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■ Uzlabojot starpkultūru kompetenci, paveras iespēja pārvarēt aizspriedumus. Tas ļauj veidot izpratni
par to, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības tikt cienītam. Tas atvieglo saziņu un sadarbību ar citiem, ņemot
vērā, cienot un novērtējot kultūrvides dažādību. Starpkultūru dialogs sekmīgi palīdz izpildīt šo ļoti grūto
uzdevumu, jo tā ietvaros var iepazīt citu kultūru un tās atšķirīgās iezīmes, veidot cieņpilnu attieksmi pret
šo kultūru, kā arī apņemties rast kopīgu valodu, kas veicinās izpratni un starpkultūru sadarbību.

■ Viens no šāda starpkultūru dialoga piemēriem ir  pilotprojekts  “Skolotāju apmācība par izglītošanu
pilsoniskuma un cilvēktiesību jautājumos – kā attīstīt  skolēnu spēju novērtēt  plašsaziņas līdzekļos un
sociālajos tīklos pieejamo informāciju?”. Projekta ietvaros pārstāvji no Baltkrievijas, Gruzijas, Lietuvas un
Krievijas  Federācijas  apmainījās  ar  informāciju  par  gūtajiem  panākumiem  un  pieredzi,  pārrunāja
problēmjautājumus, kā arī  iepazinās ar  alternatīvu pieeju problēmu risināšanai.  Sākotnējo piesardzību
pakāpeniski  nomainīja  savstarpēja  uzticēšanās  un  patiesa  interese  par  partneru  izaicinājumiem  un
sasniegumiem.

■ Mums visiem ir vienas mājas, un dzīves kvalitāte šajās mājās ir atkarīga no tā, ko visi kopīgi spēsim
paveikt.  Starpkultūru  dialogs  nodrošina  vislabāko  iespēju  gūt  sekmes  šajā  jomā.  Mums ir  jāiemācās
saskatīt  vienojošo un pieņemt atšķirīgo un jāapzinās,  ka lēmumi ir  jāpieņem visiem kopā, respektējot
ikviena intereses un vajadzības. Mūsu daudzveidība ir Eiropas bagātība, un tā dod iespēju Eiropai būt
radošai.

Profesors Vladimirs Jančuks (Vladimir Yanchuk)
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 DEMOKRĀTIJA 21.GADSIMTĀ – DIGITĀLĀ DEMOKRĀTIJA

Interneta un sociālo tīklu līdz šim nepieredzētā ietekme un dzīvotspēja liecina par to, ka 21.gadsimta

iesākumā cilvēki ir gan saņēmuši vislielāko dāvanu, gan saskārušies ar vislielāko izaicinājumu – digitālo
pilsonību.  Internets  ir  iedzīvinājis  tādas  pārmaiņas,  kādas  pat  visdrosmīgākajiem  utopistiem  šķita
neiespējamas, proti, laika un telpas robežas, kas iepriekš kalpoja par pamatu pārvaldībai un regulējumiem
nepieciešamajām  pastāvošajām  politiskajām,  izglītības,  ekonomikas  un  citām  sistēmām,  nu  kļuvušas
nosacītas. Šīs sistēmas tiek pārveidotas atbilstoši abām paralēlajām dimensijām, kurās dzīvojam, proti,
realitātei  un  virtuālajai  realitātei,  turklāt  otrajā  no  tām  ir  jānodrošina  harmoniska  līdzāspastāvēšana
pasaulē, t.i., jānodrošina digitālā demokrātija.

■ Demokrātija 21.gadsimtā nozīmē tās pamatprincipu atspoguļošanu virtuālajā realitātē tieši tāpat kā
mūsu  ierastajā,  tradicionālajā  realitātē,  jo  virtuālā  realitāte,  ņemot  vērā  tās  sniegto  nepieredzēto  un
nesamērojamo brīvību un iespējas, palielina šo principu pārkāpšanas risku. Virtuālās realitātes sniegtā
pieejamība, iespējas un brīvība vilina daudzus, tāpēc ir nepieciešama dziļāka izpratne par cilvēktiesībām,
jo šis jautājums rada neizbēgamas problēmas.

■ Interneta  pasaulei  nav  robežu,  bet  mūsdienās  cilvēki  to  lieto  ik  dienu,  ir  vajadzīgas  labākas  un
mūsdienīgākas  prasmes,  kompetences  un  vērtības.  Tie  ir  galvenie  instrumenti,  lai  cīnītos  pret
diskrimināciju un vardarbību un novērstu konfliktus.

■ Mūsdienās izglītības sistēmu galvenais uzdevums ir izaudzināt digitālos pilsoņus.

■ Digitālās demokrātijas un digitālās pilsonības sakarā vispirms ir  precīzi  jānosaka, kas ir  digitālais
pilsonis vai kādam viņam vajadzētu būt. Raugoties no izglītības skatupunkta, ir ļoti svarīgi un pat vajadzīgi
parādīt, ko mēs ar to domājam, jo jaunieši, kurus mācām kļūt par digitālajiem pilsoņiem, nav ne “teorētiski”
bērni, ne “svešie”, kuri reiz varētu ierasties mūsu pasaulē. Tie ir mūsu pašu bērni – skolēni, ar kuriem
katru dienu satiekamies mācību stundās, kuru vēlmes, vajadzības, emocijas, prieku, garlaikošanos un
attīstību vērojam ik dienu un kuri aizņem ļoti lielu daļu mūsu pašu dzīves. Tieši mēs virzām viņus tuvāk
nākotnei – digitālajai nākotnei, par kuru ne tikai viņiem, bet arī mums pašiem pagaidām ir maz zināms, jo
cilvēku iespējas ir neizmērojamas.

 IZGLĪTIBAS POLITIKA 21.GADSIMTĀ. 21.GADSIMTA SKOLOTĀJS

Šis  ir  vēsturisks brīdis – pašreizējā izglītības  un pedagoģiskā paradigma mainās līdz ar  dinamisko

informācijas tehnoloģiju attīstību,  savukārt demokrātijas pamatvērtības, piemēram, cilvēktiesības, cieņa
pret daudzveidību, vārda brīvība, līdzdalība utt., nemainās. Pamazām sociālie tīkli un internets kļūst par
visefektīvāko izglītības rīku gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.

■ Lielākais izaicinājums, ar kuru jāsaskaras 21.gadsimta izglītības politikai – uz vērtībām balstīta izglītība,
kur digitālā informācija, kā arī skolēnu un skolotāju digitālās prasmes ir izglītības procesa neatņemama
sastāvdaļa.
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■ Partnervalstu pārstāvniecību nodrošināja turpmāk minētās struktūras.
 Baltkrievija:
Baltkrievijas Pēcdiploma izglītības akadēmija

 Gruzija:
Gruzijas Izglītības un zinātnes ministrijas Skolotāju profesionālās pilnveides centrs

 Lietuva:
Izglītības ministrija, Lietuvas Konfliktu novēršanas asociācija

 Krievijas Federācija:
Krievijas Skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides akadēmija

■  Projekta ietvaros partnervalstis  novērtēja,  cik  daudz to tiesību aktos,  mācību programmās un skolotāju
apmācības  programmās  tiek  minēts  ar digitālo  informāciju  saistītas  analītiskās  domāšanas  un  kritiskās
vērtēšanas prasmes, kā arī izstrādāja un vadīja trīs nodarbības par aktuāliem jautājumiem.

 Baltkrievija
1. Multikulturāla izglītība plašsaziņas līdzekļu un izglītības iestāžu mijiedarbības sistēmā.
2. Migrantu un bēgļu sociālā integrācija un spēja pielāgoties kultūrvidei.
3. Jauniešu vardarbības tiešsaistē novēršana.

 Gruzija
1. Starpkultūru saziņa.
2. Kā izmantot internetu, lai veicinātu diskriminācijas apkarošanu?
3. Naida runa.

 Lietuva
1. Tiešsaistes saziņas kultūra, pārkāpumi un sekas.
2. Informācija tiešsaistē: vai tiešām var ticēt visai tiešsaistē publicētajai informācijai?
3. Interneta kontrole un cenzūra – apspiešana vai nepieciešamība?

 Krievijas Federācija
1. Starpkultūru izglītība.
2. Balsošana tiešsaistē.
3. Finanšpratība.

■ Katras valsts izvēlēto tematu izpēte, kā arī sagatavotās un īstenotās projekta praktiskās nodarbības par
šiem tematiem interesēja ne tikai šo valstu pārstāvjus, bet izrādījās vērtīgs resurss arī citu valstu pārstāvjiem.
Tas noteikti  uzskatāms par  vienu no pozitīvajiem projekta rezultātiem,  kas palīdzēs uzlabot sadarbību un
pieredzes apmaiņu valstu starpā.

   TIESISKAIS REGULĒJUMS, NORMATĪVIE AKTI, MĀCĪBU PROGRAMMA

Lai  nodrošinātu  pasākumu  efektivitāti  un  atbilstību  vajadzībām,  projekta  ietvaros  bija  plānots  izpētīt

iesaistīto valstu tiesisko regulējumu, normatīvos aktus un mācību programmas.

■  Pirmajā  mirklī  šķita,  ka  visu  četru  valstu  izglītības  sistēmu  pamatā  ir  rūpīgi  sakārtots valsts  tiesiskais
regulējums, kas atbilst par izglītību atbildīgo starptautisko iestāžu sniegtajiem ieteikumiem. Izrādījās, ka visu
četru valstu tiesību aktu sistēmā par prioritāti ir izvirzīti  pilotprojekta īstenošanai izvēlētie temati: pilsoniskā
izglītība, digitālās informācijas novērtēšanai vajadzīgo prasmju attīstība, kritiska analīze, kā arī informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana.
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SECINĀJUMI UN
REKOMENDĀCIJAS

 Analizējot projekta ietvaros rīkotās un īstenotās pilotapmācības novērtējumu, tika secināts, ka gan
skolēniem, gan skolotājiem ir būtiski un saistoši runāt par sarežģītiem un svarīgiem jautājumiem,
piemēram, diskriminācija, vardarbība, starpkultūru attiecības utt. Gūtā pieredze liecina, ka skolēni
un skolotāji ļoti labprāt iesaistās darba procesā.

 Pilotapmācības  dalībnieku  komentāri  ļāva  secināt,  ka  skolās  ir  vajadzīgas  stratēģiskas  un
“vienkāršas”  metodes, lai  atvieglotu  iepriekš minēto sarežģīto  jautājumu risināšanu skolu vidē.
Būtu jānodrošina praktiski līdzekļi skolotājiem un izvērstas norādes projekta nodarbībām, kas ļautu
klases vidē praktizēt un izkopt būtiskākās pamatprasmes.

 Pilotapmācības dalībnieki pareizi saprot ierosināto apmācības stundu nozīmi. Jau sākuma posmā
viņi sāka plānot to, ar kādiem līdzekļiem un kādā veidā varētu izmantot piedāvātos resursus savā
skolā. Turklāt 80% dalībnieku tūlīt pēc atgriešanās savā skolā par apmācības saturu informēja arī
savus kolēģus.

 Protams,  izglītības  sistēmu  lietderības  un  efektivitātes  pamatā  ir  tiesiskais  regulējums  un
izstrādātās mācību programmas, tomēr ar to vien nepietiek, lai gūtu tiešus rezultātus. Projektā
iesaistīto valstu izglītības tiesiskā regulējuma analīze liecināja, ka bieži vien rūpīgi izstrādāti tiesību
akti neatbilst realitātei skolu vidē un ar tiem nevar atrisināt problēmas, ar kurām saskaras skolas.

 Projektā iesaistītajās valstīs tiek aktīvi ieviestas skolotāju apmācības programmas, tomēr projekta
ietvaros veiktajā pilotapmācībā tika gūts apstiprinājums tam, ka šī problēma būtu jāskata skolotāju
profesionālās  pilnveides  programmās  un  tajās  būtu  īpaši  jāpievēršas  problēmu  risināšanas
jautājumam.

 Pasākumi apmācībai problēmu risināšanas jomā būtu jāīsteno konsekventi un bieži. Skolotājiem ir
pastāvīgi jānodrošina atjaunināti profesionālie rīki.

 Skolēni  ir  jāiesaista  apmācības  pasākumos,  lai  nodrošinātu  to,  ka  problēmu  definēšanā  un
risinājumu meklēšanā vērā tiek ņemts arī viņu viedoklis.

 Nav  iespējams  izglītot  mūsdienīgu  pilsoni,  ja  netiek  izmantoti  moderni  līdzekļi.  Skolās  ir
jānodrošina e-telpas  sniegtās  iespējas  –  mūsdienās  e-telpa  ir  daļa  no cilvēku ikdienas,  tāpēc
skolām ir jācenšas padarīt to arī par neatņemamu mācīšanās procesa daļu.

 Attīstīt skolēnu spēju kritiski novērtēt un analizēt informāciju, spēt paust savu viedokli un cienīt citu
cilvēku  tiesības  –  tas  ir  ne  tikai  skolēna  personīgo  un  profesionālo  panākumu,  bet  arī
demokrātiskas sabiedrības labklājības pamats.

 Jo  lielāka  brīvība,  jo  lielāks  risks  neievērot  cilvēktiesības,  tādēļ  ir  jāturpina  popularizēt
demokrātisku pilsonību un nediskrimināciju.





21.



22.

•e
•
•



23.

;
;

3)

http://ont.by/tv/projects/pozition
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.academy.edu.by/files/29052013_Profilaktika.pdf


24.

•e

•e

•e
•e
•e



25.



26.



27.



Kā attīstīt skolēnu spēju novērtēt plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos pieejamo informāciju 28.lpp.

■ Pirms skolēniem tiek dots uzdevums, jāpaskaidro, ka uz dažiem uzdotajiem jautājumiem nevar sniegt
konkrētu un nešaubīgi pareizu atbildi. Jautājumi paredzēti tam, lai veicinātu viedokļu daudzveidību. Tomēr
nodarbības beigās būtu jāgūst vienprātība, ietverot visus paustos viedokļus un uzskatus.

Pielikumi

■ Resurss Nr.1

Tīmekļa vietņu tipi
 Personīgās mājaslapas – tās uztur fiziskas personas, lai publicētu personīga rakstura saturu.

Sociālie  tīkli,  piemēram,  Facebook,  LinkedIn,  kas  sniedz  tehniskas  iespējas.  Tomēr  fiziskā
persona ir atbildīga par informācijas kvalitāti, piemēram, pareizību, pilnīgumu un objektivitāti. Šo
vietņu tematikai ir ļoti plašs spektrs, piemēram, tajās apskata mājas dzīves aspektus vai vērtē
notikumus politikā, reklamē mazu uzņēmumu vai nodarbojas ar māksliniecisku pašizpausmi.

 Speciālo interešu vietnes – tās uztur bezpeļņas organizācijas vai aktīvisti,  kuri iestājas par
konkrētiem jautājumiem, piemēram, vides problēmām, cilvēktiesībām, izglītību,  labdarību vai
sociālo aprūpi. Šajās vietnēs paustās intereses var būt diezgan vispārīgas vai radikālas, turklāt
sniegtās  informācijas  uzticamības  līmenis  ir  ļoti  dažāds.  Būtībā  speciālo  interešu  vietnes  ir
tendenciozas. Izmantojot šādus avotus, lasītājam ir jāapzinās šā avota autoru īpašās intereses.
Tāpēc jāpiebilst, ka arī informācijas pareizības pakāpe ir ļoti dažāda.

 Profesionālās  vietnes  –  tās  uztur  iestādes,  institūcijas  un  organizācijas.  Bieži  vien  šādas
vietnes ir  īpaši  izveidotas,  lai  vienoti  sniegtu apkopotu informāciju, ko piedāvā dažādi  avoti,
piemēram,  valdības,  vietējo  varas  iestāžu,  starptautisko  un  valsts  iestāžu,  kā  arī  izglītības
iestāžu portāli. Parasti šīs vietnes atbilst tiesību aktu prasībām un publicitātes standartiem un
tajās sniedz skaidru norādi uz izmantotajiem oriģinālajiem avotiem un citētajiem autoriem. Par
sniegtās  informācijas  uzticamību  liecina  tās  iestādes  uzticamība  vai  personas  profesionālā
kvalifikācija, kura sniegusi attiecīgo informāciju.

 Ziņu un žurnālistu vietnes  – tās ir  valsts vai starptautiskās ziņu vietnes, avīžu un žurnālu
tiešsaistes versijas, kā arī “pašmāju” publikācijas tīmeklī. Jebkura persona var publicēt savas
“ziņas” tīmeklī. Te var būt runa par pastāvošu un plašu atzinību guvušu laikrakstu, žurnālu vai
ziņu aģentūru elektroniskajām versijām. Tomēr runa var būt arī par jaunradītiem produktiem,
kas  ir  pieejami  tikai  tiešsaistē.  No tehniskā aspekta  ir  salīdzinoši  viegli  izveidot  ziņu  vietni.
Grūtākais ir  gūt atpazīstamību un saglabāt objektīva informācijas avota reputāciju. Par šāda
veida ziņu  vietņu uzticamību spriež pēc tā,  cik  bieži  tās citē  pārējie  populārie un uzticamie
plašsaziņas līdzekļi.

 Forumi –  specializēta  tīmekļa  vietne  diskusijām.  Šādu  forumu  apmeklētāji  apmainās ar
viedokļiem un pieredzi dažādos jautājumos. Tā kā jebkura persona var reģistrēties forumā un
paust viedokli par sev aktuālu jautājumu, tajos valda viedokļu daudzveidība. Tomēr šo forumu
administrācija var pēc saviem ieskatiem bloķēt atsevišķus komentārus,  dzēst  nevienprātīgus
paziņojumus vai pat slēgt diskusiju par kādu tematu.

 Uzņēmuma  vietne  –  tā  “ir  tendencioza  vietne,  kuras  uzdevums  ir  popularizēt  uzņēmuma
produktu, tāpēc ir jāuzmanās no pārspīlētiem apgalvojumiem attiecībā uz veiktspēju un kvalitāti.
Lai  gan daudziem likumīgi  dibinātiem uzņēmumiem ir  savas tīmekļa vietnes, dažas tomēr ir
nelikumīgas. Uzņēmumi gan ar labu, gan sliktu reputāciju cenšas gūt peļņu, kā arī iegūt un
paturēt  klientus.  Uzņēmumi  neinformēs  par  savu  konkurentu  produktiem.  Daudzi  uzņēmēji
izmanto “īrētu” tīmekļa telpu, lai – apzinoties savu pircēju – radītu savu tīmekļa vietni un pārdotu
savus  pakalpojumus  vai  produktus”.  Uzmanieties  no  negodīgu  uzņēmumu  komerciālajām
vietnēm!

Informācijas avots: Criteria to Evaluate the Credibility of WWW Resources // Virginia Montecino, Džordža Masona universitāte,
Fērfaksa, Virdžīnija, http://mason.gmu.edu/~montecin/web-eval-sites.htm.

http://mason.gmu.edu/~montecin/web-eval-sites.htm
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http://www.demos.co.uk/files/Truth_-_web.pdf
http://lzlek.lt/index.php%3Flang%3D1%26sid%3D381%26tid%3D329
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UZ BILDES IR ŠĀDS uzraksts, bija melnā krāsā, tas nav nobīdījies???

http://graphics8.nytimes.com/images/2011/09/18/books/review/18HARI/18HARI-articleLarge.jpg
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Pielikumi (nodarbības) 33.lpp.

■ Vēlēšanu kampaņas rezultāts  ir  tautas balsojums, kurā pilsētas iedzīvotāji  ievēl  mēru,  izmantojot
spēles “Megalopolis” portālu (http://www.mmgame.ru).

■ Kad kandidāti ir reģistrēti, var sākties kampaņas pasākumi. Tomēr vispirms katram vēlēšanu birojam
ir jāizstrādā sava stratēģija vēlēšanu kampaņai.

■ Turpmāk minēti galvenie uzdevumi.
1. Sagatavot  kandidāta  curriculum  vitae (izkārto  kā  kopsavilkumu  ar  fotogrāfiju)  un  publicēt  to

“Megalopolis” tīmekļa vietnē. Šis materiāls ļauj vēlētājiem iepazīties ar kandidātu. Tajā jāuzsver
kandidāta personīgās īpašības un vadītāja spējas, kā arī jānorāda būtiskākie sasniegumi un dzīves
plāni. Vēlētāji var iepazīties ar šo informāciju un novērtēt to.

2. Preses  konference.  Tās  ietvaros  kandidātam  jāpauž  savs  viedoklis  lielas  auditorijas  priekšā,
atbildot uz preses un citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju jautājumiem. Parasti preses konference
sniedz pirmo iespēju noskaidrot kandidāta personību. Preses konferenci rīko tiešsaistē. Dalībnieki
saņem informāciju jautājumu un atbilžu veidā. Preses konferencē kandidāts iepazīstina ar sevi,
uzsverot savu vadītāja un organizatorisko pieredzi, intereses, kā arī izvēli brīvā laika pavadīšanai
utt. Kandidāts arī paskaidro, kāpēc ir izvēlējies piedalīties vēlēšanu kampaņā un ko nodrošinās, ja
tiks ievēlēts mēra amatā.

3. Kandidātu piedalīšanās TV debatēs.  Videokameru priekšā kandidāti  tīmeklī  pārrunā aktuālus
jautājumus  ar citu  vēlēšanās  pārstāvēto  partiju  pārstāvjiem.  Šajās  diskusijās  tiek  dota  iespēja
uzsvērt viedokļu atšķirības, kā arī līdzību,  ja tāda ir. Televīzijas debatēs galveno uzmanību var
pievērst kādam konkrētam, iepriekš noteiktam tematam. Piemēram, var pārrunāt tematu “Skolēnu
pašpārvalde: aktuālās problēmas un risinājumi”.

4. Kandidātu  cīņas.  Šajā  posmā  kandidātiem  ir  iespēja  tieši  vērsties  pie  plašas  auditorijas, lai
izklāstītu savu programmu un dažu minūšu uzrunā pārliecinātu sabiedrību par savām prasmēm
īstenot politiskos paziņojumus. Šai uzrunai atvēl ne vairāk kā 2–3 minūtes. Pēc būtības šī sarunas
forma ir  emocionāla,  tai  jābūt  dinamiskai.  Sarunās  var  uzstāties visi  kandidāta vēlēšanu biroja
biedri. Cīņas notiek tiešsaistē.

5. Kandidāta  programma.  Šī  ir  kampaņas  visinformatīvākā  daļa,  jo,  izklāstot  programmu, var
detalizēti  izstāstīt  visas  galvenās  idejas,  ko  kandidāts  īstenos,  ja  tiks  ievēlēts  amatā.  Spēlē
“Megalopolis” notiek vēlēšanu programmu konkurss, kurā mēra amata kandidātus aicina izstrādāt
programmu pilsētas attīstībai.  Konkursā uzmanību pievērš darba kvalitātei,  nozīmībai, ierosināto
ideju oriģinalitātei, abstraktajai domāšanai.

■ Tātad var teikt, ka tehnoloģiju spēle “Megalopolis” ir skolu tīkls nākamajiem vēlētājiem. Dalībnieki būs
sagatavoti  aktīvai  dalībai  galvenajos  vēlēšanu  procesos,  jo  būs  jau  reiz  pieredzējuši  demokrātiskas
vēlēšanas.

http://www.demos.co.uk/files/Truth_-_web.pdf







