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Kā nonācām līdz Viltus ziņu medniekiem
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„Die FakeHunter“
“Viltus ziņu 
mednieki” 

… stundās….



„Die FakeHunter“
Bibliotekārās pedagoģijas norise



„Die FakeHunter“
Apguves prasības priekšmetā “vācu valoda” pamatskolā



„Die FakeHunter“

Virtuāla spēle



„Die FakeHunter“
Spēles ideja

Detektīvu aģentūra:
• Specializējušies faktu pārbaudē
• Rekrutē jaunus darbiniekus

Avīzes redakcija:
• Rūpīgi un ar lielu ieguldījumu paši meklē 
informāciju

• Zaudē lasītājus jaunās konkurences dēļ
• Aizdomas par jaunu viltus ziņu portālu tīklā
• Nepieciešami pierādījumi

Faktu pārbaudītājs:
• Skolēni apgūst faktu pārbaudītāja amatu
• Uzmanīgi ielūkoties viltus ziņu portālā 
(FakesNews-Portal)

• Vākt pierādījumus



„Die FakeHunter“ 
Norise

Faktu pārbaudītāja kursi (1.tikšanās):
• Skolēni saņem informāciju par spēles norisi
• Skolēnus iepazīstina ar viltus ziņu pārbaudes rīkiem un 
viņi apgūst faktu pārbaudītāja amatu

Informācijas meklēšana (tiešsaistes posms):
• Skolēni pēta rakstu ziņu portālā (NewsPortal)
• Meklē un pārbauda faktus, vāc pierādījumus
• Strādā grupās, 3-4 nedēļas, starp abām tikšanās reizēm

Ideju/domu apmaiņa (kā opcija):
• Tiešsaistes ekskursija bibliotēkā
• e-pasts, čats, vebinārs, u.c.

Rezultāti (2.tikšanās):
• Salīdzina rezultātus un diskutē par tiem
• Dokumentē grupās iegūtos rezultātus, tos atzinīgi novērtē
• Sertifikāts/ Iegūst Faktu pārbaudītāja („FaktenChecker“) 
nosaukumu



Viltus ziņu pārbaudes rīki

1.Avota pārbaude

2.Autors + bibliogrāfiskais apraksts

3.Laika posma + datuma pārbaude

4.Attēlu pārbaude

5.Viedoklis? Satīra? Slikts joks?



Ziņu portāls

www.diefakehunter.de

http://www.diefakehunter.de/


„Die FakeHunter“
Zināšanu materiāls (kastē)

• 9 kastes ar materiāliem par tēmu: 
„Viltus ziņas/ mediji/ žurnālistika “

• Atbalstītājs Šlēsvigas-Holšteinas
federālā zeme



… līdzās Šlēsvigas-Holšteinas 
(Schleswig-Holstein) atbalstam …

Prakses rokasgrāmata ZIP-Paketes formātā
(CC BY NC):

• Lietišķa informācija par tēmu
• Didaktiski + metodiski izstrādāti koncepti
• Zināšanu kastē pieejamā materiāla saraksts
• Materiāli
• Darba lapas
• Prezentācijas

Lejupielāde www.bz-sh.de
-> Pakalpojumi
-> Bibliotekārās pedagoģijas koncepti

http://www.bz-sh.de/


Pieredze praksē
• Iekšējā diferenciācija dažādiem prasmju 

līmeņiem par spēles ilgumu un izpētāmo 
rakstu skaitu

• Mācībspēki ir iecienījuši šādu variantu: 
viena tikšanās reize bibliotēkā un darba 
materiāli, ar kuriem pēc tam strādā 
stundās

• Atkarībā no līmeņa un laika, darba lapas 
var veidot īsākas



Ieteikumi no prakses
• Vispirms uzzināt, kur un par kādām tēmām

jaunieši interesējas internetā
• Pašiem izmēģināt informācijas meklēšanu
• Pārbaudīt tehniku
• Sagatavot un izdrukāt materiālus
• Sagatavot skolēnu sertifikātus
• Visu norisi pielāgot skolēnu līmenim un

viņu rīcībā esošajam laikam 



Noslēgumā…..
Materiālu sagatavoja?
Ideja / Autore:
Katrīna Reklinga-Freitāga (Kathrin Reckling-Freitag)
(Šlēsvigas-Holšteinas Grāmatu centrs)
Ideja / Autors:
Andreass Langers (Andreas Langer)
(Aktion Kinder- und Jugendschutz SH e.V.)
Multiplikatore:
Angelika Rusta (Angelika Rust) (Neiminsteres  pilsētas 
bibliotēka)
AG + Testi:
Kolēģes no Ekernferdes, Neiminsteres, Lauenburgas 
(Kolleginnen aus den Bibliotheken in Eckernförde, 
Neumünster, Lauenburg)
Ziņas:
HAW Hamburg augstskolas studenti, DMI kurss
Finanses:
Šlēsvigas-Holšteinas (Schleswig-Holstein) federālā zeme
Tālākā informācija + Kontakti:
www.diefakehunter.de

http://www.diefakehunter.de/
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