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10 Printed materials
list of materials

 ⋅ Schedule

 ⋅ Commentary channel (brief)

 ⋅ Vlogger channel (brief)

 ⋅ Reviewer channel (brief)

 ⋅ Gamer channel (brief)

 ⋅ Coach channel (brief)

 ⋅ diy channel (brief)

 ⋅ Patostreamer channel (brief)

 ⋅ Scene 1

 ⋅ Scene 2

 ⋅ Scene 3

 ⋅ Scene 4



GRAFIKS

0:00–0:30 

0:30–1:45 
 

1:45–2:15

2:15–2:20

2:20–2:35

2:35–3:10

3:10–3:30

3:30–3:40

3:40–4:15

4:15–4:30

4:30–5:30

Kopsavilkums par Youtube, internetu, 
anonimitāti un tīmekļa sabiedrību.

Prezentācija spēlētājiem un auditorijai par 
rīkiem – grupu Facebook un kā tā darbojas, 
kā to izmantot.

Pirmā aina.

Pirmā filmu sērija.

Otrā aina.

Otrā filmu sērija.

Trešā aina.

Pārtraukums.

Trešā filmu sērija.

Ceturtā aina.

Spēles beigas. Pārskatu sniegšana un 
vērtēšana.



Jums patīk komentēt citu autoru filmas. Jūs mēģināt runāt pēc būtības 
un neizmantojat naidīgu runu un retoriskus tvērienus. Skaļi vārdi izceļ Jūsu 
jokus, Jūsu humora izjūta ir traka un pilna ar jokiem, taču Jūs zināt, kā to 
izmantot ar labu gaumi un stilu.

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=dO9TrP0gTKk

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Jūs ticat, ka Jūsu filmas padara pasauli labāku.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Skolotājs un māceklis

• Konflikts (drāma)

• Romantiskas attiecības

KOMENTĒTĀJS
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=dO9TrP0gTKk


Jūs rādāt visiem savu ikdienu. Savas brokastis, vakariņas, hobijus, 
ceļojumus, dienu kopā ar draudzeni vai draugu, kvalitatīvu kopā ar ģimeni 
pavadītu laiku, vienalga ko. Jūs esat savu filmu varonis, un visa Jūsu dzīve 
ir Jūsu kanāla vienīgā tēma.

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=8CSz1Uh7DJo

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Jums ir zems pašvērtējums, un, redzot pozitīvu reakciju uz savām filmām, 
Jūs varat justies labāk.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Draudzība

• Romantiskas attiecības

• Brālis/māsa

"VLOGERS"
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=8CSz1Uh7DJo


Jūs pazīstat grāmatas, filmas, galda spēles, mūzikas albumus vai jebkuru 
kultūras tekstu, kas Jums patīk. Jā, Jūsu filmas tiešām ir recenzijas. Jūs 
runājat par kultūru un radīšanu. Jūs varat būt smieklīgs, muļķīgs, vai runāt 
pēc būtības. Jums ir jāizlemj, vai Jūsu filmas ir paredzētas amatieriem vai 
zinošajiem.

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=tEeUqeU0y0Y

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Jūs esat kritiķis, jo neesat piepildījis sapni kļūt par autoru.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Sadarbība filmu veidošanā

• Skolotājs un māceklis

• Bijušais puisis/bijusī meitene

RECENZENTS
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=tEeUqeU0y0Y


Jūs spēlējat datorspēles, straumējat spēles un komentējat reāllaikā. 
Dažreiz, kaut arī Jūs spēlējat, datorspēļu vietā vēlaties runāt par savu dzīvi, 
politiskajām problēmām vai par kaut ko citu.

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=eVK7L_IYoMQ

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Tas ir Jūsu hobijs, un Jums tas patīk.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Konflikts (drāma)

• Draudzība un laiku pa laikam sadarbība

• Brālis/māsa

SPĒLĒTĀJS
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=eVK7L_IYoMQ


Jūsu filmas ir Jūsu motivējošās runas. Jūs esat personīgais treneris un 
savās filmās runājat par panākumiem biznesā un personīgajā dzīvē Jums 
nav jābūt bagātam vai uzvarētājam. Jūs vienkārši stāstāt par panākumu 
receptēm.

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=dp89suL_KUQ&t

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Jūs nevarat darīt neko citu. Jūs nekam nederat.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Konflikts (drāma)

• Skolotājs un māceklis

• Biznesa konflikts (nekā personīga)

TRENERIS
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=dp89suL_KUQ&t=44s


Jums ir prasmīgas rokas vai kādas iemaņas mākslas jomā. Varbūt Jūs esat 
gleznotājs? Vai skulptors? Varbūt Jūs spēlējat ģitāru? Izvēlieties pats. Jūsu 
filmas ir pamācība. Jūs veidojat pamācību amatieriem par savu mākslas 
disciplīnu, parādāt, kā "izveidot pašam".

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=dO9TrP0gTKk

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Jūs esat intrOverts, un Jūsu cienītāju bāze ir Jūsu sociālais enkurs.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Bijušais puisis/bijusī meitene

• Romantiskas attiecības

• Sadarbība filmu veidošanā

VEIDO PATS (DIY)
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=dO9TrP0gTKk


Jūs esat parasts puisis, bet mazliet... Labi. Aizmirstiet. Jūs esat nekam 
nederīgS. Jums nav darba, Jūs daudz dzerat, konfliktējat ar savu ģimeni. 
Zemes sāls. Jūs parādāt savu dzīvi savās filmās. Un cilvēkiem tas patīk, jo, 
redzot Jūsu dzīvi, viņi saprot, ka viņu dzīve ir labāka. Nožēlojami? Varbūt, 
bet Jūs esat populārs, un Jums ir nauda.

Atsauce: 
https://www.youtube.com/watch?v=dO9TrP0gTKk

Uztveriet šo filmu kā atsauci. Nekopējiet šo saturu, rādot filmu. 
Iedvesmojieties no šī stila un prezentētā materiāla veida. Atcerieties, 
ka Jūsu videoklipiem jābūt radošiem, pieejamiem un saistītiem ar spēles 
iekšējiem notikumiem.

Motivācija:
Nauda, protams.

Iespējamās attiecības ar citiem straumētājiem:

• Tikai konflikti

"PATOSTRĪMERIS"
KANĀLS

https://www.youtube.com/watch?v=dO9TrP0gTKk


1. AINA

PUSAUDŽA PAŠNĀVĪBA

Pusaudzis izdara pašnāvību. Izmeklēšana parādīja, ka viņa sabiedriskā 
dzīve ir atkarīga no virspusējiem kontaktiem internetā. Viņš bija arī Youtube 
publicēto videoklipu fans, kurus pieaugušie gandrīz nespēj kontrolēt. Vai 
ir iespējams, ka ļaunprātīgs saturs ietekmēja viņa dramatisko lēmumu?

Informācija spēlētājiem ("jūtūberi"):
Šajā ainā jūs atrodaties korporatīvā pasākuma aizkulisēs. Parādiet 
auditorijai savas savstarpējās attiecības. Spēlējiet, kā jūs izturaties 
viens pret otru un kāds raksturs ir jūsu attiecībām. Iesaistiet arī kādu 
no auditorijas, kurš pildīs žurnālista lomu. Parādiet savu attieksmi pret 
problēmu, par kuru jums jautā.

Informācija koordinatoram:
Jums ir vajadzīgs brīvprātīgais no auditorijas, kurš pildīs žurnālista lomu. 
Ainai nevajadzētu būt ilgākai par 30 minūtēm. Pārliecinieties, ka aina 
nebeidzas, kamēr "žurnālists" sarunājas ar kādu no YouTube kanāla.

Žurnālists (nespēlējošie varoņi):
Ejiet pie "jūtūberiem", informējiet viņus, ka strādājat kādā informācijas 
nesējā, un lūdziet sniegt komentārus par sava skatītāja pašnāvību.



2. AINA

DĪVAINĀS BĒRES

Viņa iecienīto, internetā ievietoto filmu veidotāji, ieradās uz 
traģiski bojā gājušā pusaudža bērēm. Viņu uzvedība nebija 
pilnīgi adekvāta situācijas nopietnībai. Vai vecāki vēlējās saņemt 
tik dīvainu līdzjūtību? Vai tas bija nobrieduša cilvēka solis?

Informācija spēlētājiem ("jūtūberi"):
Šajā ainā jūs atrodaties pusaudža bērēs, kura pašnāvība ir saistīta ar 
spēles galveno sižetu. Pirmkārt, parādiet, kā jūs uzvedaties kapsētā, kā jūs 
reaģējat un kā jūs izturaties pret šo traģēdiju. Paskaidrojiet arī to, kādas 
šodien ir jūsu attiecības ar citiem veidotājiem. Kad jūs to visu darāt, izsakiet 
līdzjūtību kādam no auditorijas, kurš spēlē mirušā vecākus.

Informācija koordinatoram:
Jums būs nepieciešami brīvprātīgie no auditorijas, kas spēlēs mirušā 
vecākus. Ainai nevajadzētu būt ne ilgākai par 15 minūtēm.

Vecāki (nespēlējošie varoņi):
Nostājieties un pieņemiet līdzjūtību no visiem "jūtūberiem". Reaģējiet, 
ja viņu uzvedība ir dīvaina. Jūs varat būt skumjš un apsūdzošs.



3. AINA

INFLUENCERI IELENKUMĀ

Vakar preses konferences laikā pusaudža iemīļotākos influencerus 
intervēja žurnālists. Paziņojumu būtība bija tīmekļa drošība un 
autoru atbildība par internetā redzamo saturu. Žurnālisti bieži uzdeva 
sarežģītus jautājumus, atklājot būtiskākos kino biznesa trūkumus.

Informācija spēlētājiem ("jūtūberi"):
Šajā ainā jūs atrodaties preses konferencē, kur tiek apspriesti neseni 
notikumi un traģēdija, kas ir spēles ass. Atbildiet uz plašsaziņas līdzekļu 
auditorijas uzdotajiem jautājumiem. Centieties nekliegt, pat ja jūsu viedoklis 
ir atšķirīgs. Saglabājiet savu varoņu raksturu! "Patostrīmeris" nerunās ar 
žurnālistiem pieklājīgi.

Informācija koordinatoram:
Vadiet preses konferenci. Aiciniet runāt. Sekojiet laikam. Ainai jābūt ne 
ilgākai par 20 minūtēm. Pēc ainas izziņojiet pārtraukumu un informējiet 
auditoriju, ka viņiem ir laiks izvietot Facebook grupā komentāru fragmentus 
un svarīgākās ziņas pēc preses konferences.

Žurnālistu auditorija (nespēlējušie varoņi):
Uzdodiet jautājumus par pašreizējiem spēles notikumiem. Pirms katra 
jautājuma padomājiet, no kāda mēdija jūs varētu būt, un nosauciet to 
YouTube lietotājiem.



4. AINA

PĒC GADA

Gadu pēc notikumiem, kas saistīti ar pusaudža pašnāvību, influenceri, 
kuru darbs bija cieši saistīts ar notikumiem, atkal satikās interneta 
veidotāju sanāksmē. Visi? Kādas sarunas notika aizkulisēs?

Informācija spēlētājiem ("jūtūberi"):
Šajā ainā jūs atrodaties korporatīvā pasākuma aizkulisēs gadu pēc 
notikumiem. Izmantojiet to, lai pabeigtu stāstu, parādītu, kā traģēdija 
mainīja jūsu personības un kur jūs tagad atrodaties. Nepiedalīšanās šajā 
ainā arī ir sava veida ziņa par izmaiņām, kas ar jums notikušas.

Informācija koordinatoram:
Ļaujiet spēlētājiem pabeigt visas diskusijas. Pirms sākat spēlēt, uzdodiet 
viņiem atbalstošus jautājumus. Ļaujiet viņiem padomāt, vai visiem 
vajadzētu šeit atrasties.
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