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Patlaban Izglītības attīstības 
centrs (IAC) īsteno projektu „Da-
žādība kā izglītības un kopienas 
attīstības resurss”. Laikā no aprīļa 
līdz septembrim projekta eksperti 
ir izveidojuši starpkultūru izglītības 
programmu, kurā ir ietverti jautāju-
mi par daudzveidības vadību skolās 
un vietējās kopienās. 24.–26. sep-
tembrī notika programmas apguves 
seminārs, kurā piedalījās 15 Latvijas 
skolu un vietējo kopienu pārstāvju 
komandu. Programmas apguves 
seminārā ar skolu komandām strā-
dās IAC, Latvijas Kopienu iniciatīvu 
fonda un Norvēģijas Valsts daudz-
kultūru izglītības centra (The Natio-
nal Centre for Multicultural Educa-
tion) un citi eksperti.

Kāpēc migrācija, un vai 
tā mums nepieciešama?
Norvēģijā ir 5 080 097 iedzīvo-

tāji, no kuriem 15,6 % ir imigranti; 
iedzīvotāju skaits šogad ir palielinā-
jies par 11 676 cilvēkiem – daloties 
ar Norvēģijas pieredzi imigrantu 
integrācijā, informēja Norvēģijas 
Valsts daudzkultūru izglītības cen-
tra eksperte Anita Lēdrupa (Anita 
Lødrup). Viņa stāstīja, ka Norvēģijā 
ir izveidots Valsts daudzkultūru iz-
glītības centrs, kurš darbojas kompe-
tences veidošanas, tīklošanās un at-
tīstības projektu īstenošanas jomā ar 
mērķi veicināt un īstenot iekļaujošu 
un vienlīdzīgu izglītību lingvistiska-
jām minoritātēm bērnudārzos, sko-
lās un pieaugušo izglītības iestādēs.

Lektore uzdeva jautājumu „Kā-
pēc migrācija, un vai tā mums ne-
pieciešama?”, aicinot domāt par to, 
ka migrācija ir nevis drauds rietum-
valstu labklājībai, bet gan ekono-
miska iespēja, par ko bieži tiek pie-
mirsts. „Vietējie iedzīvotāji satraucas 
par to, ka imigranti aizpilda viņu 
darba vietas. Taču tā nebūt nav tais-
nība, jo aizspriedumi un citi šķēršļi 
liek daudziem imigrantiem kļūt par 
uzņēmējiem – viņi rada jaunas dar-
ba vietas gan sev, gan citiem. Tā kā 
imigrantiem parasti piedāvā darbu 
ar zemu atalgojumu, valsts pamat-
darbaspēkam ir iespējas iegūt citus 
un labāk apmaksātus darbus,” stās-
tīja A. Lēdrupa. Viņa rosināja ana-
lizēt arī demogrāfijas jautājumus, 
jo, piemēram, Vācijā dzimstības lī-
menis pašlaik ir viszemākais pasaulē 
(avots: HHWI Hamburg, jaunākais 
ziņojums). Baltijas valstīs iedzīvotā-
ju skaita kritums sasniegs 30–40 % 
ap 2050. gadu. ASV būs pasaules 
ekonomikas līderes, pateicoties aug-

stajam dzimstības līmenim un spējai 
piesaistīt kvalificētus un uzcītīgus 
darbiniekus no visas pasaules, – tās 
iedzīvotāju skaits pārsniegs 400 mil-
jonu nākamās paaudzes laikā. Taču 
Eiropā katrai sievietei ir jādzemdē 
vismaz 2,1 bērns, lai iedzīvotāju 
skaits saglabātos šodienas līmenī, 
bet ne 1,99. Norvēģi uzskata, ka 
imigranti gan no ekonomiskā, gan 
demogrāfiskā viedokļa ir valsts iz-
augsmes iespēja, kas garantēs sociāli 
nodrošinātas vecumdienas noveco-
jošajiem iedzīvotājiem.

Norvēģijā Izglītības likumā ir 
noteiktas tiesības uz izglītību visu 
minoritāšu skolēniem. Valstī tiek 
uzskatīts, ka nav negodīgi sniegt pa-
pildu palīdzību un pievērsties šiem 
skolēniem (studentiem) – tas ir so-
lis, lai viņiem ļautu kļūt par labiem 
pilsoņiem, kas spēj dot pozitīvu 
ieguldījumu sabiedrībai. „Norvē-
ģijas valdības mērķis ir panākt, lai 
iespējami daudz minoritāšu valodu 
bērnu apmeklē bērnudārzus, vissva-
rīgāko iekļaušanas un valodu apgu-
ves vietu, jo, mācot norvēģu valodu 
no agrīnāka vecuma, to var izdarīt 
ātrāk un ar mazāku resursu patēri-
ņu. Norvēģijā ir pieejami granti, lai 
finansētu pasākumus bērnu valodas 
izpratnes uzlabošanai un bērnudār-
za vietu nodrošināšanai bērniem no 
bēgļu ģimenēm, kas nesen ir iera-
dušās Norvēģijā. Ir svarīgi iesaistīt 
vecākus (aprūpētājus) savu bērnu 
izglītošanā. Uzaiciniet viņus uz ve-
cāku sapulcēm, lai palīdzētu viņiem 
labāk izprast mūsu izglītības sistē-
mu! Izskaidrojiet, kā viņi var palī-
dzēt saviem bērniem, ko mēs no vi-
ņiem sagaidām! Un ko viņi sagaida 
no saviem bērniem? Ļaujiet satikties 

ar citiem pieaugušajiem, integrējiet!” 
rosināja A. Lēdrupa.

Konkrētas idejas, kā norvēģu ko-
lēģi strādā ar imigrantiem, piedāvā-
sim nākamajā laikraksta numurā.

Identitāte un 
daudzveidība
Nodarbību ar šādu nosaukumu 

piedāvāja IAC projekta satura un 
metodikas autore Daina Zelmene. 
Uzdodot vienkāršus jautājumus, uz-
devumus (piemēram, kājās ir jāpie-
ceļas tiem, kuri ir dzimuši Latvijā, 
kuru dzimtā valoda ir latviešu va-
loda u. c.), secinājām, ka arī nelielā 
cilvēku grupā esam atšķirīgi. Daudz-
veidības galvenās dimensijas ir rase, 
tautība, dzimums, seksuālā orientā-
cija, reliģiskā piederība, cilvēku fi-
ziskās un mentālās spējas, politiskā 
un ideoloģiskā piederība. „Savukārt 
identitāte ir indivīda pašuztvere, se-
vis izjūta, viņa vērtības. Ja cilvēks ir 
stiprs, apzinās, kas viņš ir, tad viņš 
daudzveidīgajā pasaulē neapjuks, vi-
ņam būs vieglāk pieņemt lēmumus, 
viņš būs iecietīgāks pret citiem cil-
vēkiem, veidos drošāku sabiedrību. 
Tādēļ viens no skolas uzdevumiem 
ir iemācīt skolēniem identitāti – kā 
uztvert, saprast, pieņemt sevi – un 
tad mācīt, kā uztvert citus. Skolās 
klases audzinātāji, sociālo zinību 
skolotāji var strādāt ar daudzveidī-
gām identitātes aktivitātēm,” skaid-
roja D. Zelmene. Viņa pedagogiem 
piedāvāja aktivitāti „Vairāk nekā 
viens stāsts”, Nobela muzeja radītu 
kāršu spēli, kas ir pielāgota Latvijas 
apstākļiem. Spēle būs gan aizraujoša 
aktivitāte mācību stundā, apgūstot 
konkrētu tēmu, gan arī interesanta 
un vienam otru izzinoša nodarbe 

neformālās nodarbībās, turklāt da-
žādu paaudžu cilvēkiem. Ikdienas 
darbā skolotājiem noderēs arī so-
ciālpsihologa Šaloma Švarca (Sha-
lom H. Schwartz) izstrādātā uni-
versālo vērtību teorija, kurā ir no-
sauktas 57 vērtības, kas ir sakārtotas 
10 pamatgrupās. Saskaņā ar Š. Švar-
ca teoriju vērtības ir cilvēka rīcības 
motivācijas pamats. Avots: http://
scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcon-
tent.cgi?article=1116&context=orpc.

Otrs avots, ko izmantot, lai runā-
tu par identitāti, ir Latvijas Universi-
tātes profesora sociologa Tāļa Tisen-
kopfa atziņas par latvisko identitāti: 
http://www.diena.lv/arhivs/latviska-
identitate-gadsimta-izskana-es-citi-
mes-10570716.

Kādu atbalstu 
izglītības iestādes sagaida 
no valsts, lai veiksmīgāk 
organizētu darbu ar 
skolēniem imigrantiem
Projekta pedagogu ieteikumi

Sistēma
Nodrošināt valstī vienotu sistēmu 

ārzemju skolēnu mācību organizē-
šanā – skolēnu uzņemšanā, mācību 
procesa nodrošināšanā, vērtēšanā, 
pārbaudes darbu organizēšanā, pār-
celšanā nākamajā klasē u. c.

Veikt izmaiņas Ministru kabine-
ta noteikumos Nr. 149 un 468 par 
darbu ar skolēniem no citām val-
stīm. Paredzēt atbalsta pasākumus 
ne tikai reemigrantiem, bet visiem 
skolēniem iebraucējiem.

Izstrādāt un pieņemt vadlīnijas 
vai metodiskos ieteikumus izglītības 
iestādēm par metodisko darbu ar 
trešo valstu valstspiederīgajiem (in-

dividuālo plānu veidošana, atbalsta 
pasākumi u. c.).

Izstrādāt paraugprogrammu pa-
matizglītības iegūšanai skolēniem, 
kas ir iebraukuši no citām valstīm.

Iestrādāt normatīvajos aktos ie-
spējas papildu nodarbību organizē-
šanai. Pašlaik problēmas rada for-
mulējums „nepārsniedzot skolēna 
slodzi”.

Izstrādāt imigrantiem pielāgotus 
valsts pārbaudes darbus.

Personāls
Paredzēt izglītības iestādēm, ku-

rās mācās trešo valstu piederīgie 
(ne tikai bēgļi), amata pozīciju „ko-
ordinators darbam ar trešo valstu 
valstspiederīgajiem – skolēniem un 
viņu ģimenēm”.

Izglītības iestādēs, kuras uzņems 
trešo valstu valstspiederīgos, nodro-
šināt papildu atbalsta personālu – 
skolotāja palīgu, sociālo pedagogu, 
tulku, logopēdu u. c.

Latviešu valodas apguve
Piešķirt papildu finansējumu lat-

viešu valodas apguvei trešo valstu 
valstspiederīgajiem, tostarp viņu 
ģimenēm.

Iesaistīt skolotājus praktiķus vie-
nota valodas apguves modeļa izvei-
dē imigrantiem.

Paredzēt kārtību, kādā papildu 
finansējumu valodas apguvei (u. c. 
atbalsta pasākumiem) saņem iz-
glītības iestādes, kurās trešo valstu 
valstspiederīgie mācības uzsāk mā-
cību gada vidū.

Pedagogu izglītība un
mācību materiāli
Atbalsts pedagogiem angļu, vācu, 

franču, spāņu un citu potenciāli ie-
spējamu starpvalodu apguvē sadar-
bībai ar imigrantu bērniem un viņu 
ģimenēm.

Kursi klašu audzinātājiem – satu-
risks un metodisks atbalsts darbā ar 
imigrantu bērniem.

Imigrantu bērniem adaptētu mā-
cību materiālu izveide par Latvijas 
vēsturi, Latvijas ģeogrāfiju, sociālo 
zinību tematiku u. c.

Finansējums skolām mācību lī-
dzekļu iegādei skolēniem no ārval-
stīm.

Radīt iespēju pedagogiem, kuri 
strādā ar imigrantu bērniem, sav-
starpējai pieredzes apmaiņai (pro-
jektos, kursos, metodiskajās dienās 
u. c.).

Vairāk par projektu: http://www.
iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadi-
ba-kopienas-resurss/. 
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Starpkultūru izglītības programma 
„Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss”
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24.–26. septembrī notika projekta „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” programmas 
apguves seminārs, kurā piedalījās 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu pārstāvju komandu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Šis raksts ir sagatavots IAC projekta „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) ietvaros.
Šis materiāls ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild IAC.


