SEMINĀRS PAR MULTIKULTURĀLO IZGLĪTĪBU

“LAUŽAM STEREOTIPUS – STIPRINĀM IECIETĪBU”
RĪGA
2012.GADA 13.-15. MARTĀ

PROJEKTU ATBALSTA
EIROPAS SAVIENĪBAS FUNDAMENTĀLO TIESĪBU
UN PILSONISKUMA PROGRAMMA

IEVADS
Mēs dzīvojam daudznacionālajā, multikulturālajā sabiedrībā. Kultūru dažādība ir kļuvusi par
mūsdienu realitāti ar kuru nākas rēķināties. Kā reaģēt uz to, ka cilvēki mums apkārt ir tik
dažādi? Uzskatīt savu kultūru par pašu labāko, bet pārējiem piesiet zīmogus un nīst jebkuru, kas
ir atšķirīgs?
Vai arī iemācīties būt iecietīgam pret apkārtējo kultūru dažādību, pieņemt un cienīt tās?
Audzināt jauno paaudzi iecietības garā pret sevi un apkārtējiem, iemācīt cienīt atšķirīgu
viedokli, svešu kultūru un valodu.
Skolotāji, jaunatnes darbinieki, visi tie, kas strādā ar jaunatni – tas ir ievērojams spēks, kas spēj
veicināt cilvēku, kuri ir brīvi no sociālajiem aizspriedumiem, rasisma, diskriminācijas,
ļaunprātības, ksenofobijas un naida, audzināšanas procesu.
Šis seminārs ir lai:





attīstīt dalībnieku prasmes un zināšanas multikulturālās izglītības jomā;
apspriest svarīgākās problēmas, kas ir saistītas ar kultūru daudzveidību, ksenofobiju un
rasismu;
piedāvāt dalībniekiem praktiskos materiālus darbam ar jaunatni;
veiсināt, uz iecietības un multikulturālā dialoga attīstības vērstu, projektu un pasākumu
organizēšanu.

Semināra gaitā tiks apskatīti sekojošie jautājumi:







jaunatnes iecietības veicināšana
kulturālā dažādība
stereotipi un aizspriedumi
neiecietība internetā
masu mēdiju loma
kritiskā domāšana

Dalībnieki saņems multikulturālas izglītības rokasgrāmatu ar praktisko uzdevumu un spēļu
aprakstu.
Kā arī dalībnieki varēs uzlabot savas zināšanas un praktiskās iemaņas neformālās izglītības jomā,
apspriest aktuālās izglītības problēmas Latvijā, atrast noderīgus kontaktus.
Seminārs tiek organizēts projekta „Laužam stereotipus – stiprinām iecietību” ietvaros. Projektu
realizē sabiedriskās organizācijas “Kultūra. Iecietība. Draudzība.” (Latvija), “Klaipēdas
multikulturālais centrs” (Lietuva) un “Vitatiim” (Igaunija).

Projektu finansē Eiropas Savienības fundamentālo tiesību un pilsoniskuma programma.
Projekta mājas lapa: http://tolerance.kid.lv

DALĪBNIEKI
Skolotāji, sociālie pedagogi, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju un studentu
pašpārvalžu pārstāvji.

NORISES LAIKS
2012.gada 13.-15. marts

NORISES VIETA
Viesnīca „Tomo”, Rīga, Raunas 44. (http://www.tomo.lv).

VALODA
Latviešu un krievu

FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
Semināra organizatori nodrošina dalībniekiem bezmaksas dzīvošanu un ēdināšanu. Dalības
maksas nav.

KAS IR VAJADZĪGS, LAI PIEDALĪTOS SEMINĀRĀ?
Līdz 2012. gada 1.martam aizpildīt anketu un nosūtīt pa e-pastu: info@kid.lv.
Darba grupas locekļi sastādīs semināra dalībnieku sarakstu. Apstiprinātie kandidāti tiks
informēti par dalību. Pārējie tiks iekļauti „gaidīšanas sarakstā”.

KONTAKTI
e-pasts: info@kid.lv
tālrunis: 22122587

