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Programma “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” 

 

Programmas mērķis - paaugstināt dalībnieku profesionālo kompetenci starpkultūru 

izglītībā, palielinot izpratni par daudzkultūru sabiedrību, integrācijas procesiem un 

stiprinot prasmes veidot iekļaujošu vidi skolās un vietējās kopienās. 

 

Programmas mērķauditorija - dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolas administrācijas pārstāvji, topošie pedagogi, vietējo kopienu iedzīvotāji un citi 

izglītības un integrācijas jomu interesenti. 

 

Programmas uzdevumi – sniegt teorētisku ieskatu tēmas pamatjautājumos; aktualizēt 

tēmai piemērotākās pedagoģiskās stratēģijas un mācību metodes; veicināt individuālo 

pašrefleksiju un dalībnieku savstarpējo pieredzes apmaiņu; informēt par skolu labās 

prakses piemēriem; sekmēt inovatīvās pieredzes tālāknodošanu; iepazīstināt ar papildus 

resursiem tēmas padziļinātai apguvei.  

 

Programmas apjoms – 36h, iespējams apgūt arī atsevišķus programmas moduļus. 

 

Programmas apguvē izmantojamās darba formas un metodes – lekcijas un 

prezentācijas, individuālais, grupu un pāru darbs, politikas dokumentu, pētījumu un 

statistikas informācijas izpēte un analīze, argumentācijas uzdevumi, diskusijas, darbs ar 

jēdzieniem, cēloņu un seku saikņu veidošana, situāciju analīze, darbs ar attēliem un 

grafiskajiem organizētājiem, anketu veidošana, kartēšana, videomateriālu analīze, 

ieviešanas plānošana, refleksijas aktivitātes u.c. 

 

Programmas saturs 

- Dažādība sabiedrībā. Dažādība pasaulē, Latvijā, vietējā kopienā, skolā, klasē. 

Starpkultūru dialogs. Dažādība kā resurss attīstībai. Daudzkultūru vide Latvijā – 

iespējas un izaicinājumi. 

 

- Identitāte un piederība. Identitātes veidošanās un nozīme. Daudzveidīgās 

identitātes. Elastīgās identitātes koncepts. Identitāte un sabiedrības integrācija. 

 

- Migrācijas procesi pasaulē un Latvijā. Migrācijas vēsture, lokālais un globālais 

konteksts, cēloņi un sekas. Mūsdienu migrācijas tendences. Migrācijas procesu 

ietekme uz multikulturālu sabiedrību veidošanos Eiropā un Latvijā. 

 

http://www.iniciativa.lv/
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- Stereotipi un aizspriedumi. Stereotipu veidošanās un sekas. Neiecietība un 

diskriminācija. Pedagoģiskās stratēģijas stereotipu mazināšanai un diskriminācijas 

novēršanai. 

 

- Starpkultūru izglītība skolās. Mācību un audzināšanas darba plānošana 

daudzkultūru klasēs, pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti. Atbalsta sistēmas 

veidošana skolā darbam ar daudzkultūru skolēniem un viņu ģimenēm. 

 

- Vietējās kopienas un skolas sadarbība saliedētas sabiedrības veidošanā. Vietējo 

pašvaldību resursi imigrantu iekļaušanai izglītībā. Atbalsta mehānismi skolās un 

kopienās iebraucēju bērnu un ģimeņu integrācijai. Sabiedriskie pakalpojumi 

daudzkultūru kopienā. Komandas darbs imigrantu problēmu risināšanā. 

 

- Kopienas dzīves dimensijas un dažādības vadības elementi kopienā. Kopienas 

dzīves dimensijas un to atspoguļojums vērtībās un ētiskajos priekšstatos. Dažādība 

kā mārketinga resurss. Daudzvalodības stratēģijas – valodu daudzveidība un valodu 

lietojuma regulējums kopienā. 

 

- Papildus resursi tēmu tālākai apguvei. Profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmas izvērtējums, tālākās darbības plānošana. 
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