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Viedtālrunis “Cirks, ne dzīve”
The Smartphone “Circus of I”

SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://www.youtube.com/watch?v=CU3JFIiDO5Q
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309268248

VECUMS

12+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS 02:02

SESIJAS ILGUMS

40 min.

GADS

2017

5 min

ŽANRS

Animācija

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par filmā
skartajām tēmām - mobilajiem tālruņiem, otrreizēju pārstrādi utt.)

IZCELSMES
VALSTS

ASV

2 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

REŽISORS

Greenpeace

23 min

Diskusija

VALODA

Angļu

TĒMA

Mobilie tālruņi, otrreizēja pārstrāde, tehnoloģijas

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

12. Atbildīgs patēriņš

KOPSAVILKUMS

7.1 miljardi viedtālruņu ir atvieglojuši mūsu dzīvi, bet kā ar planētu?
Lielākie viedtālruņu ražotāji saistībā ar produktu dizainu aizvien
vairāk pieņem lēmumus, kas liedz cilvēkiem iespēju nomainīt
akumulatoru vai pievienot lielāku atmiņu. Tādējādi tiek izšķērdēti
visi resursi, enerģija un cilvēku darbs, kas nepieciešams katra
tālruņa ražošanai. IT uzņēmumi atkal un atkal ir parādījuši, ka
tehnoloģijas un radošumu var izmantot kā spēcīgu ieroci, lai
sagrautu novecojušos uzņēmējdarbības modeļus. Vadošie IT
uzņēmumi var kļūt par dedzīgākajiem cirkulārās ražošanas un
atjaunojamās enerģijas atbalstītājiem. Labākie projektētāji var radīt
veselībai nekaitīgas ierīces, kas ir ilgstoši lietojamas, remontējamas
un visbeidzot pārveidojamas par kaut ko jaunu.

6

Viedtālrunis “Cirks, ne dzīve”
The Smartphone “Circus of I”
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Ko varētu darīt ar tālruņiem, kurus vairs neizmantojat?
2. Kā panākt, lai mums tīkamās lietas kalpotu ilgāk?
3. Kas varētu palīdzēt atturēties no nevajadzīgu lietu pirkšanas?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Ko varētu darīt ar tālruņiem, kurus vairs neizmantojat?
2. Kā panākt, lai mums tīkamās lietas kalpotu ilgāk?
3. Kāpēc lielākā daļa uzņēmumu nav ieinteresēti ilgtspējīgu produktu ražošanā?
4. Vai zināt kādus citus mobilo tālruņu zīmolus, kas ētiski ražotu produktus, kurus varētu atjaunināt bez laika ierobežojuma?
5. Cik jūs būtu gatavi maksāt par mobilo tālruni, kuru visu laiku var remontēt un atjaunināt?
6. Kas palīdz turēties pretī nevajadzīgu lietu pirkšanai?

PADOMI

Lai pētītu šo tēmu sīkāk, iespējams apspriest ētiskākas tehnoloģiskās alternatīvas vai koncentrēties uz apzinātu reklāmu izvērtēšanu un
nevajadzīgu pirkumu samazināšanu.
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Radi-Aid
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309266287

VECUMS

10+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS

03:44

SESIJAS ILGUMS

40 min

GADS

2012

5 min

ŽANRS

Mākslas filma, mokumentārā filma, īsfilma, izklaides filma

Ievads (īss ievads par tēmu no vadītāja. Kas ir brīvprātīgais darbs?
Vai jūs veicat brīvprātīgo darbu? Kā? Kāpēc brīvprātīgais darbs ir
pozitīvs pasākums?)

4 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

21 min

Diskusija

IZCELSMES VALSTSNorvēģija
REŽISORS

SAIH – Norvēģijas Studentu un akadēmiskā personāla
starptautiskās palīdzības fonds

VALODA

Angļu

TĒMA

Brīvprātīgais darbs, stereotipi, Āfrikas tēls rietumvalstīs,
brīvprātīgā darba tūrisms, brīvprātīgā darba morālās vērtības

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

1. Nabadzības izskaušana
10. Nevienlīdzības samazināšana
17. Partnerība mērķu sasniegšanai

KOPSAVILKUMS

Āfrikas mūziķi lūdz ziedot radiatorus Norvēģijai, ko papildina
ierastās ainas no labdarības dziesmas ierakstīšanas un norvēģi, kas
slīd un klūp uz ledus.

9

Radi-Aid
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Kāds ir šīs filmas mērķis?
2. Kas Tev šajā filmā patika un kas nepatika? Kāpēc?
3. Vai labdarība vienmēr ir laba?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Par ko, jūsuprāt, bija šis video? Kā jums liekas, kādu vēstījumu filmas autori gribēja nodot?
2. Vai video mainīja jūsu domas par brīvprātīgo darbu? Ja jā, kā, ja nē, kāpēc ne?
3. Vai labdarība vienmēr ir laba? Kāpēc?
4. Kā brīvprātīgā darba veicēji un to darbība sociālajos medijos ietekmē stereotipus par konkrētām valstīm/cilvēku grupām u. c.?
5. Kāpēc šāda ietekme var būt kaitīga un negatīva? Kuras mērķa grupas šāda ietekme skar visasāk?
6. Kā jūs domājat, kādi ieraksti par šādām ievainojamām mērķa grupām ir pieņemami sociālajos medijos?
7. Kādas īpašības nepieciešamas, lai cilvēks labi veiktu brīvprātīgo darbu?
8. Kas jāpatur prātā vai jāmaina, lai jūsu rīcība nekaitētu mērķa grupai, kuras labā veicat brīvprātīgo darbu?

PADOMI

Lai diskusija būtu kvalitatīvāka, jūs varat mudināt dalībniekus pārdomāt un izanalizēt savu rīcību brīvprātīgā darba veikšanas laikā.
Darbības sociālajos medijos var būt ļoti svarīgas un aktuālas diskusijai dalībnieku starpā: kādas darbības būtu labākas un kādas ne
tik labas, kādi ieraksti ir pieņemami un kādi ir nepieņemami (tostarp atļauti ar likumu, piemēram, ieraksti par bērniem bez vecāku
piekrišanas).

PAPILDINFORMĀCIJA

www.radiaid.com
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Majestātiskais plastmasas maisiņš
(Plastic Bag)

SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://vimeo.com/21714944
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309265392

VECUMS

10+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS

04:10

SESIJAS ILGUMS

45 min

GADS

2010

5 min

ŽANRS

Mokumentārā filma, komēdija

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par filmā
skartajām tēmām - dabas piesārņojumu, patēriņu utt.)

IZCELSMES
VALSTS

ASV

5 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

REŽISORS

Jeremy Konner

25 min

Diskusija

VALODA

Angļu

TĒMA

Plastmasas atkritumu, okeāna piesārņojums, patēriņš

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

14. Dzīvība zem ūdens

KOPSAVILKUMS

Kinoakadēmijas balvas laureāta Džeremija Aironsa (Jeremy
Irons) ierunātais mokumentārais video skaidro skarbo realitāti ar
piesārņojumu, ko rada Kalifornijas plastmasas maisiņi.
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Majestātiskais plastmasas maisiņš
(Plastic Bag)

VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Kas tevi šajā video pārsteidza visvairāk?
2. Kādus plastmasas priekšmetus tu izmanto katru dienu?
3. Ko tu varētu darīt, lai mazinātu vides piesārņojumu ar plastmasu?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Kas jūs šajā video pārsteidza visvairāk?
2. Kāpēc plastmasas maisiņi beigās nonāk tieši okeānā?
3. Kādus priekšmetus, kas izgatavoti no plastmasas, jūs izmantojat katru dienu?
4. Cik grūti vai viegli jums būtu dzīvot, neizmantojot plastmasu?
5. Vai jūs zināt par mikroplastmasas piesārņojumu un tā ietekmi uz cilvēkiem? Dalieties savās zināšanās ar grupu.
6. Ko jūs personīgi varat mainīt, lai samazinātu piesārņojumu?

PADOMI

Šī temata pārrunāšana dod iespēju sīkāk apspriest, kā plastmasas atkritumi ietekmē cilvēku veselību (t. i., mikroplastmasas
piesārņojums ietekmē zivis) un kaitē dzīvībai jūrā (izjauc pārtikas ķēdi), krasta līnijas estētikai u. c.
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Dāvana (Present)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://vimeo.com/152985022
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309267963

VECUMS

10+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS

04:19

SESIJAS ILGUMS

40 min

GADS

2014

5 min

ŽANRS

Animācijas filma

Ievads (īss ievads par tēmu no vadītāja. Kas ir invaliditāte? Vai
ikdienā satiekat cilvēkus ar īpašām vajadzībām?)

IZCELSMES
VALSTS

Vācija

5 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

REŽISORS

Jacob Frey

20 min

Diskusija

VALODA

Angļu, vācu

TĒMA

Invaliditāte, līdzjūtība, pieņemšana

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

3. Laba veselība un labklājība

KOPSAVILKUMS

Aptumšotā dzīvojamā istabā ar aizvilktām žalūzijām pusaudzis
spēlē videospēli ar šaušanu. Pēkšņi mājās pārrodas viņa mamma
ar kasti un paziņo, ka tajā viņam ir dāvana. Viņa uziet augšstāvā,
lai atbildētu uz tālruņa zvanu. Zēns atver kasti un ierauga tajā
enerģisku kucēnu. Zēna prieks pārvēršas nicinājumā, kad viņš
ierauga, ka kucēnam nav daļas no kreisās priekškājas. Riebumā viņš
aizsper kucēnu prom un turpina spēlēt spēli. Kucēnu tas neuztrauc,
viņš zem skapja atrod sarkanu gumijas bumbiņu, kuru neveikli
aiznes zēnam, aicinot to rotaļāties. Zēns cenšas sunīti ignorēt, bet
drīz vien kapitulē tā apņēmības un līksmes priekšā. Viņš izslēdz
videospēli un priecīgs dodas ārā spēlēties ar sunīti. Atklājas, ka zēns
staigā ar kruķiem un viņam nav kreisās kājas zem ceļa.
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Dāvana (Present)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Kā tu jutāties, skatoties filmu?
2. Kā filmas sižeta pavērsiens mainīja tavu attieksmi pret zēnu un situāciju?
3. Kāpēc, tavuprāt, dažiem cilvēkiem ir grūti pieņemt tos, kuri ir citādi (ar īpašām vajadzībām vai fiziskās un garīgās veselības
problēmām, kultūras un reliģijas atšķirības, seksualitāti u. c.)?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Ka jums patika šī filma? Kāpēc?
2. Kā jūs jutāties, skatoties filmu?
3. Kāpēc, jūsuprāt, zēns pret suni bija ļauns?
4. Kā filmas sižeta pavērsiens mainīja jūsu attieksmi pret zēnu un situāciju?
5. Kāpēc, jūsuprāt, dažiem cilvēkiem ir grūti pieņemt tos, kuri ir citādi (ar īpašām vajadzībām vai fiziskās un garīgās veselības
problēmām, kultūras un reliģijas atšķirības, seksualitāti u. c.)?
6. Kas ir iekļaušana?
7. Vai sabiedrība, kurā dzīvojat, ir iekļaujoša un toleranta?
8. Kas, jūsuprāt, būtu darāms citādi, lai situāciju uzlabotu (lai sabiedrība kļūtu tolerantāka un vairāk iekļaujoša)?

PADOMI

Pielāgojiet jautājumus dalībnieku līmenim: jaunākiem dalībniekiem filma var kalpot par ievadu šajā tematā, un diskusijas labāk virzīt uz
empātiju, draudzību un vienlīdzību, nevis žēlumu; var aplūkot reālus piemērus no dalībnieku dzīves. Pieredzējušāki dalībnieki var būt
vairāk atvērti nopietnākām diskusijām.
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Gļēvule (Coward)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA vimeo.com/140020167
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309262114

VECUMS

12+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam

FILMAS GARUMS 06:06

SESIJAS ILGUMS

45 min.

GADS

2017

5 min

ŽANRS

Drāma/eksperimentālā dokumentālā filma

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja, īsi pastāstī, ka filma ir par
garīgo veselību, laimi)

IZCELSMES
VALSTS

ASV

10 min

Filmas skatīšanās

10 min

Individuāla vizuālā materiālu aizpildīšana

REŽISORS

Katie Frances Orr

20 min

Diskusija

VALODA

Angļu

TĒMA

Garīgā veselība, nemiers, laime

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

3. Laba veselība un labklājība
5. Dzimumu līdztiesība

KOPSAVILKUMS

“GĻĒVULE” jautā, vai Frenkijai ir iespēja izvēlēties laimi, ja viņa ir
iestrēgusi tajā prāta daļā, kas cenšas viņu nogalināt. Apzinoties, ka
viņu aptver bezgalīgs skaistums un privilēģijas un cenšoties izkļūt
ārpus smadzeņu ķīmijas. Vai Frenkija ir pārāk vāja, lai izdzīvotu? Vai
viņa dara ko sliktu? Viena dzīves diena no izmisīgas cīņas piepildīt
kvēlāko vēlmi – būt pasaulē noderīgai.
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Gļēvule (Coward)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Par ko, tavuprāt, ir šī filma?
2. Kāpēc filmas nosaukums ir “Gļēvule”?
3. Laime ir…

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Par ko, jūsuprāt, ir šī filma?
2. Kāpēc filmas nosaukums ir “Gļēvule”?
3. Vai laime ir vissvarīgākā izjūta? Kā jūs zināt, kad esat laimīgi?
4. Vai domājat, ka cilvēkiem laime būtu vairāk jādod, nekā jāņem? Kāpēc?
5. Kāpēc dažiem cilvēkiem ir tik grūti kādam kaut ko dot?
6. Kā jūs varētu radīt atbalstošāku vidi cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām?

PADOMI

Tā kā šī dokumentālā filma pēc savas būtības ir eksperimentāla, būtu noderīgi pirms tam sagatavot vairākas interpretācijas jeb
izskaidrojumus, lai sāktu diskusiju ar dalībniekiem, iedrošinātu viņus izteikt savu interpretāciju vai mēģinātu atrast saikni ar garīgās
veselības tēmu (koncentrējieties uz dažādiem līdzekļiem, kuri tika izmantoti filmas vēstījuma nodošanai – ūdens, dejošanas, mēbeļu u. c.
nozīme).

PAPILDINFORMĀCIJA

www.seemescotland.org
young.scot/aye-mind/
www.samh.org.uk
www.saheliya.co.uk
www.youngminds.org.uk
www.samaritans.org
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Drūmais suns (Downward Dog)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://www.youtube.com/watch?v=jjyWVGHypXY
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309262559

VECUMS

12+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.
Kartītes/dažādu emociju attēli

FILMAS GARUMS 11.50

SESIJAS ILGUMS

45 min.

GADS

2016

5 min

ŽANRS

Komēdija

IZCELSMES
VALSTS

ASV

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par
dažādām emocijām, kuras izjūtam dzīves laikā, mūsu esamības
priekiem un bēdām. Šī informācija var balstīties arī uz attēliem,
kas tiek parādīti dalībniekiem; kā viņi saprot emocijas pēc
attēliem)

REŽISORS

Michael Killen

12 min

Filmas skatīšanās

VALODA

Angļu

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

TĒMA

Dzīves jēga, izaicinājumi, raizes, mīlestība, dzīves grūtības

18 min

Diskusija

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

3. Laba veselība un labklājība
5. Dzimumu vienlīdzība

KOPSAVILKUMS

Suns Martins, kas dzīvo mājas, prāto, vai viņa dzīvei ir nozīme.
Martins cīnās ar tādām pašām dzīves grūtībām kā cilvēki, tikai no
suņa skatupunkta.
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Drūmais suns (Downward Dog)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Par ko, tavuprāt, ir šī filma?
2. Kā tu tiec galā ar dzīvi, kad esi noskumis/usi?
3. Kas tev palīdz justies labāk? ja esat noskumuši? Kas palīdz pārvarēt skumjas?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
#1
1. Vai jums dzīvē ir bijuši skumi brīži?
2. Kā jūs tobrīd jutāties (bēdīgi, nonākuši strupceļā, depresīvi, bez enerģijas u. c.)?
3. Kā jūs pārvarējāt šos brīžus?
4. Kas jums palīdz justies labāk, kad esat noskumuši? Kas jums palīdz pārvarēt šādus brīžus?
5. Vai jums kāds palīdzēja (ģimenes locekļi, draugi, skolotāji, sociālie darbinieki, speciālisti u. c.)?
6. Vai šī pieredze jūs mainīja (to, kā šobrīd raugāties uz apkārtējiem cilvēkiem un lietā; to, kā reaģējat uz panākumiem/izaicinājumiem u.
c.)? Un kā (gan tad, ja jā, gan tad, ja nē)?
7. Ko jūs sev ieteiktu gadījumā, ja nāktos saskarties ar līdzīgu situāciju/izjust tās pašas smagās emocijas?
#2
1. Kāds būtu labākais veids, kā atriebties labākajam draugam?
2. Aizpildiet lapu ar idejām, kas palīdz cīnīties ar vientulību.
3. Uzzīmējiet sevi darām vistīkamāko lietu, ko mēdzāt darīt bērnībā.
4. Kura ir jūsu sliktā rakstura īpašība, ar ko patiesībā lepojaties? Uzzīmējiet to.
5. Par ko jūs esat pateicīgi? Uzzīmējiet pateicības kartīti.
6. Uzzīmējiet zīmējumu, kurā redzami vienkārši brīži, ko no sirds izbaudāt.
7. Uzzīmējiet labāko, kas ar jums šodien noticis.

PADOMI

2. varianta jautājumi sevī ietver virkni vizuāla materiāla.
Abu variantu jautājumus var izmantot atsevišķi vai kopā. Šādā gadījumā 2. varianta jautājumi var kalpot kā ievadjautājumi, lai palīdzētu
saprast tēmu, savukārt 1. varianta jautājumi var mudināt uz dziļāku diskusiju par attiecīgo tematu.
Atkarībā no dalībnieku vecuma, grupas plūsmas stāvokļa un vajadzībām atbilžu saņemšana var pāriet diskusijā, kā arī ietvert vizuālus
elementus un līdzekļus, lai aprakstītu izjūtas ar priekšmetu, krāsu, zīmējumu u. c. palīdzību.

22

Drūmais suns (Downward Dog)
PAPILDINFORMĀCIJA
www.seemescotland.org
young.scot/aye-mind/
www.samh.org.uk
www.saheliya.co.uk
www.youngminds.org.uk
www.samaritans.org
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Lučadora (Luchadora)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://vimeo.com/197927352
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309264468

VECUMS

15+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS 12:01

SESIJAS ILGUMS

45 min

GADS

2015

5 min

ŽANRS

Dokumentālā filma, īsfilma, drāma, sporta filma

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par filmā
skartajām tēmām - dzimumu vienlīdzību, vardarbību ģimenē utt.)

IZCELSMES
VALSTS

ASV/Meksika

12 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

REŽISORS

River Finlay

18 min

Diskusija

VALODA

Spāņu

TĒMA

Dzimumu vienlīdzība, nabadzība, vardarbība, vardarbība ģimenē,
seksisms

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

1. Nabadzības izskaušana
3. Laba veselība un labklājība
5. Dzimumu vienlīdzība
8. Pieņemams darbs un ekonomiskā attīstība
10. Nevienlīdzības samazināšana

KOPSAVILKUMS

“Lučadora” ir dokumentāla īsfilma, kas paver durvis uz fascinējošu
subkultūru –sieviešu lucha libre reslingu Meksikā – un pēta
dzimumu un varas jautājumus caur Lunas cīņu gan ringā, gan ārpus
tā. Tas ir universāls stāsts par sekošanu sapnim un cīņu par to, ko
mīli.
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Lučadora (Luchadora)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Vai, tavuprāt, Luna ir labs paraugs?
2. Ar kādiem izaicinājumiem/grūtībām sastopas Luna?
3. Ko šī filma vēsta par dzimumiem?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Kā jums šī filma patika? Kāds ir jūsu noskaņojums/kā jūs jūtaties pēc filmas noskatīšanās?
2. Par ko, jūsuprāt, ir šī filma?
3. Ko jūs domājat par Lunu? Vai jums viņa patīk? Kāpēc?
4. Vai, jūsuprāt, Luna ir labs paraugs? Kāpēc?
5. Ar kādiem izaicinājumiem/šķēršļiem/grūtībām Luna sastopas?
6. Ko šī filma vēsta par dzimumu?
7. Ko jūs no šīs filmas varētu paņemt sev?

PADOMI

Atkarībā no dalībnieku vecuma, grupas plūsmas stāvokļa un vajadzībām atbilžu saņemšana var pāriet diskusijā, kā arī ietvert vizuālus
elementus un līdzekļus, lai aprakstītu izjūtas ar priekšmetu, krāsu, zīmējumu u. c. palīdzību.

PAPILDINFORMĀCIJA

scotland.shelter.org.uk/
www.youngscot.org
www.children1st.org.uk
www.thehideout.org.uk
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Ieklausies! (Listen)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://vimeo.com/196593911
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309263521

VECUMS

12+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS 12.54

SESIJAS ILGUMS

45 min.

GADS

2014

5 min

ŽANRS

Drāma, īsfilma

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par filmā
skartajām tēmām - tiesiskums, kultūras atšķirībām utt.)

IZCELSMES
VALSTS

Somija/Zviedrija

13 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

REŽISORS

Rungano Nyoni
Hamy Ramezan

17 min

Diskusija

VALODA

Arābu, dāņu

TĒMA

Tiesiskums, dzimumu vienlīdzība, bēgļi, kultūras atšķirības, reliģija

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

3. Laba veselība un labklājība
5. Dzimumu vienlīdzība
16. Miers, tiesiskums un spēcīgas institūcijas
10. Mazināta nevienlīdzība

KOPSAVILKUMS

Kopenhāgena. Policijas iecirknis. Ārvalstniece burkā ieradusies
policijas iecirknī kopā ar savu dēlu, lai iesniegtu sūdzību. Tomēr
šķiet, ka tulce nevēlas pārtulkot viņas teikto.
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Ieklausies! (Listen)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Par ko, tavuprāt, ir šī filma?
2. Kas pārrunu telpā notiek?
3. Vai Tu kādreiz esi piedzīvojis/usi situāciju, kad tevī neieklausās, kad tev nav balss tiesību? Kā Tu juties?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu.
1. Kā jūs jūtaties pēc filmas noskatīšanās?
2. Par ko, jūsuprāt, ir šī filma?
3. Kas tajā telpā notiek?
4. Kas ietekmēja to, ka katrs personāžs rīkojās tieši tā un ne citādi? Kā kultūras, reliģijas un izglītības atšķirības ietekmē viņu uzskatus un
lēmumus?
5. Kāpēc, jūsuprāt, tulce visu pārtulkoja pēc sava prāta?
6. Kā jūs varat pateikt, kad kāds jūsos patiešām ieklausās?
7. Vai kādreiz esat piedzīvojis izjūtu, ka jums nav balss? Kā jūs jutāties? Ko jūs šajā situācijā darījāt?
8. Ko jūs no šīs filmas varētu paņemt sev (idejas pārdomām, lēmumus, rīcību u. c.)?

PADOMI

Atkarībā no dalībnieku vecuma, grupas plūsmas stāvokļa un vajadzībām atbilžu saņemšana var pāriet diskusijā, kā arī ietvert vizuālus
elementus un līdzekļus, lai aprakstītu izjūtas ar priekšmetu, krāsu, zīmējumu u. c. palīdzību.

PAPILDINFORMĀCIJA

scotland.shelter.org.uk/
www.youngscot.org
www.children1st.org.uk
www.thehideout.org.uk
www.mwrc.org.uk
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Atklāt (Unravel)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://www.youtube.com/watch?v=bOOI5LbQ9B8
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309268398

VECUMS

12+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS 13:30

SESIJAS ILGUMS

45 min

GADS

2016

5 min

ŽANRS

Dokumentālā filma

14 min

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par
filmā skartajām tēmām - apģērbu un to patēriņu, radītājiem
atkritumiem utt.)

IZCELSMES
VALSTS

Indija

REŽISORS

Meghna Gupta

VALODA

Džatu, pundžabi

TĒMA

Apģērba atkritumi, rietumu ietekme, starpkultūru izglītība,
taisnīgums, dzīvesveids

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

12. Atbildīgs patēriņš un ražošana

KOPSAVILKUMS

Šīs ir jūsu izmesto drēbju pēdējās mājas. Kad cilvēki rietumos izmet
drēbes, tās nereti aizceļo uz austrumiem, šķērsojot okeānus, līdz
nonāk industriālajos apgabalos Indijas iekšienē. No Rietumindijas
Kučas rajona līdz Panipatai ziemeļos apģērbu pārstrādātāji pārvērš
pavedienos milzīgās drēbju ķīpas, kas nāk no cilvēkiem un vietām,
kuras tiem ir izteikti svešas. Ja neskaita Discovery Channel, Rietumu
kultūra tos ietekmē visai maz, tāpēc apģērbu pārstrādātāji paļaujas
uz savu iztēli un baumām, kas atceļo kopā ar izmestajām drēbēm,
atklājot intriģējošu skatījumu uz Rietumu pasauli.

Filmas skatīšanās
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10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

16 min

Diskusija

Atklāt (Unravel)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Kas tevi šajā dokumentālajā filmā pārsteidza visvairāk?
2. Kāpēc, tavuprāt, drēbes pārstrādei sūta uz Indiju?
3. Ko mēs varam darīt, lai apģērbs kalpotu ilgāk?

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

Uzsveriet, ka uz šiem jautājumiem nav pareizu vai nepareizu atbilžu0.
1. Kas jūs šajā dokumentālajā filmā pārsteidza visvairāk?
2. Cik ilgi jaunu džemperi uzskatāt par jaunu?
3. Vai labojat savas drēbes (saplēstas drēbes, novalkātus papēžus u. c.)? Ko vēl varam darīt, lai drēbes kalpotu ilgāk?
4. Vai ir būtiski, kur apģērbs ir ražots un kas to ražojis?
5. Kāpēc apģērbu nepārstrādā uz vietas (Eiropā, ASV u. c.)?
6. Kā jūs varētu šo situāciju mainīt?

PADOMI

Tā ir iespēja aizdomāties par patērētāju uzvedību, atkārtotu izmantošanu/otrreizēju pārstrādi/labošanu, vērtībām, apģērba ražošanas
procesu un enerģijas izmaksām.

PAPILDINFORMĀCIJA

www.fashionrevolution.org
www.recycleforscotland.com
www.peopletree.co.uk
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Karotāji internetā (Internet Warriors)
SAITE UZ FILMU
ORĢINĀLVALODA https://www.youtube.com/watch?v=8JyTW4Rg2tE
AR LATVIEŠU
SUBTITRIEM
https://vimeo.com/309266586

VECUMS

16+

NEPIECIEŠAMIE
MATERIĀLI

Filmas vizuālais materiāls un pildspalva katram dalībniekam.

FILMAS GARUMS 21:27

SESIJAS ILGUMS

50 min

GADS

2016

5 min

ŽANRS

Dokumentālā filma, politiska filma

Ievads (īss ievads par filmu no vadītāja/īsa informācija par filmā
skartajām tēmām - politiku, naida runa utt.)

IZCELSMES
VALSTS

Norvēģija

22 min

Filmas skatīšanās

10 min

Vizuālā materiāla aizpildīšana

REŽISORS

Kyrre Lien

13 min

Diskusija

VALODA

Angļu, zviedru u. c. (visi subtitri ir angļu valodā)

TĒMA

Naida retorika, politika, karš, migrācija

Ilgtspējīgas
attīstības mērķi

-

KOPSAVILKUMS

Kāpēc tik daudz cilvēku izmanto internetu, lai aizskartu un
draudētu citiem? Kāpēc tie pārbauda vārda brīvības robežas?
Direktors Kyrre Lien satiekas ar dažādu nacionalitāšu cilvēkiem,
kuriem ir savi stingri noteikti uzskati un kuri pavada laiku,
diskutējot internetā par tematiem, kas tiem visvairāk ķeras pie
sirds. Interneta platformas ir šo cilvēku iecienītākie līdzekļi, ar kuru
palīdzību paust savu viedokli, kas citiem varētu šķist nepatīkams,
izmantojot leksiku, kas bieži vien ir aizskaroša. Vai viņi tāpat izturas
arī reālajā dzīvē?
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Karotāji internetā (Internet Warriors)
VIZUĀLĀ MATERIĀLA JAUTĀJUMI

1. Kādas ir tavas izjūtas pēc šīs filmas noskatīšanās?
2. Cik , tavuprāt, patiesa ir šajā īsfilmā atainotā realitāte?
3. Uzzīmē vienu personāžu, ar kuru tu gribētu aprunāties.

DISKUSIJAS JAUTĀJUMI

1. Vai ir godīgi parādīt tikai negatīvos vai tikai pozitīvos personāža aspektus? Vai jums nešķiet, ka šīs dokumentālās filmas režisors bija
mazliet neobjektīvs un centās jūs ietekmēt?
2. Kā panākt, lai mediji ar jums tik daudz nemanipulētu?
3. Kādas ziņas jūs sadusmo un rada vēlmi noskaidrot vairāk? Kas kontrolē medijus, lai tie šādus tematus neizmantotu ļaunprātīgu un
neradītu pārāk emocionālas un ārkārtējas reportāžas?

PADOMI

Esiet gatavi spēcīgai emocionālai reakcijai pēc noskatīšanās, jo šajā īsajā video aplūkoti dažādi ārkārtēji temati.
Tā ir iespēja analizēt gadījumu, kad materiālu tīši izmanto, lai izsauktu no skatītāja emocionālu reakciju, un pievērsties manipulācijai un
propagandai medijos.
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