
 
Izglītības attīstības centra (IAC) projekts 

  

“Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” 
 Projektu atbalsta ASV vēstniecība  

 
Pedagogu izglītojošie semināri   

                                 (Activity Nr.2.1.2. Training for a wider range of teachers) 
 

2018. gada 20. septembris 
Daugavpils 9.vidusskola (18.Novembra iela 47, Daugavpils) 

 
Izglītības attīstības centrs no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu “Atbalsts 

Latvijas jauniešu medijpratībai”. Tā mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, 

sekmējot jauniešu medijpratību. Projekta laikā skolotāji semināros apguva medijpratības programmu 

un mācību materiālus, kurus pēc tam aprobēja savās stundās 7.-12. klasei.  

Skolotāji medijpratības programmas materiālus visvairāk izmantoja klases audzinātāju stundās, 

sociālajās zinībās, politikā un tiesībās, valodu stundās, ģeogrāfijā un vēsturē. Programmas 

piedāvājumu radoši pielietoja arī matemātikas, datorikas, informātikas, dabaszinību, bioloģijas, 

ekonomikas, vizuālās mākslas, mājsaimniecības, kulturoloģijas un filozofijas skolotāji. Mediju satura 

analīzes jautājumi aplūkoti fakultatīvajās nodarbībās, bibliotekārajā stundā, CLIL metodikas stundās, 

kā arī projektu nedēļā. 

Aicinām skolotājus uz semināru, kurā varēs pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 

medijpratībā, tādējādi palīdzot integrēt IAC izstrādātos mācību materiālus Latvijas vispārizglītojošo 

skolu mācību saturā.  

Plānotā darba kārtība  

10.30 – 11.00 Ierašanās, rīta kafija 

11.00 – 11.45 Medijpratības būtība un aktualitāte (IAC pārstāvis) 

11.45 – 12.30 
Masu mediji kā ierocis propagandas teoriju izplatīšanai. 
Dmitrijs Oļehnovičs ( Daugavpils Universitāte) 

12.45 – 13.30 
1.telpa – Ziņas un satura formāti. 
2. telpa – Mediju vides raksturojums un viltus ziņu īpatnības. 
3.telpa – Darbs ar attēlu („iekāpšana” attēlā, attēla spēks u.c.) 

13.30 – 14.15 Pusdienas 

14.15 – 15.00 
1.telpa – Ziņas un satura formāti. 
2. telpa – Mediju vides raksturojums un viltus ziņu īpatnības. 
3.telpa – Darbs ar attēlu („iekāpšana” attēlā, attēla spēks u.c.). 

15.00 – 15.15  Starpbrīdis 

15.15 – 16.00 
1.telpa – Ziņas un satura formāti. 
2. telpa – Mediju vides raksturojums un viltus ziņu īpatnības. 
3.telpa – Darbs ar attēlu („iekāpšana” attēlā, attēla spēks u.c.). 

16.00-17.00 Noslēgums 

Pieteikšanās līdz 2018.gada 18.septembrim: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem3AmnQWsk-8GVptxb07I_wI7kD699wiEeu-143TwKAMPFLA/viewform 

 

Semināra vadītāji –  projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” skolu  skolotāji  no projekta 

materiālu aprobācijas komandas no Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, 

Daugavpils Vienības pamatskolas. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem3AmnQWsk-8GVptxb07I_wI7kD699wiEeu-143TwKAMPFLA/viewform

