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Piekļuve informācijai, informācijas apjoms, izplatības ātrums

Plaisa sabiedrībā – kādu informāciju patērējam

Izmaiņas domāšanā



Soli pa solim

1. Lielākā daļa darba un dzīves norišu kļūst aizvien abstraktākas, neaptveramas, mazāk pārskatāmas. Vienlaikus –

palielinās zināšanu apjoms, kas nepieciešams ikdienā un darbā;

2. Cilvēka rīcībspēja, saskaroties ar globālajām problēmām, samazinās. Cilvēces nākotne ir apdraudēta, izplatās 

nevarība, ieraušanās sevī, vienaldzība;

3. Mediju vide strauji maina komunikācijas veidus;

4. Izzūd tradīcijas, to vietā nāk individualizācija – es, es, es;

5. Apkārt notiekošais (kari, slimības) apgrūtina atbildes atrašanu par dzīves jēgu.



6. Mijiedarbībā ar tehnoloģijām mainās mūsu uztvere, domāšana:

▪ Dominē vizuāli vēstījumi

▪ Paralēli veicam vairākas darbības

▪ Uztveram saraustītu informāciju, neveidojam zināšanu ķēdes

▪ Pienākas laimīga dzīve, izklaide ne smags darbs!



Tradicionālās izglītības "produkts" ir "personība – katedrāle": daudzpusīgs cilvēks ar akadēmisku izglītību un 

kompleksām, dziļām zināšanām. 

Tas, ko rada digitālā vide, drīzāk ir "cilvēks – pankūka": milzīgais informācijas apjoms sniedz plašas, bet 

virspusējas zināšanas un pārsātinājumu no informācijas daudzuma. Savukārt virspusējas zināšanas neveicina 

radošumu un spēju iedziļināties konkrētā jautājumā. 

Nevar atrast un izprast kopsakarības starp faktiem, ko cilvēks nezina!!!

(Juris Binde, https://www.delfi.lv/news/versijas/juris-binde-no-industrijas-40-uz-izglitibu-40.d?id=52606769)

https://www.delfi.lv/news/versijas/juris-binde-no-industrijas-40-uz-izglitibu-40.d?id=52606769


Nepieciešamas jaunas pratības

Ar pratību lielāko  20. gs daļu tika saprastas pamatprasmes – lasīt, rakstīt un rēķināt. 

Sabiedrība kļūst sarežģītāka - attīstās arī pratības koncepts. Pieaugošs informācijas apjoms un komunikācijas 

formu izplatība rada jaunus izaicinājumus sabiedrībai, pieprasot prasmi “lasīt” un “rakstīt” arī attēlus un 

skaņas, rezultējoties līdz šim nebijušās, taču tagad  nepieciešamās pratībās, tostarp medijpratībā, digitālajā 

pratībā, vizuālajā pratībā, informācijas pratībā u.c. 

(Livingstone 2008, Pinto 2011, Potter 2010, Hobss 2010)



Kritiskā domāšana 

Disciplinēts prāta process, reflektīvas spriešanas veids. 

Domāšanas veids, kurā mēs neuztveram lietas kā pašsaprotamas, bet apšaubām, analizējam un vērtējam to, ko 

lasām, dzirdam, sakām vai rakstām.

Termins “kritisks” cēlies no grieķu vārda “kritikos”, kas nozīmē spējīgs spriest, apķērīgs, zinošāks. 

Domāšana ir kritiska vai nu tā nemaz nav domāšana. ( I.Šuvajevs, Kritiskā domāšana)

Kritiskā domāšana ir ne tikai spēja izvērtēt informāciju, bet demokrātijā būtiska tradīcija, kurā jautājumus 

izsķir argumentētā diskusijā. 

Maģiskā domāšana

Cēloņsakarību domāšanas veids, kurā darbojas kaut kādas neredzamas enerģijas, kuras nav konstatējusi fizika, 

pretrunā mūsdienu zinātniskajai izpratnei. Ticība melnam kaķim, spokiem, gariem. Dabiski piemīt bērniem 2-7 gadu 

vecumā.



Kritiskās domāšanas ierobežojumi:

1. Kritiskās domāšanas tehnikas nepilnvērtīgs (nekritisks) lietojums, selektīvs 

lietojums vai nu pašlabuma, vai psiholoģisko īpatnību dēļ;

2. Strauja un piesātināta informācijas aprite. Informācijas saprašana, kā arī 

argumentācija un izvērtēšana prasa laiku. Jo straujāki informācijas aprites 

tempi, jo lielāks ir informācijas apjoms, un jo daudzveidīgāka un sarežģītāka 

informācija, jo vairāk laika ir nepieciešams kritiskās domāšanas adekvātai 

pielietošanai. 



Kritiski domājošs cilvēks JAUTĀ KĀPĒC, KĀ???

Kā Tu to zini?

Kāpēc Tu tā domā?

Kas Tev to pateica? Kā viņš to zina?

Vai tas tā varētu būt? Kāpēc jā, kāpēc nē?

Vai varētu uz šo situāciju paskatīties savādāk?

Kurš un kāpēc to stāsta?



ZINĀŠANAS – nost ar sarežģīto! Dodiet skaidras atbildes - labs, slikts; balts, melns?



Loģikas kļūdas



Kāpēc ticam stāstiem - prāta izkropļojumi

Tu pievērs lielāku uzmanību stāstam, kas apstiprina Tavu viedokli, pārliecību, argumentus, cerības – selektīva uztvere.

Tu piekrīti tam, kam piekrīt vairākums. 

Tu piekrīti idejai, kam pats esi veltījis laiku, pūles, bijis iesaistīts. 

Tu pārvērtē savas spējas atpazīt citu cilvēku melus.

Tici idejai, ja to regulāri atkārto.

Pirmā, pamanāmākā, uzkrītošākā informācija kalpo kā pamats tālākiem secinājumiem.



2021, Eirobarometrs par cilvēku zināšanām un uzticēšanos zinātnei un tehnoloģijām

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237

PATIESĪBA vai MELI 

Kontinenti kustās jau miljoniem gadu un turpinās kustēties arī nākotnē

Cilvēki ir attīstījušies no senākām dzīvnieku sugām

Iedzīvotāju skaits pasaulē šobrīd pārsniedz 10 miljardus

Pirmie cilvēki dzīvoja vienlaicīgi ar dinozauriem

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237


2021, Eirobarometrs par cilvēku zināšanām un uzticēšanos zinātnei un tehnoloģijām

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237

Augi rada skābekli

Metodes, ko izmanto dabas zinātnēs un sociālajās zinātnēs ir vienlīdz 

zinātniskas

Antibiotikas nogalina vīrusus tāpat kā baktērijas

Lāzeri darbojas fokusējot skaņas viļņus

Klimata pārmaiņas vairāk izraisa dabas cikli nevis cilvēku darbība



2021, Eirobarometrs par cilvēku zināšanām un uzticēšanos zinātnei un tehnoloģijām

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237



Sazvērestības mīti
Sazvērestības mīts – pārliecība, ka kādi ietekmīgi spēki, kam ir slikti nolūki, slepeni manipulē konkrētus 

notikumus vai situācijas, slēpjot no mums PATIESĪBU

COVID-19: bioloģiskais ierocis; radīts medicīnas kompāniju peļņas gūšanai; radies no 5G interneta; radīts, lai 

glābtu ekonomiku, atbrīvojoties no vecāka gadagājuma cilvēkiem; radīts, lai apturētu klimata pārmaiņas u.c.



Kā rodas?
Aizsākas kā aizdomas. Tiek vaicāts, kurš ir ieguvējs no kāda notikuma un situācijas un tādējādi tiek identificēti 

“sazvērnieki”. Tad aiz matiem pievelk “pierādījumus”, savieno nesaistītus notikumus, informācijas vienības – bieži 

pat savā starpā pretrunīgas. 

Kad mīti ir izveidoti, tie var ātri izplatīties. Mītus ir grūti atspēkot, jo ikvienu cilvēku, kurš to mēģina darīt, uzskata 

par sazvērestības dalībnieku, sazombētu aitu baru, jo tikai viņš - mīta piekritējs ir modies, zina patiesību, glābs 

pasauli. 

Sazvērestības mītu pazīmes
Ticība tam, ka pastāv sazvērestība.

Netic, ka lielam notikumam var būt parasts un vienkāršs cēlonis. 

Tiek norādīts uz “sazvērnieku” grupu.

“Pierādījumi”, kas it kā apliecina mīta patiesumu.

Apgalvo, ka nekas nenotiek nejauši un ka nav sagadīšanos; nekas nav tāds, kā liekas, un viss ir savstarpēji 

saistīts.

Ignorē traucējošu informāciju. 

Visa pasaule tiek iedalīta labajos un sliktajos.

Atsevišķi cilvēki vai veselas cilvēku grupas tiek pataisītas par grēkāžiem.



Riski
1. Identificē kādu “ienaidnieku” un sazvērestību, kas it kā apdraud cilvēku dzīvi vai pārliecību, un līdz ar 

to iedarbina aizsardzības mehānismu, kas var veicināt diskrimināciju un noderēt par attaisnojumu naida 

motivētiem noziegumiem. 

2. Tiek vairota neuzticēšanās valsts iestādēm, kas savukārt var novest pie iedzīvotāju politiskas apātijas un 

radikalizēšanās.

3. Rosina neuzticēšanos zinātniskai un medicīniskai informācijai.

4. Rada ilūziju, ka saprot pasauli, bet emocionāli dzīvo bailēs no visa un visiem. 

Pašanalīze
Kādas ir manas bailes, uzskati un vērtības? Vai tās ietekmē manus lēmumus un veidu, kā komunicēju ar 

cilvēkiem?

Vai mani ir aizspriedumi? Vai ticu stereotipiem? Kāpēc?

Vai jūtos nesaprasts, neievērots? 

Vai jūtu vajadzību vainot kādu citu? Kāpēc?

Kā es izvēlos informācijas avotus?

Neļauj sev domāt KONSPIRATĪVI!!!



Rīcība
Kad sarunājaties ar kādu, kurš tic sazvērestības mītiem, paturiet prātā šo:

- maziniet izplatību, nedalieties;

- ikvienu argumentu, kas neatbilst attiecīgajam mītam, viņš var uzskatīt par pierādījumu, ka esat šīs sazvērestības 

dalībnieks, un tādējādi viņa pārliecība vēl pastiprināsies;

- tas, ka jūs nevarat pierādīt, ka mīts nav patiess, vēl nepierāda tā patiesumu; 

- šādi cilvēki parasti tic vairākiem sazvērestības mītiem – konspiratīvā domāšana;

- uzdodiet jautājumus (faktus) par konkrēto mītu, lai veicinātu pašrefleksiju;

- uzskaitiet agrākos sazvērestības mītu piekritējus, kas kādreiz ticēja tam, bet vēlāk pārdomāja;

- mēģiniet izprast, kādēļ viņš tic un kam tic;

- izrādiet iejutību. Cilvēks var būt nobijies un norūpējies;

- rīkojieties pakāpeniski. Galveno uzmanību pievērsiet vienkāršiem faktiem un loģikai, nevis pilnīgi visu detaļu 

iztirzāšanai;

- neradiet spiedienu. Dodiet cilvēkam laiku pārdomām un tad mēģiniet atkal.



Kādā skolā mācās Zane. Viņa nav klases populārākā meitene, 

bieži jūtas nesaprasta un vientuļa. Zane mācās ļoti labi, visu, ko 

skolā uzdod, viņa cītīgi izlasa, izpilda, iemācās no galvas. Kādu 

dienu viņa internetā noskatās video, kurā stāstīts, ka Zeme ir 

plakana, un tas uzskatāmi tiek pierādīts ar līmeņrādi. Video 

noslēgumā tiek aicināts neticēt muļķībām, ko skolā māca, jo tie 

ir meli. Zane pirmo reizi tā pa īstam aizdomājas. Bet neies jau 

pie skolotājas un nejautās, arī draugu nav, ar ko šo atklājumu 

pārrunāt. Pēc dažām dienām Zane Facebook atrod domubiedru 

grupu un aizraksta šiem cilvēkiem. No šī brīža viss mainās. Zane 

ir kādam vajadzīga, viņa pēta, pierāda, meklē argumentus, ka 

Zeme tik tiešām ir plakana. Beidzot viņa nevis atkārto citu teikto, 

bet pati kļūst par pētnieci un īstu zinātnieci.

Kāpēc Zane tic šim mītam - cēloņi

www.drossinternets.lv



2018, https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/04/04/only-two-thirds-of-american-millennials-believe-the-earth-is-

round/?sh=6c1e59507ec6







Zināšanas, domāšana, vērtības


