

Nākamajā stundā izvērtē, vai
apgalvojumi atbilst patiesībai.



Papildu informācija
Definīcijas un TV raidījums par stereotipiem reklāmās

Stereotips ir izzināšanas mehānisms, kas palīdz klasificēt
reālās pasaules lietas un parādības, atvieglojot domāšanas
procesu. Cilvēks netērē enerģiju kāda jauna objekta
iepazīšanai, bet, vadoties pēc dažām pazīmēm, iekļauj to
jau esošajā kategorijā. Bieži pārspīlētie uzskati, kas saistās
ar kādu kategoriju, var bloķēt jaunas informācijas
uztveršanu. Informācija, kas ir pretrunā ar izveidojušos
priekšstatu shēmu, netiek pieņemta. Stereotipa validitāte
ikdienas dzīvē netiek pārbaudīta, bet - gluži otrādi - pats
stereotips var vadīt informācijas atlasi [2]

[2] Kruks, S., Šulmane, I. (2001). Stereotipi Latvijas presē. Publicēts krājumā
Latvijas mediju analīze (Daudzveidība III). Rīga, 11-50.
Pieejams: http://providus.lv/article_files/12/original/Stereotipi.pdf?1320223632

Stereotipi ir sastopamai visās jomās, taču ļoti daudz stereotipu ir
saistīti ar [3] 
a) cilvēka piederību rasei (piemēram, aziāti ir labi matemātiķi);
b) politisko piederību (piemēram, labējo partiju pārstāvji ir bagāti);
c) demogrāfiskajām grupām (piemēram, laukos dzīvo tikai vecāka
gadagājuma cilvēki);
d) dzimumu (piemēram, sievietes prot garšīgi gatavot);
e) kā arī darbībām (piemēram, lidot ir bīstami).

[3] Bordalo, P., Coffman, K., Gennaioli, N., Shleifer, A. (2015). Stereotypes. Pieejams:
https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/stereotypes_june_6.pdf

Negodīgs un nepamatots viedoklis vai sajūta, kas
veidojusies nepietiekamu zināšanu dēļ. [4]

[4]https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prejudice

Kas ir
stereotips?

Televīzijas raidījums "Aizliegtais paņēmiens" par
stereotipiem reklāmās: https://ej.uz/raidjumsparstereotipiem

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.

Kādi mēdz būt
stereotipi?

Kas ir
aizspriedums?


