Labas manieres un pieklājība internetā
Mērķis: nostiprināt skolēnu izpratni, ka tāpat kā skolā, mājās un sabiedriskās vietās,
arī internetā ir svarīgi būt pieklājīgam un cienīt citus.
Skolēnu vecums: 5.-9.klase
Mācību projekta ilgums: 2-3h
Nepieciešamie materiāli: līmlapiņas, A3 lapas

Ievads
Uz tāfeles tiek veidots Domu zirneklis. Vidū tam vārds INTERNETS, un skolēni sauc
starus, kas raksturo emocijas, kādas darbības internetā var radīt – raksta staros gan
pozitīvās, gan negatīvās. Tad skolotāja visu negatīvo nodzēš, atstājot tikai pozitīvos
starus, un piesaka šī mācību projekta tematu „Pieklājība internetā”.
Izskaidrojiet skolēniem, ka, neskatoties uz to, ka parasti tiek runāts par to, kādas
rupjības un šausmas cilvēki raksta internetā, jūs šodien koncentrēsieties uz labajām
lietām un to, kā internets var tikt izmantots pozitīvi, ievērojot visas pieklājības normas.
Kopīgi izrunājiet šādus jautājumus:
Vai tu esi izteicis kādu pozitīvu komentāru, piemēram, komplimentu citiem
internetā?
Vai vari pastāstīt par kādu situāciju, kad tu vai kāda cita persona ir kādā veidā
palīdzējusi citam interneta vidē?
Vai tu esi nosodījis internetā kādu citu personu, kas ir internetā uzvedusies
tavuprāt nosodoši?
Galvenā daļa
Klasē izlieciet lielas lapas, uz kurām uzrakstītas šādas kategorijas:
Dalīšanās ar zināšanām
Atbalsta sniegšana
Ikdienišķa pieklājība
Palīdzības sniegšana
Katram skolēnam izdaliet līmlapiņas, uz kurām aiciniet viņus rakstīt un pielīmēt
piemērus kā interneta vidē viņi ir rīkojušies, lai dalītos ar zināšanām, sniegtu atbalstu,
izrādītu pieklājību, sniegtu palīdzību. Paskaidrojiet, ka idejas var būt vairākas, un nav
obligāti tās izdomāt katrai kategorijai.

Sadaliet klasi 4 grupās, katrai piešķirot vienu no kategorijām ar atstātajām līmlapiņam,
kurās aprakstīti dažādi piemēri.
Grupas uzdevums - veidot multivizuālu audio, video vai papīra formāta materiālu,
kurā tiek detalizēti raksturota viena no četrām iepriekš analizētajām darbībām
internetā, izmantojot klasesbiedru minētos piemērus, strukturējot tos un papildinot,
tādejādi vispusīgi parādot veidus, kā internetā var dalīties ar zināšanām, sniegt
atbalstu un palīdzību, kā arī izrādīt pieklājību.
Iespējamie formāti - dzejoļa rakstīšana; video veidošana; komiksa zīmēšana; etīdes
iestudēšana; dziesmas komponēšana u.c.
Noslēgums
Aiciniet katru grupu prezentēt radošos darbus.

