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Rokasgrāmata domāta skolu pašpārvalžu aktīvistiem, jauniešiem, kas nav vienaldzī-
gi pret valsts likteni un savu dzīvi un aktīvi iesaistās to veidošanā. Tekstā var gan 
iepazīties ar trešās valsts valstspiederīgā jaunieša profilu un uzzināt, cik jauniešu 
un no kurām valstīm Latvija uzņem pēdējos gadus, gan, izmēģinot praksē mūsu 
piedāvātās aktivitātes, apgūt starpkultūru komunikācijas pamatiemaņas, ieskaitot 
konfliktu risināšanu starpkultūru vidē. Rokasgrāmatā izmantotas neformālās izglītī-
bas iespējas un tās lietotāji var izmantot spēles un aktivitātes tolerances veicināša-
nas un starpkultūru saziņas pilnveides nolūkos, strādājot ar jauniešiem vecumā no 
13 līdz 25 gadiem. 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 
atbalstu. Par publikācijas saturu atbild LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 
2010. gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts bu-
džeta (25%) finansējumu.
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Kam roKasgrāmata domāta? 

Sveicināts, Hi, привет!

Ja esi šajā lappusē, tad Tev noteikti ir kāds sakars ar skolas 
pašpārvaldi – esi tagad vai esi bijis aktīvs jaunietis, un lielākam 
vai mazākam gadu skaitam nav nozīmesJ. 

Ja Tavā skolā mācās (un varbūt skolas pašpārvaldē darbojas) 
kāds vienaudzis no Krievijas, Pakistānas, Taizemes, ukrainas 
vai ASV, tad tālāk tekstā sastopamās idejas un ieteikumi pa-
līdzēs viņu labāk izprast, nenokļūt muļķīgā situācijā, nezinot 
viņa kultūrā pieņemto uzvedību un valodu. Vispār Tu jutīsies 
drošāk, un, Tavā iespaidā – arī viņš vai viņaJ. 

Projektā, par ko pastāstīšu ievadā, runājāmies ar skolēniem 
no minētajām valstīm, un viņi atklāti teica mums, ka ar viņiem 
auklēties nevajag, to viņi arī nemaz negrib. „Tev pašam jāsāk 
runāt, jāiet klāt citiem bērniem un jāpiedāvā sava draudzība”, 
teica Mitja no Pēterburgas, „galvenais atbalsts ir draugi – Svešā 
valstī pat svarīgāks nekā ģimene”. 

lasot un izmatojot šo rokasgrāmatu, Tu uzzināsi, cik un 
no kurām valstīm iebraucēju, tostarp jauniešu, latvija uzņem 
pēdējos gados, varēsi izmērīt un novērtēt savu iecietības jeb 
tolerances temperatūru un to pacelt – ne jau lai slimotu, tieši 
otrādi, lai kļūtu siltāks un starpkultūru komunikācijā prasmī-
gāks. Tu taču vēlies paceļot, pamācīties citās valstīs, vai ne? Nu 
redzi, te Tev būs atbalsts. 
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Novēlu šo rokasgrāmatu neturēt plauktā, bet droši lietot: 
lai tā nobružājas radošās aktivitātēs, izspēlējot saliedēšanas un 
sadarbības spēles! 

Atklājumus lasot un darot – 

sirsnīgi, 

Projekta „Integrācijas veicināšanas  
atbalsta sistēmas izveide trešo valstu  
valstspiederīgajiem jauniešiem”  
vadītāja 
Liesma Ose 
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IEVads. INtEgrāCIJas 
VEICINāŠaNas Programma

Grāmata, ko esi atvēris, dos iespēju gan iepazīt trešo val-
stu valstspiederīgo jauniešu vajadzības un intereses, gan kļūt 
iecietīgākiem un pavisam drošiem, atvērtiem saziņai ar ārvalstu 
jauniešiem. 

Trešās valsts valstspiederīgais — persona, kas nav latvijas 
Republikas, citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kādas no 
Eiropas ekonomikas zonas valstīm (visas ES valstis un īslande, 
lihtenšteina, Norvēģija) vai Šveices konfederācijas pilsonis, vai 
bezvalstnieks – persona, kurai šo statusu piešķīrusi kāda no mi-
nētajām valstīm. 

latvijā starp skolēniem un studentiem ir vairāk kā 3 000 tre-
šo valstu valstspiederīgo. Pārstāvētākās valstis ir Krievija, uk-
raina, baltkrievija, Gruzija, uzbekistāna, Turcija, Azerbaidžā-
na, Kazahstāna, Nigērija, Šrilanka, Moldova, Ēģipte.

Droši vien jau esi pamanījis internetā mājas lapu 
www. jaunatneslietas. lv. Tajā var atrast ļoti daudz aktīvam jau-
nietim vērtīgu ziņu: gan par jaunatnes organizācijām, iespējām 
strādāt un mācīties, izklaidēties, sportot u.c. 

Šī rokasgrāmata tapusi, Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas nodaļas darbiniecēm paplašinot darba ap-
jomus: uzsākts projekts par trešo valstu jauniešu atbalstu sko-
lās, augstskolās, darba vietās. To finansē Eiropas trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonds, kuru latvijā pārrauga Kul-
tūras ministrija. 

Projekta rezultātā skolēnu pašpārvalžu aktīvisti  – kā Tu  – 
iegūs prasmes, kuras nepieciešamas, lai radītu trešo valstu 
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valstspiederīgajiem skolēniem draudzīgu gaisotni skolās. Di-
rektoru vietnieki audzināšanas darbā un jaunatnes lietu spe-
ciālisti varēs organizēt kultūru dialoga pasākumus un iekļaut 
trešo valstu valstspiederīgos jauniešus vietējā sabiedrībā. Savu-
kārt paši trešo valstu valstspiederīgie jaunieši varēs saņemt sev 
draudzīgā un saprotamā valodā interaktīvu tiešsaistes atbalstu 
un informācijas resursu www. jaunatneslietas. lv, kur būs iespē-
jams vienlaikus apgūt arī latviešu valodas pamatus. Ceram, ka 
palielināsies jaunatnes politikas portāla www. jaunatneslietas. lv 
apmeklētāju skaits, jo informācija jauniešiem būs pieejama arī 
angļu un krievu valodās. 

Trešo valstu valstspiederīgo jauniešu integrācijas veici-
nāšanas programma skolu pašpārvaldēm, jaunatnes lietu 
speciālistiem un direktoru vietniekiem audzināšanas darbā

lai labi uzrakstītu rokasgrāmatu, bija jāsaprot, kāda veida 
izglītība un prasmes vajadzīgas cilvēkiem, kas ikdienā – mācī-
bās, sadzīvē, darbā – saskaras ar trešo valstu jauniešiem. 

Tā tapa šī programma, ko 5 radošās darbnīcās – aprobāci-
jas semināros – par labu atzina Tavi vienaudži, arī trešo valstu 
valstspiederīgie skolēni un studenti. 
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Stāsta Madara Peipiņa, apmācību trenere:  
„Pirmo reizi strādāju ar grupu, kurā ir gan jaunieši – 
skolēni un studenti – gan pieaugušie – direktoru 
vietnieki, un, jāatzīst, biju patīkami pārsteigta! Visi 
dalībnieki bija ļoti pieslēgušies un aktīvi iesaistīti, 
arī stāstot par savu pieredzi citās kultūrās un valstīs. 
Iejūtoties dažādās lomās, dalībnieki labāk mācījās 
izprast gan to, ko nozīmē būt citas kultūras pārstāvim, 
gan arī to, kā svešinieks jūtas, atbraucot uz pavisam 
nepazīstamu zemi. Tēlaini izsakoties, tieši iejušanās 
cita cilvēka lomā un situācijā, „iekāpšana cita kurpēs” ir 
viens no efektīvākajiem veidiem, kā patiešām saprast 
otru un pēc tam meklēt veidus, kā palīdzēt un atbalstīt.” 
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Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas.

Programmas anotācija: integrācijas veicināša-
nas programmā iekļautas starpkultūru dialoga un 
starpkultūru kompetences veidošanas aktivitātes, 
lai sasniegtu efektīvu komunikāciju un izpratni 
starp indivīdiem, kas pārstāv dažādas kultūras. bū-
tiska programmas daļa veltīta tam, lai dalībnieki 
praktiski apgūtu un pielietotu starpkultūru komu-
nikāciju: zināšanas (nepieciešamā informācija, lai 
atbilstoši un efektīvi reaģētu); motivācija (pozi-
tīva attieksme, empātija); prasmes (uzvedība, lai 
atbilstoši un efektīvi reaģētu). Programmā ietver-
ta gan teorijas apguve, gan arī praktiski uzdevumi, 
lomu spēles un konkrētu gadījumu analīze. 

Programmas mērķis: sekmēt trešo valstu 
valstspiederīgo jauniešu adaptācijas un integrāci-
jas procesu latvijas vidē, izveidojot trešo valstu 
valstspiederīgo jauniešu (13  – 25  gadi) integrā-
cijas veicināšanas programmu viņu saskarsmes 
un atbalsta personālam formālajā un neformāla-
jā izglītībā  – skolu pašpārvaldēm, direktoru viet-
niekiem audzināšanas darbā un jaunatnes lietu 
speciālistiem.

Programmas saturs un aktivitātes 

1. Ievads tēmā, projekta būtība. Migrācijas proce-
si un imigrantu integrācija

	 •	 Jaunieši,	 kas	 ieradušies	Latvijā	mācīties	 un	
strādāt: kas un kādi viņi ir?
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	 •	Vietējās	 situācijas	globālais	konteksts:	mig-
rācija Eiropā un Eiropas Savienības migrācijas 
politika. latvijai saistošie starptautiskie un Ei-
ropas cilvēktiesību standarti.

	 •	Integrācija	praksē:	atbalsts	un	atbildes	uz	sva-
rīgiem jautājumiem: kā sarunāties, veidot kon-
taktu, dialogu ar trešo valstu jauniešiem sko-
lā, augstskolā, darbavietā? Viņiem svarīgākie 
jautājumi: pamata orientēšanās jaunajā mītnes 
zemē  – saziņas valodas, izdzīvošanas latviešu 
valoda (apgūstamais vārdu krājums), veselības 
aprūpe, sabiedriskais transports, iepirkšanās, 
tiesības un pienākumi. Kā viņus iesaistīt sko-
las dzīvē, jauniešu centru aktivitātēs?

2. Starpkultūru izglītība mūsdienu pasaulē

	 •	Kultūra,	kultūru	daudzveidība.	

	 •	 Kultūra	 un	 identitāte.	 Saprast	 sevi  –	 kul-
tūrkompetence, saprast citus  – starpkultūru 
kompetence.

	 •	Starpkultūru	izglītība.

3. latvijas sabiedrības daudzveidība un kas par 
latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu, vēsturi, sa-
dzīvi, politiku noteikti jāzina trešo valstu 
jauniešiem?

	 •	Globalizācija	un	etniskās	minoritātes	Latvi-
jā. Kā mainījusies latvijas sabiedrība pēdējo 
20 gadu laikā?
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	 •	Kāda	būs	Latvijas	sabiedrība	pēc	20 gadiem?

	 •	Kas	ir	dažādība?	Stāsts	par	dažādību.

4. Mans stāsts – dzīve latvijā trešās valsts skolēna 
vai jaunieša skatījumā. 

5. Saskarsme praksē: kā jūsu rīcība ietekmē cilvē-
kus, ar kuriem jūs komunicējat? 

6. Starpkultūru saskarsmes problēmas un risi-
nājumi. Stereotipi un aizspriedumi. Praktiski 
piemēri. konflikti un to risināšana. Dalībnieku 
pieredze. Tolerance. Tolerances veicināšanas 
labās prakses piemēri. Kā attīstīt toleranci? 

7. Pozitīva saskarsme daudzkultūru sabiedrībā. 
Praktiski piemēri pozitīvā saskarsmē, konflik-
tu risināšana, pozitīva domāšana. Kas ir un kas 
nav pozitīva rīcība? 

8. Praktiskie uzdevumi, situāciju analīze un lomu 
spēles (katras tēmas ietvaros). 
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Kas Ir trEŠās Valsts 
ValstsPIEdErīgaIs JauNIEtIs?

„Mani sauc Amira un es esmu no Turcijas. Latvijā es 
ierados 2011. gada janvārī. Mans mērķis, studējot 
Latvijā, ir iegūt uzņēmējdarbības un vadības maģistra 
grādu Rīgas tehniskajā universitātē. Esmu jau gadu 
mācījusies un pabeigusi otro studiju kursu; plānoju 
beigt studijas 2013. gada janvārī. Vēl nezinu, vai 
palikšu Latvijā, vai meklēšu darbu kādā no ES valstīm, 
bet, visticamāk Turcijā neatgriezīšos,”  
stāsta RTU studente  
(šeit un turpmāk personu vārdi mainīti – L.O.). 

Trešo valsus valstspiederīgie plašā izpratnē ir

 9 to valstu, kuras nav Eiropas Savienības dalībvals-
tis, pilsoņi, kā arī bezvalstnieki (turpmāk – trešo 
valstu pilsoņi), kuri latvijā ieradušies pēdējo pie-
cu gadu laikā un legāli uzturas latvijas Republikas 
teritorijā; 

 9 trešo valstu pilsoņi, kuri ir saņēmuši atļauju iece-
ļošanai latvijas Republikā, lai tiem pirms ieceļo-
šanas nodrošinātu integrācijas pakalpojumus, un 
trešo valstu pilsoņi, kuri legāli uzturas latvijas Re-
publikā 5 – 10 gadus, kā arī studenti un pētnieki. 

(Avots: Kultūras ministrijas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda pre-
zentācija 2012.gada 13.janvārī).
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Šī kategorija ietver gan personas, kas ir dzimušas valstī, kas 
atrodas ārpus ES, gan personas, kas ir dzimušas ES, bet kurām 
nav ES dalībvalsts pilsonības.

 

(Avots: Kultūras ministrijas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda pre-
zentācija 2012. gada 13. janvārī)

trešo valstu pilsoņi  
ar termiņuzturēšanās atļaujām – 8 041

Krievija
3642

Ukraina 
1455

Baltkrievija  
722
ASV
281

trešo valstu pilsoņi ar pastāvīgās  
uzturēšanās atļaujām kopā – 39 062, 

tajā skaitā

trešo valstu pilsoņi 
ar pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujām – 9 143

Latvijā pastāvīgi 
dzīvojoši citu valstu 

pilsoņi – 29 919
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starPKultŪru KomuNIKāCIJa

Starpkultūru komunikācija ir dažādu kultūru cilvēku un 
grupu savstarpējo attiecību un saziņas notikumu kopums. Cil-
vēku savstarpējo komunikāciju ietekmē vairāki faktori, un kul-
tūras īpatnības ir daļa no tiem. 

Viens no vislabāk zināmajiem kultūras modeļiem ir aisberga 
modelis. Tajā uzmanība galvenokārt tiek akcentēta uz elemen-
tiem, kas veido kultūru, kā arī uz faktu, ka daži no tiem ir ļoti 
redzami, bet citus ir grūti pamanīt. Kultūru var iztēloties kā 
aisbergu: virs ūdens var redzēt ļoti mazu tā daļu. Šo aisberga 
virspusi balsta daudz lielākā, zemūdens daļa, un tādēļ nav re-
dzama. Neskatoties uz to, šī apakšējā aisberga daļa ir spēcīgs 
pamats un nosaka to, ko redzam virspusē.

Arī kultūrā pastāv dažas redzamās daļas, piemēram, arhitek-
tūra, māksla, ēdiens, mūzika un valoda ir tikai dažas no tām. 
Tomēr kultūras spēcīgo pamatu ir daudz grūtāk pamanīt – tā 
ir cilvēku grupas vēsture, kurai ir šī kultūra; vērtības; normas; 
laika uztvere u.tml.

zemāk esošajā tabulā ir attēloti kultūras redzamo un nere-
dzamo daļu piemēri. Ir jāatceras, ka robeža starp divām aisber-
ga daļām ir nosacīta, tāpat kā dabā – vienu brīdi virs ūdens ir 
lielāka aisberga daļa, citā – jau daudz mazāka.
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Galvenokārt 
redzamās 

aisberga daļas

Galvenokārt  
neredzamās  

aisberga daļas

Tēlotājmāksla

Literatūra

Teātris

Mūzika

Tautas dejas

Spēles

Ēdiens

Apģērbs, mode

Priekšstati par labo un ļauno, tikumiem

Skaistuma jēdziens

Bērnu audzināšanas tradīcijas

Priekšnieka – padotā attiecību modeļi

Uzmanības parādīšanas veidi

Darba organizācija un temps

Lēmumu pieņemšanas modeļi

Pieejas problēmu risināšanā 

Dzimuma, vecuma, ieņemamā amata, 
radniecības statusi un tiem atbilstošas 
lomas u.tml.

Draudzības un mīlestības izpausmes

Ķermeņa valoda

Emociju kontrolēšanas modeļi

Sarunu modeļi dažādos sociālos 
kontekstos

Pagātnes un nākotnes jēdziens

Priekšroka sadarbībai vai konkurencei 
cilvēku attiecībās u.c. 

Aisberga modelis netieši norāda, ka kultūras redzamās daļas 
ir tikai tās neredzamo daļu izpausmes. Tajā arī tiek norādīts, cik 
grūti dažreiz ir saprast cilvēkus, kuri pārstāv dažādas kultūras, 
jo mēs varam ieraudzīt viņu aisberga redzamās daļas, bet mēs 
nevaram uzreiz ieraudzīt, kas ir tie pamati, uz kuriem konkrēta 
cilvēka uzvedība balstās. 
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Kas notiek, sastopot citas kultūras pārstāvi, kura uzvedība, 
ģērbšanās stils, valoda neatbilst mūsu kultūras normām? bieži 
vien šādās situācijās mēs pieļaujam kļūdas, kas noved pie kon-
fliktiem. Daži iemesli, kāpēc tā notiek, ir:

 9 informācijas trūkums,

 9 paļaušanās uz nepatiesu informāciju,

 9 tendence redzēt tikai to, ko sagaidām un gribam 
redzēt,

 9 iepriekš saņemtas informācijas ietekme uz nāka-
mās informācijas uztveri,

 9 negatīva pieredze no iepriekšēja kontakta ar citas 
kultūras pārstāvi,

 9 nekritiska attieksme pret kultūras stereotipiem, 
kas piemīt mums, vai ko izplata citi, tostarp mediji. 

Starpkultūru komunikācijas procesu ļoti bieži ietekmē et-
nocentrisms – citu cilvēku uzvedības uztvere un interpretācija 
caur savas kultūras prizmu. Etnocentrisms cilvēka apziņā veido 
dažādu kultūru hierarhisku piramīdu, ievietojot savu kultūru 
pašā augšgalā, bet citas – zemāk. Sava kultūra tiek uzskatīta par 
etalonu, un tās standarti tiek izmantoti, vērtējot citas grupas un 
indivīdus. Tas notiek tad, ja tu uzskati, ka būt latvietim nozī-
mē būt pārākam par citiem cilvēkiem, piemēram, lietuviešiem, 
krieviem, vāciešiem. Etnocentrisms traucē veidot labu un aug-
līgu starpkultūru komunikāciju.

Komunikācijas procesā cilvēks mēdz intuitīvi meklēt šķie-
tami visātrāko, visvienkāršāko ceļu, lai izprastu un izveidotu 
viedokli par komunikācijas partneri, komunikācijas priekšme-
tu un jauno informāciju, kā arī prognozētu situāciju un atrastu 
savas uzvedības modeli. Šeit būtiska loma ir stereotipiem un 
aizspriedumiem.
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Apzināties kultūras ietekmi uz komunikāciju ir svarīgs 
priekšnosacījums veiksmīgai saskarsmei starp atšķirīgu kultū-
ru pārstāvjiem. Tev noderēs ieteikumi, kas palīdz saprast, kādu 
uzvedību izvēlēties:

1. Atzīt un pieņemt atšķirības – apzināties, novērtēt 
un izprast, ka pieņemšana nenozīmē piekrišanu 
vai atteikšanos;

2. Pielāgoties atšķirībām  – iziet ārpus savas kom-
forta zonas un saprast, ka piemērošanās nenozī-
mē pārņemšanu vai asimilāciju;

3. Integrēt atšķirības  – paturēt prātā atšķirīgus at-
skaites punktus, analizēt un novērtēt situāciju no 
dažādām kultūru perspektīvām;

4. līdzsvarot atšķirības – apzināt pēc iespējas vai-
rāk atšķirību, veicināt sinerģiju (radošu kopdar-
bību ar visiem labu rezultātu – l.O.), saskatīt bū-
tiskāko dažādajās kultūrās un sasniegt vienotību 
caur dažādību.

Ierobežotu uztveri mēdz pieminēt kā pirmo šķērsli veiksmī-
gai saskarsmei un sadarbībai kultūru dažādības kontekstā. uz-
tvere ir tas, kādā veidā cilvēks saņem un interpretē informāciju; 
to var nosaukt par saikni starp cilvēku un apkārtni. Taču cilvēka 
uztvere ne vienmēr adekvāti atspoguļo realitāti. Ir tāds teiciens: 
„Es ticu tikai tam, ko redzu savām acīm.” Tas var likties para-
doksāli, bet šis pats princips darbojas arī apgrieztā veidā, proti, 
cilvēks ierauga to, kam viņš tic, kas atbilst viņa uzskatiem. Cil-
vēks ir spējīgs uztvert un apstrādāt tikai daļu informācijas par 
apkārtējo pasauli, tāpēc ir tendence saīsināt, vienkāršot izziņas 
procesu, redzēt to, ko gribas redzēt. Šo mehānismu sauc par 
selektīvu uztveri: mēs fokusējamies uz tām lietām, kas atbalsta 
mūsu domas un ignorējam lietas, kas ir pretrunā mūsu domām. 
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Parasti selektīvās uztveres mehānisms darbojas neapzināti. lai 
gan selektīvās uztveres rezultātā pasaule izskatās vienkāršāka 
un skaidrāka, tomēr šis mehānisms mēdz darboties pretī paša 
cilvēka interesēm: būdams pārņemts ar vienu ideju vai pasau-
les skatījumu, viņš var ignorēt ļoti būtiskus faktus un proce-
sus, pieņemt svarīgus lēmumus un rīkoties neadekvāti reālajai 
situācijai.

Kā apgūt starpkultūru  
komunikāciju?

SiMulāciju SPēleS

Simulāciju spēles – pieredzes modeļi: piemēram, Tu esi no-
kļuvis svešā valstī, kara zonā  – kā Tu rīkojies? Vai arī  – Tev 
jādodas bēgļa gaitās: ko Tu ņemsi līdzi? Te dalībnieki var pār-
baudīt, piemēram, savas iecietības vai dusmu robežas un atklāt 
sevī kaut ko vēl neapzinātu.

Spēles, kuras tiek izmantotas, lai kopētu un mācītu uzvedī-
bas modeļus un procesus, kurās cilvēks ir kādā noteiktā lomā, 
neatkarīgi no tā, vai šī loma ir patiesa vai izdomāta, sauc par 
simulāciju spēlēm. 

Simulācijas ir ļoti ietekmīgs instruments darbā ar jaunie-
šiem, it īpaši starpkultūru perspektīvā, lai noskaidrotu un ilgākā 
laika posmā pārvarētu aizspriedumus un stereotipus par citām 
kultūrām. Tajās valda sadarbība un radoša atmosfēra, kurā jau-
nieši jūtas pārliecināti un spēj izzināt visas savas iespējas un 
radošās spējas. Tas ne vienmēr notiek pierastajās mācību situā-
cijās. Ir vairākas priekšrocības simulāciju spēļu izmantošanai, 
lai sekmētu starpkultūru komunikāciju:
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 9 Pirmkārt, dalībnieki apgūst kritiskas domāšanas 
prasmes, kas viņus labāk sagatavo plānot nākotni, 
kā arī saprast savu lēmumu sekas. 

 9 Otrkārt, dalībnieki mācās pielietot simulētajā si-
tuācijā to ikdienas uzvedību, kurā izpaužas kon-
kurence, sadarbība, empātija. 

 9 Treškārt, iespējams, viens no visvērtīgākajiem ie-
guvumiem starpkultūru komunikācijas veicinā-
tājiem ir tas, ka simulētā realitāte ir drošāka vide 
daudziem cilvēkiem, kuri vēl nav saskārušies ar 
kultūru atšķirībām, it īpaši tādās kultūras situā-
cijās, kur var rasties pretrunas. Simulāciju spēles 
dod iespēju droši apskatīt tik jūtīgus jautājumus 
kā reliģiski uzskati, dzimumu lomas un dzimumu 
vienlīdzība dažādās kultūrās. 

 9  Ceturtkārt, tā var būt alternatīva metode, it īpaši 
neformālos apstākļos, lai jaunieši apgūtu dzīvē no-
derīgas prasmes, mācoties no pieredzes. 

 9  Piektkārt, ja simulāciju spēles tiek izmantotas 
konstruktīvi, tās var varbūt efektīvs veids, lai mo-
tivētu jauniešus. 

Simulācijai kā mācību metodei var būt lielāka ietekme, ja:

 9 to pavada maksimāli daudz emocionālas 
līdz dalības,

 9 tā notiek drošā vidē,

 9 tai seko atbilstošs pārdomu laiks un spēles vadītāja 
sniegts kopsavilkums, kas ļauj labāk saprast pie-
dzīvoto. (Kāda bija pieredze, kas tika apgūts un ko 
var uzlabot saistībā ar ikdienas realitāti?)
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Citiem vārdiem sakot, tai ir jābūt „integrējošai izglītībai”, 
vienotam mācību procesam, kas koncentrējas uz mācīšanos 
no atšķirībām saturā, uzskatos un mācību stilā atvērtā mācību 
vidē.

Veiksmīgu simulācijas spēli nosaka 

 9 Vide – fiziskā atmosfēra, grupas motivācija un tas, 
cik labi dalībnieki viens otru pazīst. Ir svarīgi apzi-
nāties, ka satura izvēle nosaka spēles vidi.

 9 Saturs un mērķis – katrai spēlei ir mērķis un sa-
turs. Vadītājam ir jānodrošina, lai tas būtu skaidrs 
visiem dalībniekiem. Vairumā gadījumu saturs un 
mērķis atspoguļo ikdienas realitāti.

 9 Noteikumi  – parasti tie ir zināmi visiem dalīb-
niekiem spēles sākumā, lai saprastu lomu saturu 
un saskarsmes nosacījumus. Tie ir ceļvedis spēles 
vadītājam.

 9 Laiks – veiksmīgu simulācijas spēli nosaka laiks, 
kas tiek veltīts no sagatavošanās līdz noslēguma 
pārrunu procesam. Dažas simulācijas spēles ilgst 
pat vairākas dienas, dažas var ilgt tikai stundu vai 
nedaudz ilgāk. Spēles ilgumu nosaka saturs un 
mērķis. Ir jāvelta pietiekami daudz laika, lai dalīb-
nieki izietu no savām lomām, pirms sākas noslēgu-
ma pārrunas.
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uzdevuMi

Albatrosa Sabiedrība

tēma Starpkultūru komunikācija 

Mērķi 1. Apzināties aizspriedumus, kas 
veidojas, saskaroties atšķirīgām 
kultūrām.

2. Apspriest grūtības, kas rodas, 
saskaroties atšķirīgām kultūrām.

laiks Aptuveni 1 stunda

dalībnieku skaits 5 – 7 pāri grupā. Vēlams izmantot 
tikai vienu dalībnieku grupu, pārējiem 
piešķirot novērotāju statusu. 

Materiāli Telpa

Trauks ar ūdeni un dvielis

Trauks ar biskvītiem

Tērpi vai apģērba gabali līderiem 
(eksotiski)

Mūzika 

aPraKStS

1. Izvēlieties divus līderus – vīrieti un sieviet (vadī-
tājs un vadītāja). Izskaidrojiet spēles noteikumus 
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un lūdziet apģērbties atšķirīgi no pārējiem 
dalībniekiem.

2. Procesa vadītāji sadala dalībniekus 5  – 7  pāros 
(katrā pārī 1 sieviete un 1 vīrietis. Ja sieviešu un 
vīriešu skaits nav vienāds, tad dalībnieki tiek ai-
cināti iejusties pretēja dzimuma lomā). Dalībnie-
kiem tiek paskaidrots, ka viņi ir uzaicināti apcie-
mot Albatrosa Sabiedrību. (Atcerieties – jūs esat 
viesi!)

3. Procesa vadītāji izved dalībniekus ārpus telpas, 
kurā norisināsies spēle, un izvieto krēslus seko-
jošā veidā:

4. Albatrosa sabiedrības vīrietis pa vienam ieved 
dalībniekus (pirmā no katra pāra tiek ievesta sie-
viete, tad vīrietis, tad nākamā sieviete u.t.t.)

5. Sieviete tiek sveikta bez vārdiem (visas spēles lai-
kā runāt nav atļauts). Kad viņa vēlas ieiet istabā, 
Albatrosa sabiedrības vīrietim jākrata galva un 
jāņurd, norādot uz viņa apaviem. Sievietei pirms 
ieiešanas telpā jānovelk savi apavi. Tad Albatrosa 
sabiedrības vīrietis aizved ienākušo sievieti pie 
vadītājas sievietes, kas viņu sveic un pavada līdz 
paredzētajai vietai  – kreisajā pusē pie krēsla, un 
ar žestiem aicina viņu apsēsties zemē. Dalībnieku 
vīrieti tāpat vispirms sveic Albatrosa sabiedrības 
vīrietis, tad sieviete, kas pavada viņu līdz krēslam 
un aicina apsēsties uz tā. Kad visi pāri ir apsēdinā-
ti, Albatrosa sabiedrības vīrietis apsēžas savā vietā.
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6.  Albatrosa sabiedrības vīrietis veic Galvas Noliek-
šanas rituālu, kurā viņš maigi noliec sievietes gal-
vu pie zemes. Viņš vēršas pie saviem viesiem un 
ar smaidu un rokas kustību aicina viņus darīt tā-
pat. Ja viņi tā nedara, viņš tos aicina vēlreiz. Ja da-
lībnieki vēl aizvien nedara tāpat, viņš krata galvu, 
rūc un vēlreiz mudina savus viesus. Ja tikai daži 
dalībnieki neizpilda rituālu, visa vadītāja uzmanī-
ba tiek pievērsta tieši tiem, aicinot sekot piemē-
ram. Ja vairāki mēģinājumi izrādījušies nesekmīgi, 
vadītājs izrāda neapmierinātības pazīmes.

7.  Tad Albatrosa sabiedrības sieviete ienes telpā 
trauku ar ūdeni un dvieli, un sāk Roku Mazgā-
šanas rituālu, piedāvājot trauku un dvieli dalīb-
niekiem vīriešiem vienam pēc otra. Viņa pienes 
trauku katram dalībniekam un aicina viņu to iz-
mantot. Ja dalībnieks dara ko citu, nevis mazgā 
savas rokas, viņa krata galvu, rūc un vēlreiz ai-
cina viņu tādā pat veidā. Ja dalībnieks vēl aiz-
vien atsakās mazgāt savas rokas, viņa dodas pie 
nākamā.

8.  Pēc Roku Mazgāšanas rituāla  Albatrosa sabied-
rības sieviete apsēžas savā vietā un Albatrosa sa-
biedrības vīrietis atkal izpilda Galvas Noliekša-
nas rituālu. Dalībnieki tādā pat veidā, kā iepriekš, 
tiek aicināti sekot piemēram.

9.  Tad Albatrosa sabiedrības sieviete ienes trauku ar 
biskvītiem (var būt arī kāds interesants ēdiens) 
un izpilda Maizes rituālu, piedāvājot cepumus 
pāriem vienam pēc otra, sievietei vienmēr pie-
dāvājot pirmajai. Ja dalībnieks atsakās pieņemt 
biskvītu, viņa izrāda neapmierinātību un piedāvā 
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dalībniekam biskvītu vēlreiz. Ja dalībnieks tomēr 
atsakās, viņa dodas pie nākamā viesa.

10.  Pēc Maizes rituāla viņa atkal apsēžas savā vietā 
un tiek izpildīts Galvas Noliekšanas rituāls. Viesi 
tiek aicināti sekot piemēram tādā pat veidā, kā 
iepriekš.

11.  Albatrosa sabiedrības vīrietis un sieviete iet pa 
apli aiz dalībnieku vietām. Viņi apskata sievieti 
no aizmugures, cenšoties noteikt viņas pēdas lie-
lumu (tas nedrīkst būt pārāk pamanāmi). Savā 
starpā viņi ar smaidu, grimasi un tml. novērtē 
katru sievieti. beigās viņi izvēlas vienu sievieti 
un izved viņu no istabas speciāliem nolūkiem.

12.  beidziet spēli. Apspriediet viedokļus.

NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

Sekojošais apraksts domāts vienīgi vadītājiem.
Albatrosa Sabiedrība ir sabiedrība, kurā sieviete tiek cienī-

ta un godāta. Viņai piemītošās auglības dēļ tiek uzskatīts, ka 
vienīgi viņa atrodas tiešā saskarsmē ar Māti Dabu. Tam ir liela 
loma gan individuālajā, gan visas Albatrosa Sabiedrības vērtību 
sistēmā. Tālab sievietes nekad nevalkā apavus un nelieto krēs-
lus. būtībā Albatrosa Sabiedrības cieņa pret savām sievietēm 
ir tieši saistīta ar viņu kāju pēdu lielumu, kas ir apliecinājums 
viņas kontaktam ar Māti Dabu. 

Vīrietis, kurš tiek uzskatīts par „netīru” ir spiests valkāt apa-
vus un lietot krēslu, ar to pašu, pierādīdams, ka viņam nav at-
ļauts būt tiešā kontaktā ar Dabu. Piekoptajos rituālos viņš sim-
boliski mazgā rokas (jo tiek uzskatīts par „netīru”), un ēdiens 
viņam tiek pasniegts tikai pēc sievietes, ar kuru viņš ir precējies. 

Sievietei Albatrosa Sabiedrībā ir tāda kā Ceremonijas Va-
dītāja loma. Viņa izpilda Roku Mazgāšanas rituālu un Maizes 
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rituālu. Vīrietis izpilda vienu rituālu – Galvas Noliekšanas ri-
tuālu, kas atgādina par sievietes pārāko stāvokli un slavina Māti 
Dabu. Šis svarīgais rituāls Albatrosa Sabiedrībā tiek piekopts 
ļoti bieži. Fakts, ka viesiem tiek dota atļauja ņemt dalību šajos 
rituālos, ir cieņas un respekta apliecinājums.

Albatrosa Sabiedrība ir bezvārdu sabiedrība, kurā čukstē-
šana un runāšana tiek uzskatīta par ārkārtīgi nepieklājīgu un 
nepieļaujamu.

ieSPējaMie diSKuSiju jautājuMi

1. Kā dalībnieki jutās?

2. Jautājiet dalībniekiem, kāds būtu viņu atstāsts 
par apciemoto Albatrosa Sabiedrību (parasti 
dominē uzskats, ka šajā sabiedrībā sievietes tiek 
diskriminētas).

3. Pēc kāda laika dariet zināmus paskaidrojumus, 
kas vadītājiem aprakstīti punktā Nr.1. 

4. Apspriediet aizspriedumus, kas atklājušies 
šīs spēles laikā un starpkultūru komunikāciju 
kopumā. 

5. Kādā veidā mūsu pašu kultūras pamats iespaido 
to, ko redzam? 

6. Vai jūs, ierodoties kā viesis svešā kultūras vidē, 
varat pieņemt katru situāciju, ar kuru jums nākas 
saskarties?

7. Kā mēs varam izvairīties no konfliktsituācijām 
un radīt savstarpējo sapratni dažādu kultūru sa-
skarsmes situācijās? 

Avoti: Education pack. Europien Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995
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Derdieši

Šī spēle ir divu kultūru sastapšanās simulācija. Uzdevums ir 
atrast svešas kultūras uzvedības atslēgu, analizēt iespaidus, 
kad notiek satapšanās ar svešu kultūru. 

Situācija: Inženieru grupa dodas uz citu valsti, lai mācītu tur 
dzīvojošiem cilvēkiem, kā celt tiltu.

tēma Kultūru saskarsme

Mērķi Izprast citu kultūru

Attīstīt argumentēšanas prasmes

laiks 1,5 – 2 stundas (plānošanai un 
sagatavošanās darbiem pirms došanās 
uz Derdiju – 40 minūtes, lai iemācītu 
derdiešiem celt tiltu – 25 minūtes. Pēc 
tam spēles izvērtēšana)

dalībnieku skaits Minimums 12 cilvēku, kuri sadalīti 
2 grupās

Materiāli Biezs papīrs (kartons), līme, šķēres, 
lineāls, zīmulis, spēles apraksts 
derdiešiem un inženieriem. Divas 
telpas

aPraKStS

Instrukcijas:

 9 Atkarībā no grupas lieluma 4  – 8  cilvēki iejūtas 
inženieru brigādes lomā, kas mācīs derdiešiem 
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celt tiltu. Šie dalībnieki saņem instrukcijas inže-
nieriem un tiek aizvesti uz atsevišķu telpu.

 9 Pārējie grupa dalībnieki būs derdieši. Viņi saņem 
instrukcijas derdiešiem. Ja ir pārāk daudz dalībnie-
ku, var izveidot novērotāju komandu, kas vienkār-
ši skatās un pieraksta notiekošo. Šie novērotāji nav 
iepriekš jāiepazīstina ar derdiešu kultūru, tāpēc no 
sākuma turiet viņus kopā ar inženieriem.

I N S T R U Kc I j A S  D E R D I E Š I E M

Situācija

Tu dzīvo valstī, kuru sauc Derdija. Ciems, kurā tu dzīvo, ar 
dziļu ieleju ir atdalīts no nākamās pilsētas, kurā ir tirgus. lai 
nokļūtu tirgū, tev ir jāiet divas dienas. Ja pāri ielejai būtu tilts, 
pilsētā varētu nokļūt piecās stundās.

Derdijas valdība ir noslēgusi līgumu ar ārzemju firmu, kuras 
pārstāvji ieradīsies tavā ciematā un mācīs, kā būvēt tiltu. Jūs 
būsit Derdijas pirmie inženieri. Pēc tam, kad kopā ar ārzemju 
ekspertiem jūs uzcelsiet tiltu, jūs vārēsit celt tiltus visā Derdijā, 
lai atvieglotu cilvēkiem dzīvi.

Tilts tiks būvēts no papīra, izmantojot zīmuļus, lineālus, 
šķēres un līmi. Jūs pazīstat materiālus un darbarīkus, bet jūs 
nezināt konstruēšanas tehniku.
Sociālā uzvedība

Derdieši ir pieraduši viens otram pieskarties. Cilvēks, kurš 
sāk sveicināšanas ceremoniju, noskūpsta otru cilvēku uz labā 
pleca. Otais pēc tam noskūpsta pirmo uz kreisā pleca. Jebkurš 
cits skūpsta veids ir aizvainojošs! Rokasspiediens ir viens no 
lielākajiem iespējamiem aizvainojumiem Derdijā! Ja derdieti 
aizvaino, viņu nepasveicinot vai viņam sarunas laikā nepieska-
roties, viņš/ viņa sāk par to skaļi kliegt.
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jā/Nē

Derdieši neizmanto vārdu „nē”. Viņi vienmēr saka „jā” un 
sparīgi māj ar galvu (jums pirms tam vairākkārt kopā jāmēģina 
to darīt). 
uzvedība darbā

Arī strādājot, derdieši viens otram daudz pieskaras. Katram 
dzimumam ir noteikti darbarīki: vīrieši izmanto šķēres, bet sie-
vietes – zīmuli un lineālu. līmi var izmantot abi dzimumi. Vī-
rieši nekad nepieskaras zīmulim vai lineālam. Tas pats attiecas 
uz sievietēm un šķērēm (iespējams, tas ir saistīts ar tradīciju 
vai reliģiju).
ārzemnieki

Derdiešiem patīk sabiedrība. Tāpēc viņiem arī patīk ārzem-
nieki. Tomēr viņi ir ļoti lepni par sevi un savu kultūru. Viņi 
zina, ka nekad nevarēs tiltu uzcelt paši saviem spēkiem. No ot-
ras puses, viņi neuzskata ārzemnieku kultūru un izglītību par 
augstāku. Viņi nezina, ka tiltu celšana ir vienkārša. Derdieši sa-
gaida, ka ārzemnieki piemērosies viņu kultūrai. Tomēr, tā kā 
viņu uzvedība pašiem derdiešiem šķiet dabiska, viņi to nevar 
izskaidrot ekspertiem (šis punkts ir ĻOTI svarīgs).

Derdiešu vīrietis nekad nesāks sarunu ar otru vīrieti, ja vien 
viņus neiepazīstinās sieviete. Nav nekādas nozīmes tam, vai šī 
sieviete ir derdiete vai nē.

I N S T R U Kc I j A S  I N ž E N I E R I E M

Situācija

Tu esi starptautiskā inženieru grupā, kas strādā starptautis-
kā būvniecības uzņēmumā. Tavs uzņēmums tikko ir parakstījis 
ļoti svarīgu līgumu ar Derdijas valdību, kurā tas ir uzņēmies 
iemācīt derdiešiem būvēt tiltu. Tā kā līguma noteikumi ir ļoti 
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strikti, ļoti svarīgi ir iekļauties termiņā, pretējā gadījumā līgums 
tiks lauzts un tu tiksi atlaists no darba.

Derdiešu valdība ir ļoti ieinteresēta šajā projektā, ko finansē 
Eiropas Savienība. Derdija ir ļoti kalnaina valsts, tajā ir daudz 
kanjonu un dziļu ieleju, bet tur nav tiltu. Tādēļ derdiešiem 
vienmēr ir nepieciešams daudz dienu, lai dotos no ciematiem 
uz tirgu galvenajā pilsētā. Tiek lēsts, ka pēc tilta uzcelšanas der-
dieši pilsētā varēs nokļūt piecu stundu laikā.

Tā kā Derdijā ir daudz kanjonu un upju, tiltu nevar vien-
kārši uzcelt un nojaukt. Jūsu grupai būs jāmāca derdiešiem, kā 
pašiem uzcelt tiltu.
Simulācijas spēlēšana

Vispirms veltiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šīs instrukcijas un 
kopīgi izlemtu, kā jūs celsit tiltu. Pēc noteikta laika divi jūsu 
komandas locekļi varēs doties un trīs minūšu laikā izveidot 
kontaktus ar derdiešu ciematu, kur tiks celts tilts (tas ir, pār-
baudīt vidi, pieejamos materiālus, sazināties ar derdiešiem). 
Pēc tam jums būs 10  minūtes, lai analizētu ziņojumu un pa-
beigtu sagatavošanās darbus.

Tad visa inženieru komanda dodas uz Derdiju mācīt der-
diešiem celt tiltu.
tilts

Tilts tiks veidots no papīra. Tas sasaistīs divus galdus vai 
krēslus, kas atrodas apmēram 80  centimetrus viens no otra. 
Tam ir jābūt stabilam. uzceltajam tiltam būtu jānotur kons-
truēšanā izmantoto šķēru un līmes svars.

Tilta gabalus nevar vienkārši izgriezt un salīmēt, jo tad der-
dieši neiemācīsies to darīt paši. Viņiem ir jāiemācās visi būv-
niecības posmi.

Katrs gabals ir jāuzzīmē ar zīmuli un lineālu un pēc tam jā-
izgriež ar šķērēm.
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NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

Pēc spēles lieciet abām dalībnieku grupām paņemt papīra 
lapu un pierakstīt savus komentārus par šādiem 3 punktiem:

1. Fakti

2. Sajūtas

3. Interpretācijas

ieSPējaMāS diSKuSiju tēMaS

1. Mums ir tendence domāt, ka citi domā tāpat, kā 
mēs.

2. Mēs bieži interpretējam lietas uzreiz, neapzino-
ties kultūru atšķirības uzvedībā

3. Kā bija sadalītas lomas. Kāda loma bija man? Ko 
tas atklāj par manu identitāti? Vai es jutos ērti 
savā lomā?

4. Kā mana kultūra ietekmēja lomu, ko es spēlēju?

Avoti: Education pack, Europien Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995
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Auglīgā sadarbība

tēma Starpkultūru komunikācija

Mērķis Šī uzdevuma laikā var daudz mācīties 
par sadarbības procesu, konfliktiem 
u.tml, kas atklājas, satiekoties 
pārstāvjiem no dažādām grupām.

laiks 45 minūtes

dalībnieku skaits jādalās ar 6.

Materiāli Lielā, plašā telpā izkārtoti 6 galdi tā, lai 
telpas vidus būtu brīvs;

30 spēļu kartes (5 no katras 
lauksaimnieku grupas – skatīt tālākāk);

3 lieli krāsu podi – 1 zils, 1 sarkans, 
1 dzeltens;

15 šķēres;

7 lineāli;

25 baltas A4 formāta papīra loksnes;

4 lielas kopā sastiprinātas papīra 
loksnes;

3 līmes trauciņi;

Lipīgie punktiņi (6 krāsu – sarkans, 
zils, dzeltens, zaļš, oranžs, violets; 5 no 
katras krāsas);
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Plakāti „Tirgus cenas”, „Dalībnieku 
instrukcija”, „Svarīgs ziņojums visām 
lauksaimnieku grupām”; 

Avīzes;

3 papīrgrozi/tukši trauki.

reSurSu Sadale Pa lauKSaiMNieKu GruPāM:

Sarkanā  – sarkanās lauksaimnieku kartes, sarkanā krāsa, 
1  ota, 1  šķēres, 1  lineāls, 1  A4  formāta papīra loksne, ūdens 
trauks.

Zilā – zilās lauksaimnieku kartes, zilā krāsa, 1 ota, 1 šķēres, 
1 lineāls, 1 A4 formāta papīra loksne, ūdens trauks.

Dzeltenā – dzeltenās lauksaimnieku kartes, dzeltenā krāsa, 
1  ota, 1  šķēres, 1  lineāls, 1  A4  formāta papīra loksne, ūdens 
trauks.

Zaļā  – zaļās lauksaimnieku kartes, 2  šķēres, 6  A4  formāta 
papīra loksnes, lineāls, ūdens trauks, tukšs trauks/papīrgrozs.

Oranžā  – oranžās lauksaimnieku kartes, 6  otas, 2  šķē-
res, 6  A4  formāta papīra loksnes, lineāls, ūdens trauks, tukšs 
trauks/papīrgrozs.

Violetā  – violetās lauksaimnieku kartes, 6  otas, 2  šķē-
res, 6  A4  formāta papīra loksnes, lineāls, ūdens trauks, tukšs 
trauks/papīrgrozs.

aPraKStS

Dalībnieki izveido 6 grupas, ievērojot katram piešķirto krā-
saino punktu uzlīmi, kas norāda, pie kādas lauksaimnieku gru-
pas katrs dalībnieks pieder. Visi grupas dalībnieki iejūtas savās 
lomās. Pirms vadītājs sāk izskaidrot noteikumus un pienāku-
mus, ieteicams veikt tādu kā iesildīšanos, piemēram, 
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Vadītājs iepazīstina katru grupu ar tās mērķi – kļūt bagātiem 
ar augļu tirgošanu, kā arī iepazīstina ar dalībnieku instrukcijām.

I N S T R U Kc I j A  DA L Ī B N I E K I E M

1.  Sasveicinieties ar visiem savas lauksaimnieku 
grupas pārstāvjiem.

2.  Izvirziet darba vadītāju.

3.  Nolemiet, kādus pienākumus pildīs katrs grupas 
dalībnieks, pārdodot augļus.

4.  Sāciet augļu biznesu; jūsu augļiem ir jābūt labas 
kvalitātes un pieprasītajā lielumā.

5.  Pirms augļu nosūtīšanas uz tirgu, tir ir jānodod 
kontrolei citām lauksaimnieku grupām. Katrs 
auglis, kurš varētu tikt uzskatīts par brāķi, var tikt 
iemests atkritumu grozā.

6.  Jūsu augļi tiks pieņemti tirgū tikai kilogramos. 
Vairumtirdzniecības pārdevējs kreditēs jūsu 
summu attiecīgās naudas vienībās.

7.  Augļu sezona ir īsa, tādēļ jums nepieciešams sa-
pelnīt tik daudz naudas, lai būtu iespējams no-
pirkt pamatmateriālus visam pārējam gadam.

Tad dalībniekiem liek izpildīt instrukcijas un izgatavot aug-
ļus. Ļoti drīz grupas atklāj, ka jānotiek sadarbībai un pārrunām 
starp dažādām lauksaimnieku grupām. Tā kā tām ir dažādi re-
sursi un vajadzības, tās var nu mainīties, vai arī aizņemties ne-
pieciešamos materiālus (papīru, līmi utt.) no kādas citas gru-
pas. Vadītājs kļūst par vairumtirdzniecības pārdevēju un veido 
Tirgus Cenu sarakstu. 
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1 KG  T I R G U S  c E N A

zemenes – 10 Minimālais izmērs – 4 cm 10 vienības
zilenes – 20 Minimālais izmērs – 2 cm 10 vienības
banāni – 10 Minimālais izmērs – 8 cm 10 vienības
Citrons – 10 Minimālais izmērs – 4 cm 10 vienības
Apelsīns – 5 Minimālais izmērs – 4 cm 15 vienības

Plūmes 5 Minimālais izmērs – 4 cm 10 vienības

Vadītājs pārbauda augļu lielumu, kā arī to, cik naudas vienī-
bas katra grupa nopelna ar augļu pārdošanu. 

Piemērotā brīdi vadītājs izstāda un nolasa sekojošu 
paziņojumu:

S VA R Ī G S  PA Z I Ņ O j U M S  V I S Ā M 
L AU K S A I M N I E K U  G R U PĀ M

Valsts prezidents tikko pavēstīja, ka viņš drīzumā apciemos 
mūsu rajonu, lai redzētu, vai mums nepieciešama dzīves aps-
tākļu uzlabošanai. lai radītu prezidentam labu iespaidu, lauk-
saimniecības ministrs ir lūdzis visām lauksaimnieku grupām 
apvienoties un kopīgiem spēkiem izveidot izstādi, kurā būtu 
redzami mūsu darba rezultāti. Ministrs lūdz, lai:

 9 visveiksmīgākā lauksaimnieku grupa uzņemtos at-
bildību par izstādes organizēšanu un tās dizainu,

 9 izstāde ir interesanti noformēta un pasniegta,

 9 katras lauksaimnieku grupas augļi ir izstādīti 
atsevišķi.

Vadītājs izdala 4  lielas papīra loksnes, uz kurām dalībnie-
ki telpas centrā veidos izstādi. Vadītājs paziņo, kurai grupai 
būtu jānodarbojas ar izstādes organizēšanu un jāveic izstādes 
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mākslinieciskais noformējums. Tad dalībniekiem tiek iedota 
līme un uzdevums ir 15 minūtēs sarīkot izstādi.

A P R A K S T I

dzeltenās lauksaimniecības grupa

Dominējošās kultūras īpašības – draudzīgi, ātri atrod kopēju 
valodu.

Dzimumu lomas – sievietēm un vīriešiem vienādas lemšanas 
tiesības.

Attieksme pret svešiem – iecietīga. 
Galvenais aizliegums  – nedrīkst vienoties vai saprasties ar 

otru, ja nav notikusi savstarpēja fiziskā pieskaršanās.
Sasveicināšanās veids – saskaršanās ar deguniem.
Audzējamie augļi – banāni. 
 
Kultūras likumi:

1.  Vienmēr, tiekoties ar svešiniekiem, pielieto savas 
grupas sasveicināšanās veidu.

2.  Vienmēr dzīvo saskaņā ar iepriekš minētajām 
tradīcijām.

3.  Darba laikā lieto tikai savas grupas krāsu.

4.  Zagt ir stingri aizliegts.

5.  Rokām vienmēr jābūt tīrām.

zilās lauksaimniecības grupa

Dominējošās kultūras īpašības – skatās uz priekšu nākotnē.
Dzimumu lomas – sievietes dominējošas.
Attieksme pret svešiem – laipna. 
Galvenais aizliegums – nedrīkst lietot kreiso roku.
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Sasveicināšanās veids – sarokošanās. 
Audzējamie augļi – zilenes.
 
Kultūras likumi:

1.  Vienmēr, tiekoties ar svešiniekiem, pielieto savas 
grupas sasveicināšanās veidu.

2.  Vienmēr dzīvo saskaņā ar iepriekš minētajām 
tradīcijām.

3.  Darba laikā lieto tikai savas grupas krāsu.

4.  Zagt ir stingri aizliegts.

5.  Rokām vienmēr jābūt tīrām.

zaļās lauksaimniecības grupa

Dominējošās kultūras īpašības – izpriecas mīloši, oriģināli. 
Dzimumu lomas  – vīrieši dominējoši, sievietēm otršķirīga 

teikšana. 
Attieksme pret svešiem – vienaldzīga.  
Galvenais aizliegums – nedrīkst neko darīt ar labo roku.
Sasveicināšanās veids – uzsišana pa plecu. 
Audzējamie augļi – citroni. 

Kultūras likumi:

1.  Vienmēr, tiekoties ar svešiniekiem, pielieto savas 
grupas sasveicināšanās veidu.

2.  Vienmēr dzīvo saskaņā ar iepriekš minētajām 
tradīcijām.

3.  Darba laikā lieto tikai savas grupas krāsu.

4.  Zagt ir stingri aizliegts.

5.  Rokām vienmēr jābūt tīrām.
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Sarkanās lauksaimniecības grupa

Dominējošās kultūras īpašības  – konservatīvi, noslēgušies 
sevī. 

Dzimumu lomas – vīrieši dominējoši. 
Attieksme pret svešiem – naidīga. 
Galvenais aizliegums – nedrīkst pieskarties citiem cilvēkiem. 
Sasveicināšanās veids – divreiz piemiedz ar aci. 
Audzējamie augļi – zemenes.

Kultūras likumi:

1.  Vienmēr, tiekoties ar svešiniekiem, pielieto savas 
grupas sasveicināšanās veidu.

2.  Vienmēr dzīvo saskaņā ar iepriekš minētajām 
tradīcijām.

3.  Darba laikā lieto tikai savas grupas krāsu.

4.  Zagt ir stingri aizliegts.

5.  Rokām vienmēr jābūt tīrām.

oranžās lauksaimniecības grupa

Dominējošās kultūras īpašības  – strādīgi, entuziastiski, 
sajūsmīgi. 

Dzimumu lomas – sievietes darbībā ir vadošās.
Attieksme pret svešiem – uzmanīga. 
Galvenais aizliegums – nedrīkst pārrunāt lietas ar vīrieti. 
Sasveicināšanās veids – sarokojoties ar labo roku.
Audzējamie augļi – apelsīni. 

Kultūras likumi:

1.  Vienmēr, tiekoties ar svešiniekiem, pielieto savas 
grupas sasveicināšanās veidu.
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2.  Vienmēr dzīvo saskaņā ar iepriekš minētajām 
tradīcijām.

3.  Darba laikā lieto tikai savas grupas krāsu.

4.  Zagt ir stingri aizliegts.

5.  Rokām vienmēr  jābūt tīrām.

violetās lauksaimniecības grupa

Dominējošās kultūras īpašības – uzmanīgi.
Dzimumu lomas – sievietes darbībā ir padotās.
Attieksme pret svešiem – aizdomīga. 
Galvenais aizliegums –  nedrīkst pārrunāt lietas ar sievieti.
Sasveicināšanās veids – sarokojoties ar kreiso roku.  
Audzējamie augļi – plūmes.

Kultūras likumi:

1. Vienmēr, tiekoties ar svešiniekiem, pielieto savas gru-
pas sasveicināšanās veidu.

2. Vienmēr dzīvo saskaņā ar iepriekš minētajām 
tradīcijām.

3. Darba laikā lieto tikai savas grupas krāsu.

4. Zagt ir stingri aizliegts.

5. Rokām vienmēr jābūt tīrām.

NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

Dalībniekus palūdz atspoguļot savus uzskatus par:

 9 savas lauksaimnieku grupas likumiem un praksi,

 9 citu grupu likumiem un praksi,

 9 nevienlīdzīgo resursu sadali,
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 9 sadarbību un konfliktiem, kuri ir bijuši grupā un 
starp grupām,

 9 iesildīšanās aktivitātēm sākumā,

 9 noorganizēto izstādi.

Avoti: G.Paiks, D.Selbijs.Pasaule ienāk klasē.

reSurSi:

1. Atšķirīgs klients daudzveidīgā latvijā. latvijas 
Cilvēktiesību centrs, Rīga, 2011.

2. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. īpašu uzdevuma 
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretari-
āts, Rīga, 2004.

3. Starpkultūru saskarsme. Mācību materiāls. Izglī-
tības attīstības centrs, Rīga, 2011.

4. Intercultural learning. T-kit. Partnerhip Council 
of Europe & European Commission, 2000.
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KultŪru daudzVEIdība.  
Kā to PIEdzīVot uN saPrast?

Svarīgi ir runāties ar cilvēkiem, jo viņi ir tie „ diedziņi”, kas tevi 
ievelk un sasien kopā ar sabiedrību. 

Kultūra ir veids, kā cilvēki, kuriem noteiktā sabiedrības grupā 
piemīt līdzīgas pozīcijas (vara, prestižs, ietekme) un resursi (izglī-
tība, nauda), iedzīvina savu uztveri, vērtējumus un uzvedību kopī-
gās dzīvesveida formās. Kultūru veido tie, kam noteiktā sabiedrībā 
ir vara un ietekme. 

Jau no dzimšanas cilvēks nokļūst vidē, kuru raksturo idejas, 
priekšstati, vērtības, ticība, ražošanas tehnoloģijas, tradīcijas, 
ticējumi utt. 

Tas ir interesanti!

Gruzijas kultūra, tradīcijas un viesmīlība nav iedomājama 
bez galda kultūras, bez dāsna nama tēva, bez smaržīgiem, 
garšvielām bagātiem khinkali, kebabiem, hačapuri vai 
šašlikiem. Pie tam gruzīnu virtuve ir izslavēta kā viena no 
labākajām virtuvēm pasaulē. 

Daudziem, vērojot, kā mūsdienās armēņi rosās pie plīts vai 
grila, rodas iespaids, ka, neatkarīgi no profesijas, visi armēņi 
prot gatavot, it kā viņi ar šo prasmi būtu piedzimuši.

Azerbaidžānā par galveno nacionālo ēdienu uzskata plovu, 
ko sauc par aš un pasniedz katrā kāzu un bēru mielastā, kā 
arī ciemos atnākušiem radiem un draugiem. Aš var pagatavot 
septiņos veidos – ar vistas gaļu, ar jēra gaļu, ar zivi, ar 
žāvētiem augļiem, ar augļiem un gaļu, ar riekstiem un gaļu.
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Cilvēka piederības apzināšanās kādai konkrētai kultūrai ir 
šīs konkrētās kultūras normu un uzvedības standartu pieņem-
šana, orientācija vērtībās un valodas zināšanas, sava „es” atra-
šana vidē, kas tiek ar laiku pieņemta kā savējā.

Tas ir interesanti!

Kāda mana latviešu draudzene ar ģimeni dzīvo Kazahstānā. 
Viņa ar mazo meitiņu parkā ieguvusi daudz draugus. 
Kazahstānā nav nekas neparasts un nepieklājīgs ne tikai 
noskaidrot vārdus, bet arī, piemēram, pajautāt, cik nopelna 
vīrs.

Manā zviedru valodas nodarbībā kāds students no Lietuvas 
jautāja skolotājai, kā zviedru valodā noskaidrot, cik daudz 
kāds pelna. Atbildes vietā viņš saņēma skolotājas „lekciju”, cik 
tas zviedru kultūrā ir neiederīgi un pat nepieklājīgi – runāt par 
citu naudu. 

Mūsdienu sabiedrībā daudziem cilvēkiem ir etniskās identi-
fikācijas (tā ir atbilde uz jautājumu: kādai tautai es piederu? – 
l.O.) problēmas. Kāda etniskā identitāte ir latvijā dzīvojošam 
jaunietim, kura tēvs ir polis, māte  – lietuviete, pirmā valoda, 
ko viņš apguvis – latviešu valoda, bet reliģiskā piederība – ne-
kāda, jo abi vecāki ir neticīgi? Tādā gadījumā mēs varam runāt 
par etnokultūras identitāti – piederības atzīšanu kādai etniskai 
kultūras grupai. Ir trīs etnokultūras identitātes elementi:

 9  valsts piederība,

 9  kultūras piederība (valoda, ticība),

 9  emocionālā piederība (es jūtos kā latvietis/polis/
ukrainis).
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Praktisks padoms

Reizi mēnesī organizējiet sadraudzības pasākumu ar 
skolēniem, kas ieradušies no citām valstīm. Ko tas dos? 
Uzlabosies jūsu savstarpējas attiecības. Jums būs vieglāk 
saprast viņus, bet viņiem jūs.

Atbildi uz jautājumiem:

 9  Kas Tev patīk vai nepatīk latvijā?

 9  Kā Tu aprakstītu tipisku latvieti? 

 9  Kas, tavuprāt, ir integrācija?

Izlasi sarunas fragmentu ar Jekaterinu! Tu uzzināsi, kā jūtas 
un integrējas cilvēks no citas valsts. 

jekaterinas stāsts.  
„Jo vairāk zinu, jo labāk jūtos.”

„Tautas raksturs un daba ir valodā, tāpēc tā ir jāzi-
na.” Pasaulē nav nevienas valsts, kas nebūtu pakļauta 
starptautiskajai migrācijai, un arī Latvijā dažādu vēs-
turisko, sociālo vai ekonomisko apstākļu dēļ migrācija 
ir bijusi klātesoša.

Tiek minēti dažādi dati par to, cik bijušo Latvi-
jas iedzīvotāju pašlaik dzīvo ārzemēs, taču skaidrs, ka 
no valsts aizbraukušo ir daudz vairāk nekā to cilvēku, 
kas iebrauc Latvijā. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes datiem, Latvijā dzīvo un strādā apmēram 
55 320 citu valstu pilsoņi. Iemesli dzīvošanai Latvijā ir 
dažādi, visbiežāk tās ir laulības ar Latvijas iedzīvotāju, 
darba vai izglītības iespējas. 
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Pirms diviem gadiem uz Latviju atbrauca arī trīsdes-
mitgadīgā Jekaterina ar ģimeni. Viņa ir no Pēterburgas, 
pēc izglītības žurnāliste, taču daudz savā profesijā strā-
dāt neesot iznācis, jo ar ģimeni piecus gadus dzīvojusi 
Itālijā. Pēc šķiršanās atgriezās Krievijā un nu jau gan-
drīz divus gadus dzīvo Latvijā. 

– Kā atbraucāt uz Latviju? 
– Vīra firma izlēma visu viņa nodaļu pārcelt no Mas-

kavas uz Rīgu. Uzzinot to, biju priecīga par gaidāmo 
pārcelšanos. Rīga man vienmēr ir patikusi, tā ir manas 
bērnības daļa. Kad es biju maza, Latvijā dzīvoja tēta 
radinieki, pie kuriem vasarās braucām atpūsties. Arī tajā 
laikā Rīga bija īpaša, tā nebija tipiska padomju pilsēta. 
Baltija vispār nebija kā padomju republikas – cits gars, 
tāds kā ārzemēs. 

Pēc Maskavas Rīga šķita ļoti mierīga, un bija bauda 
pastaigāties pa pilsētu. Nebija steigas, sastrēgumu, nebei-
dzamu cilvēku pūļu uz ielām. 

– Kā esat iedzīvojušies?
– Tā kā meita septembrī sāka skolas gaitas, man bija 

ļoti svarīgi atrast viņai labu skolu. Un tagad mums tāda 
ir! Skolā tiešām ir ļoti laba atmosfēra, un esmu patīkami 
pārsteigta par skolotāju. Viņā ir viss, ko var vēlēties pir-
majā skolotājā. Viņa ir ļoti mierīga, nekad nedusmojas, 
nekad nav nervoza. Viņa māk būt jauka, bet stingra. 

– Vīrs darbā, meita skolā. Kā atrodat sev vietu? 
– Sākumā šaubījos, vai varēšu atrast darbu šeit, jo 

nezināju latviešu valodu un neesmu vietējā. Krievu žur-
nālistu te ir ļoti daudz un konkurence liela. Bet tad uz-
radās darbs vācu izdevniecībā. Tur nostrādāju tikai no 
pavasara līdz rudenim. Maksāja maz, un viņi gribēja, 
ka mēs strādājam, nepieceļoties no datora. Es jutu, ka 
tas sāk ietekmēt manu veselību. Es zinu itāliešu valodu. 
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Izrādījās, ka ir diezgan daudz tādu, kas vēlas to mācī-
ties, un tad sāku pasniegt privātstundas. 

– Ko jūsu draugi teica par pārcelšanos uz 
Latviju?

– Ļoti daudzi brīdināja un mēģināja atrunāt, sakot, 
ka Latvijā visi ir nacionālisti, tur krievus nemīl un lamā. 
Tas, ko mums plašsaziņas līdzekļi stāsta Krievijā, ir ļoti 
tendenciozi. Krievijā ir daudz vairāk nacionālistu nekā 
šeit. Draugi baidījās par mums, bet tagad no mums uz-
zina, kā patiesībā šeit ir. 

– Kas jums nepatīk Latvijā?
– Latvieši ir ļoti konservatīvi, un tam ir gan priekš-

rocības, gan mīnusi. Šeit ir īpaši izteikta pretošanās jau-
najam. Ļoti nelokana mentalitāte. Varbūt tas arī labi, ka 
latvieši ir ļoti uzmanīgi, vienmēr grib apstāties un pado-
māt. Dažkārt, tomēr, pārāk bieži – īpaši, kad nepiecie-
šams rīkoties, piemēram, biznesā. Būtu mazliet aktīvāki, 
pašiem būtu labāk. Arī tas, ka pirmā atbilde visbiežāk ir 
„nē”. Īpaši ar to sastopos valsts iestādēs, Gandrīz vienal-
ga, ko jautāju, vienmēr pirmā atbilde ir noraidoša. Nor-
māli būtu, ja atbildētu – paskatīsimies, pagaidiet, varbūt 
tas ir iespējams. Personīgi mani gan tas pārāk netraucē, 
jo es šeit nenodarbojos ar biznesu. 

– Kā jūs aprakstītu tipisku latvieti? 
– Sievieti vai vīrieti? Krievu latviešus vai latviešu 

latviešus? 
Jums ir ļoti populāra grupa „Prāta vētra” ar solistu 

Renāru Kauperu. Viņš priekš manis ir tipisks latvietis, 
viņam piemīt kaut kāda oriģinalitāte, ironija, izskatās 
pēc eiropieša, bet ar baltieša šarmu. Nestandarta seja. 
Vēl latvieša garā jūtas ne tikai kaut kas eiropeisks, bet 
arī kaut kas pavisam netverams no padomju cilvēka. 
Varbūt humora izjūta. Renārs tādā ziņā ir tipisks. 
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Sievietes šeit ir daudzveidīgākas salīdzinājumā ar 
vīriešiem. Latvijā sievietes māk sevi pasniegt, māk labi 
ģērbties, zina, kas piestāv. Varbūt šķiet, ka latviešu sak-
nes nāk no zemnieku tautas, bet viņos tomēr ir māksli-
nieka dvēsele un mākslinieka izjūta. Šeit ir ļoti daudz 
mākslinieku, gleznotāju. Rīdzinieces taču vienmēr biju-
šas elegances simbols Padomju Savienībā. 

– Kas, jūsuprāt, ir integrācija? 
– Man integrācija ir, kad es jaunā valstī sāku justies 

kaut mazliet kā mājās, kad izveidojas attiecības un ro-
das draugi starp vietējiem. Arī tad, kad saproti, ko cilvē-
ki apkārt runā un kas sabiedrībā ir aktuāls. 

– Ko pati esat darījusi, lai integrētos? 
– Es mēģinu pēc iespējas vairāk uzzināt par valsti, 

sabiedrību, jo cilvēks baidās no nezināmā. Tāpēc  – jo 
vairāk zina, jo jūtas labāk un arī sabiedrībai var vairāk 
dot. Man palīdz iešana uz muzejiem, pastaigas pa pil-
sētu, sarunas ar cilvēkiem. Noteikti jālasa valsts vēsture, 
jo pagātne mūs veidojusi un ietekmējusi, lasu arī vietējos 
rakstniekus. 

Galvenais ir darīt kaut ko, nesēdēt rokas klēpī saliku-
šai, negaidīt, kad kāds pienāks un palīdzēs. Vajag cen-
sties nodarboties ar dažādām lietām  – iet uz nodarbī-
bām, valodas kursiem, apmācībām. Svarīgi ir runāties ar 
cilvēkiem, jo viņi ir tie diedziņi, kas tevi ievelk un sasien 
kopā ar sabiedrību. 

Padomā!

Kā citas kultūras varētu būt ietekmējušas Tavu valsti? Piemēri 
var ietvert pārtiku, svētkus, sportu, dejas un mūziku.
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Es arī uzreiz sāku apmeklēt valodas kursus, jo tautas 
raksturs un daba ir valodā, tāpēc tā ir jāzina un jāmā-
cās. Manuprāt, tas ir pirmais solis jaunā valstī – mācīties 
vietējo valodu. Diemžēl es ļoti maz praktizēju. Ir pārāk 
ērti, jo visi saprot krievu valodu un runā ar mani krie-
viski. Kad aizgāju strādāt, latviešu valoda man praktiski 
nebija vajadzīga un biju pārtraukusi to mācīties, jo bija 
maz brīvā laika un visi ar mani runāja krieviski. Tomēr 
tagad atkal labprāt mācos, man ir visādas grāmatiņas, 
konspekti, avīzes, kuras pārlasu.

Tas, ka šeit ir cilvēki, kas visu mūžu nodzīvojuši Lat-
vijā un nerunā latviski, man ir neizprotami. Bet, iespē-
jams, tā vēsturiski ir izveidojies, varbūt arī pastāv kāds 
dziļš aizvainojums, jo mēs visi esam tikai cilvēki. Tie, kas 
vēl joprojām nav iemācījušies valodu, visticamāk nekad 
neiemācīsies. Viss mainīsies, mainoties paaudzēm; jauni 
cilvēki runās latviski. 

– Kā vērtējat integrācijas procesus Latvijā?
– Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēku, ideju, resursu 

pārvietošanās notiek ļoti aktīvi; ir neizbēgami, ka cilvēki 
arvien biežāk maina dzīvesvietu. Svarīgi saprast, ka tā 
ir realitāte. Daudzi nevar to pieņemt. 

Ir, protams, elastīgi cilvēki, kas ātri piemērojas un vi-
sur sev atradīs vietu. Tomēr ne visi ir tādi, tāpēc viņiem 
vajag palīdzēt, paskaidrot.

Imigranti ir visās Eiropas Savienības valstīs un droši 
vien būs vēl vairāk, arī Latvijā. Latvijā ir ļoti maz so-
ciālo reklāmu par šo tēmu. Es saprotu – ja valstij ir tik 
maz naudas, tad integrācijai tā varbūt velta mazāk uz-
manības. Tomēr cilvēki paši arī var daudz ko izdarīt – 
apmainīties idejām, veidot kopīgas filmas vai izrādes. 
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uzdevuMS 

Sadalieties pāros un modelējiet dialogu starp latvieti un cil-
vēku, kas atbraucis no citas valsts.

Atceries!

 9  Galvenais ir piedalīties — tas visu padara interesantāku!

 9  Katram ir tiesības izteikt savu viedokli un uzdot 
jautājumus.

 9  Nekautrējies no savām izjūtām un esi iejūtīgs pret citiem.

 9  Ikviens klātesošais apņemas cienīt citus, kad viņi runā, 
uzdod jautājumus un pauž savu viedokli.

 9  Ja mēs nepiekrītam kāda izteikumiem, mēs to varam 
apstrīdēt cienīgā un konstruktīvā veidā. 

 9  Tu vari droši apstrīdēt uzvedību, nevis personu.

Daudzi bērni un viņu ģimenes kādā savas dzīves posmā iz-
jūt mulsumu par „kultūras pārrāvumu” (viņi nejūtas vairs pie-
derīgi dzimtenes kultūrai, un nav arī iesakņojušies jaunajā mīt-
nes zemē – l. O.). Varbūt viņi nesen pārcēlušies uz dzīvi šeit. 
Varbūt visu dzīvi ir nodzīvojuši šeit, tomēr uzskata, ka viņu 
kultūras vērtības atšķiras no skolā mācītā. Iespējams, ka viņi 
pārcēlušies uz dzīvi citā rajonā vai no laukiem uz pilsētu, vai 
otrādi. lai kāds arī būtu cēlonis, kultūras pārrāvums var kļūt 
par nopietnu stresa avotu skolēnam, viņa ģimenei un skolo-
tājiem, kuri saprot, ka viņu stundas „neiedarbojas”, vismaz uz 
dažiem skolēniem.

Skolotāji un vienaudži, kuri nesaprot bērna kultūru, bieži 
nepareizi izskaidro bērna uzvedību skolā un neatbilstoši novēr-
tē viņa prasmes. Skolēnus, kuriem ir mācīts klusi respektēt pie-
augušos, apkārtējie, iespējams, uztvers kā ierāvušos sevī salīdzi-
nājumā ar viņu atvērtajiem, uzmanību alkstošajiem amerikāņu, 
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britu, vācu, vai itāļu vienaudžiem. Savukārt bērni, kuri ir piera-
duši piedalīties spontānās sarunās, var izjust neapmierinātību, 
gaidot, kamēr skolotāja pievērsīs viņiem uzmanību.

Iedomājies! Mūsu skolas pašpārvalde ir nolēmusi, pirms 
ķerties pie dažādu skolas pasākumu organizēšanas, izzināt 
skolēnu tautības, kā ar īnoskaidrot, no kurām valstīm viņi ir 
ieradušies.
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1. S P Ē L E

Iepazīšanās spēle 
Tēma: Planēta „Daudzveidība”.
Spēles apraksts.
Skolēniem jāizveido planēta „Daudzveidība”. Dalībnieki tiek 

sadalīti grupās – tie, kas dzīvo latvijā, un tie, kas atbraukuši no 
citām valstīm.

Katra grupa jeb skolēns (ja ir viens) saņem vienu no „pla-
nētas” sektoriem un tajā, kas dzīvo uz šīs planētas. Attēloti var 
būt cilvēki, dzīvnieki, nodarbošanās, vide, māja, daba, reliģija, 
māksla utt. Sektoru ar zīmējumu pielīmē pie kopēja plakāta. 
Pēc tam katrs stāsta par savu sektoru.

Spēle nodrošina to, ka skolēni savā starpā iepazīsies, kā arī 
vairāk uzzinās gan par latviju, gan par skolēniem, kas atbrau-
kuši no citām valstīm. 
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2. S P Ē L E

Mēs visi – līdzīgi un atšķirīgi!
Spēles apraksts
Sadalieties grupās! Aplūkojiet attēlu un pastāstiet, kādu val-

stu (tautu) ēdieni redzami šajā attēlā. Kuri ēdieni ir raksturīgi 
tavai ģimenei?

Spēle nodrošina to, ka skolēni atradīs ne tikai atšķirīgo, bet 
arī kopīgo.

Jautājums pārdomām

 9 Ko tu dari, lai papildinātu savas zināšanas par da-
žādām atšķirīgām kultūrām?
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uzdevuMS

Pajautā grupas biedram:

 9  Vai tu pašlaik esi iesaistīts aktivitātēs vai attiecībās, 
kas prasa ilgstošu kontaktu ar cilvēkiem no citām 
kultūru grupām?

 9  Cik komfortabli/ērti tu jūties, kontaktējoties ar 
citu kultūru pārstāvjiem?
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loģiskā perspektīva kultūru un etnopsiholoģijā. 
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4. Mēs visi līdzīgi un atšķirīgi. Satrpkultūru antolo-
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5. www.stastulaiks.lv



52

starPKultŪru Izglītība KlasĒ: 
sKolĒNa FaKtors

Tēmas atslēgas vārdi 

Starpkultūru izglītība, klases stundas, ārpusstundu 
aktivitātes, skolēnu/audzēkņu pašpārvalde, skolu 
pašpārvaldes konsultants, skolēna loma starpkultūru 
izglītības apguvē, izmantojamie un piesaistāmie resursi.

Izlasot jēdzienu starpkultūru izglītība klasē, Tu droši vien 
iedomājies tās nodarbības vai stundas, kurās kopā ar saviem 
vienaudžiem – klasesbiedriem – un skolotāju atrodies un dar-
bojies konkrētā klases telpā vai noteiktā mācību stundā. Taču 
vietu un laiku starpkultūru izglītības apguvei iespējams un ie-
teicams atrast ikvienā skolas norisē:

 9   mācību stundā, mācību priekšmetā 
 Izvērtējot piedāvāto mācību saturu, ļoti daudzu tēmu 

apguvē iespējams ietvert kultūru daudzveidības un ar to sais-
tītās tolerances veicināšanas jautājumus. bet tas droši vien vai-
rāk būs skolotāja kompetences jautājums. Tomēr arī Tu vari 
ierosināt kopīgi klasē pārrunāt kādu jautājumu par starpkultūru 
izglītību, kad saskati atbilstošu situāciju. 

 9  klases stundās (ikdienas sarunvalodā mēs tās mē-
dzam dēvēt par audzināšanas stundām, tāpēc turp-
māk tekstā tās tā arī tiks apzīmētas);
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 9  ārpusstundu aktivitātēs (skolu pašpārvaldes dar-
bā, klases, skolas un arī ārpusskolas pasākumos, 
organizējot projektu nedēļas, ekskursijas, tikšanās 
ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem, diskusijas 
u.tml.).

Audzināšanas stundām, tāpat kā mācību priekšmetu stun-
dām, ir savs tematiskais plāns. Ja mācību priekšmetu saturs 
noteikts izglītības standartos, tad audzināšanas stundu plānu 
veido skolotāji – direktora vietnieks audzināšanas darbā, klašu 
audzinātāji, ņemot vērā dažādus ieteikumus un norādījumus, 
katras konkrētās klases un skolas kopējās vajadzības.

lai audzināšanas stundas būtu skolēniem interesantākas, 
saistošākas un atmiņā paliekošākas, Tu vari vienoties ar sko-
lotāju un uzņemties iniciatīvu kādu no tām sagatavot un va-
dīt. Tu to vari darīt individuāli vai kopā ar saviem draugiem un 
domubiedriem.

Vispirms pajautā sev!

 9  Vai es protu iesaistīties daudzveidīgā sabiedriskajā 
darbībā? Kādās sabiedriskās aktivitātēs es iesaistos 
skolā un īpaši ārpus skolas?

 9  Vai un kā es izprotu savas un citu tiesības un pie-
nākumus identitātes aspektā?

 9  Vai es spēju analizēt savu pieredzi un sabiedrībā 
dominējošās attieksmes, priekšstatus par sabied-
riskajiem procesiem? Vai es to daru?

 9   Vai es spēju veidot tolerantu attieksmi pret citādo 
sev līdzās?

Ja pagaidām Tu nevari atbildēt uz šiem jautājumiem vai vari 
atbildēt tikai daļēji, ja jautājumi nešķiet pietiekami saprotami, 
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tad Tev ir iespējas atklāt sev jaunus apvāršņus un nezināmo 
uzzināt.

Starpkultūru izglītības un ar to saistītu jautājumu apguvei 
veltīti šādi audzināšanas stundu temati:

temati jautājumi pārdomām

Piederība 
(savai mājai, 
skolai, 
pagastam, 
pilsētai, 
novadam, 
valstij) 

Vai Tev ir interese par savas dzimtās vietas 
vēsturi, dabu, ievērojamiem cilvēkiem?

Kā Tu izjūti piederību savai mājai, skolai, 
savam pagastam, pilsētai, novadam, 
valstij? Kā Tu to saproti?

Vai Tu iesaisties kultūrvēsturisko vērtību 
apzināšanā, saglabāšanā, kopšanā ģimenē, 
skolā, pagastā, pilsētā? 

Svētki un 
tradīcijas

Vai Tev ir interese par savas tautas un 
valsts svētkiem un tradīcijām? Vai Tu 
proti tos svinēt? Ko Tu vari teikt par savu 
nacionālo identitāti un citu nacionalitāšu 
esamību Latvijas sabiedrībā? 

Multikulturāla 
vide skolā, 
pagastā, 
pilsētā, valstī 

Vai, tavuprāt, Tu izproti un respektē kopīgo 
un atšķirīgo dažādu kultūru tradīcijās?

Vai Tev ir priekšstats par iebraucējiem 
un ārzemniekiem, kas ilgstoši uzturas 
Latvijā un ir ar atšķirīgu ārieni, reliģisko un 
nacionālo piederību? Ko Tu par to zini?

Tolerance 
pret citādo 
sabiedrībā

Vai Tu spēj ar sapratni izturēties pret 
cilvēkiem, kuri ir citādi (ar īpašām 
vajadzībām, ar dažādu sociālo piederību 
utt.)?
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Sabiedriskā 
līdzdalība 

Vai Tu vēlies aktīvi iesaistīties sabiedriskajā 
darbībā (skolu pašpārvaldes, sabiedriskās 
organizācijas, interešu grupas)?

Vai Tu spēj atrast savām interesēm 
atbilstošas sabiedriskās aktivitātes? 
Nosauc, kādas!

Valstiskā 
identitāte

Kā Tu izproti jēdzienu piederība savai 
valstij? 

Vai Tev ir interese par notikumiem Latvijā, 
Eiropā, pasaulē?

Kā tu izproti savas dzimtās vietas un valsts 
nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā? 

Kultūras 
vērtības un 
kultūrvide

Vai Tu vari paskaidrot, kas ir kultūras 
vērtības, nosaukt dažus piemērus? Vai, 
tavuprāt, Tu ar cieņu izturies pret kultūras 
vērtībām? Vai Tev šķiet, ka ir nepieciešams 
tās saglabāt un popularizēt?

Kā Tu izproti jēdzienus darba kultūra, galda 
kultūra, valodas kultūra, apģērba kultūra 
u.c.? Paskaidro tos!

cilvēktiesības Vai Tu ar cieņu izturies pret citu personu 
pienākumiem un tiesībām? 

Kā Tu izproti savu tiesisko atbildību?

Ko Tu domā par cilvēktiesību ievērošanas 
nepieciešamību multikulturālā sabiedrībā?
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Minoritātes 
(etniskās, 
reliģiskās, 
sociālās, 
seksuālās utt.) 

Vai Tu vari noformulēt, kāds ir Tavs 
pasaules redzējums? Vai Tev šķiet, ka 
Tu spēj respektēt citu cilvēku pasaules 
redzējumu?

Ko Tu zini un domā par Latvijas sabiedrībā 
dominējošiem aizspriedumiem un 
tolerances pakāpi pret dažādām 
minoritātēm? Vai Tu spēj paust tolerantu 
attieksmi pret tām?

uzdevuMS

Izvēlies tēmu audzināšanas stundai no tabulā norādītajām 
vai arī kādu citu starpkultūru izglītības jomā un mēģini to 
sagatavot!

Vienas nodarbības vai stundas sagatavošanai veic šādus 
soļus: 

999izvēlies nodarbības tēmu, kura Tev ir vistuvākā, 
vislabāk saprotama vai zināma, vai arī Tevi visvai-
rāk interesē;

999apzini sev pieejamos materiālus, literatūru, infor-
mācijas avotus, lai nostiprinātu vai iegūtu priekš-
statu un jaunas zināšanas par izvēlēto tēmu;

999noformulē nodarbības mērķi, ko vēlies sasniegt Tu 
un ko vajadzētu sasniegt nodarbības dalībniekiem; 

999izvēlies metodes un paņēmienus, ar kādiem tēmu 
atklāsi saviem klasesbiedriem (stāstījums, disku-
sija, filmas demonstrējums, prezentācija, aptauja, 
spēles u.tml.);

999pārdomā, vai visu darīsi individuāli vai strādāsi 
grupā ar vienu vai vairākiem citiem skolēniem 
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(tādā gadījumā jāpārdomā, kā jūs sadalīsiet pie-
nākumus grupā);

999saplāno nodarbībā paredzētajām aktivitātēm ne-
pieciešamo laiku un izmantojamos resursus (pie-
aicināti viesi, tehnika filmas demonstrēšanai, lielās 
papīra lapas, līmlapiņas, flomāsteri, dažādi priekš-
meti spēlēm, anketas, darba lapas u.tml.).

Padoms

Gatavojot nodarbības un aktivitātes starpkultūru izglītībā, 
ievēro:

1. Ņem vērā, ka nodarbības dalībnieki var būt 
cilvēki no atšķirīgām vidēm, ar atšķirīgu izcelsmi, 
dzīves stilu, tautību, reliģisko piederību ģimenes 
tradīcijām u.tml.!

2. Izvēloties tēmas ilustrācijai piemērus no 
atšķirīgām tradīcijām un kultūrām, ikvienu no 
tiem pasniedz kā pozitīvu un vērtīgu!

3. Sekmē jebkuras grupas pozitīvu tēlu un izvairies 
pasniegt kādu no tām kā svarīgāku vai labāku par 
citām!

4. Izvairies veidot stereotipus par grupām vai 
cilvēkiem no dažādām grupām!

5. Izturies vienlīdzīgi pret dzimumu lomām!

6. Izturies ar cieņu pret dažādu grupu valodām 
un saziņas iespējam un pasniedz to kā vērtīgu 
komunikācijas līdzekli!

7. Ilustrācijai neizmanto anekdotes un jokus, kuri 
var būt aizskaroši kādām grupām, īpaši – kuri 
skar rases un reliģijas!

8. Ļauj katram skolēnam justies piederīgam 
nodarbības dalībnieku grupai!
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audziNāšaNaS StuNdaS/ 
NodarbībaS PieMērS

Tēma:  Starpkultūru komunikācija
Grupa:  25 cilvēki
Kopējais laiks:  40 minūtes

Nodarbības 
posmi Norise laiks resursi

Ievads – spēle 
„GRRR – KA – 
BUM!”

– vadītājs uz 
tāfeles uzraksta 
vārdus ANA, NA, 
GRRR, KA, BUM;

– vadītājs lēnām 
izrunā šos 
vārdus un lūdz 
dalībniekus savā 
starpā sazināties 
tikai ar šo vārdu 
palīdzību – uzdot 
jautājumus, 
skaitīt dzejoli, 
sarunāties u.tml.;

– vadītājs 
paaugstina 
intensitāti, lūdzot 
vārdus izrunāt 
skaļāk un klusāk, 
ātrāk un lēnāk;

– vadītājs 
noslēdz spēli ar 
skaļu BUM! 

5 min. Tāfele vai 
cita vieta, 
kur uzrakstīt 
vārdus, 
flomāsters,

telpa, kurā 
dalībnieki 
var brīvi 
pārvietoties
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Nodarbības 
posmi Norise laiks resursi

Diskusija 
„Kas veido 
saprašanos?” 

Spēles laikā 
dalībnieki ir 
iemācījušies 
nelielu daļu no 
jaunas valodas. 
Vadītājs lūdz 
nodarbības 
dalībniekus 
izteikties, 
kas spēles 
laikā veidoja 
saprašanos?

10 min. Aplī novietoti 
krēsli, 
priekšmets 
(rotaļlieta), 
kuru viens 
runātājs nodod 
nākamajam

Video sižets 
par starp– 
kultūru 
komunikāciju

Nodarbības 
dalībnieki skatās 
videosižetu un uz 
lapas atzīmē trīs 
atziņas, kas var 
traucēt veiksmīgi 
komunicēt ar 
citu kultūru 
cilvēkiem. 

10 min. Dators, 
multimediju 
projektors, 
videosižets, 
lapa 
pierakstiem 
un rakstāmais 
katram 
dalībniekam

Prāta vētra 
par tēmu 
“Ko es darīšu 
starpkultūru 
komunikācijas 
uzlabošanai”

Nodarbības 
dalībnieki izsaka 
priekšlikumus 
veiksmīgākai 
komunikācijai 
ar citu kultūru 
cilvēkiem. 

Vadītājs tos 
pieraksta uz 
tāfeles.

10 min. Tāfele vai 
cita vieta 
pierakstiem, 
flomāsters
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Nodarbības 
posmi Norise laiks resursi

Kopsavilkums.

Noslēgums

Dalībnieki ātri 
dodas pie tāfeles 
un pielīmē 
aplīšus pie trim 
sev tīkamākajiem 
priekšlikumiem.

Vadītājs nolasa 
visvairāk 
atzīmētos 
priekšlikumus.

Grupa sastājas 
aplī, saliek vienas 
rokas plaukstas 
kopā un paceļ 
virs galvas – 
plaukstu uz 
plaukstas. Tad ar 
kopīgu saucienu 
BUM! visas kopā 
esošās rokas tiek 
virzītas uz leju 
un atbrīvotas. 
Stunda/
nodarbība ir 
beigusies, punkts 
ir pielikts.

5 min. 3 krāsaini, 
pašlīmējoši 
aplīši katram 
dalībniekam

Tomēr vēlreiz atcerēsimies, ka mācību stunda vai audzinā-
šanas stunda nav vienīgā forma, kā iegūt priekšstatus par starp-
kultūru izglītību. Dažkārt daudz veiksmīgāka dažādu tēmu un 
jautājumu apguve notiek neformālā vidē, piemēram, ārpus-
stundu aktivitātēs. 
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Izvēloties ikvienu no šīm darba un izglītošanas formām, labs 
palīgs skolotājiem, virzītājspēks un veiksmīgs resurss šo jautā-
jumu īstenošanai skolā ir skolu pašpārvalde.

Kas ir skolu pašpārvalde un kādus uzdevumus tai vaja-
dzētu veikt?

 9  Skolu pašpārvalde ir skolēnu pārstāvniecība, kurā 
darbojas aktīvākie un ieinteresētākie skolēni, kuri 
grib piedalīties skolas dzīves veidošanā – dažādu 
izglītojošu un izklaides pasākumu organizēšanā, 
sadraudzības veidošanā ar citām skolām, skolas 
labiekārtošanā, vides sakopšanā utt.

 9  Skolu pašpārvaldi mēs vēlamies redzēt kā brīvprā-
tīgu skolēnu iniciatīvu, kas palīdz ietekmēt proce-
sus skolā, tostarp mācību un audzināšanas darba 
kvalitāti un sabiedriskās norises.

 9  Skolu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt sko-
lēnu un skolas administrācijas interešu saskaņoša-
nu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas 
un mācību procesā, kā arī skolēniem apgūt nepie-
ciešamās prasmes un iemaņas sabiedrisko aktivi-
tāšu organizēšanā. 

 9  Skolu pašpārvaldei ir jābūt starpniekam starp sko-
las administrāciju, citiem darbiniekiem un skolē-
niem. Skolu pašpārvaldei vienmēr jābūt atvērtai 
jauniem skolēnu priekšlikumiem. 
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Tas ir interesanti!

Vai esi aizdomājies, cik senas ir skolu pašpārvaldes?

Vai tās radušas Latvijas neatkarības laikā – 90. gados? 
Varbūt tas noticis agrāk vai vēlāk?

Skolu pašpārvaldes pirmsākumi meklējami jau 16. 
gadsimtā, kad vācu pedagogs ValentīnsTrolendorfs pirmais 
ieviesa skolu pašpārvaldi Silēzijas ģimnāzijā. 

Vēlāk, 19. – 20. gadsimtu mijā Georgs Keršenšteiners 
uzsvēra, ka skolu pašpārvalde iemāca atbildību un 
principialitāti.

19. gadsimta 30. gados šo ideju pārņēma Selestīns Frenē, 
nodibinot audzināšanas iestādi, kuras pārvaldīšanā 
iesaistīja skolēnus.

Skolu pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir:

 9  sadarboties ar skolas administrāciju un skolotā-
jiem, apkopojot skolēnu priekšlikumus un pārstā-
vot skolēnu intereses, 

 9  veicināt izglītības procesa efektivitāti, iesaistīties 
izglītības un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā, 

 9  sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm, paš-
valdības, valsts institūcijām un nevalstiskajām 
organizācijām.

Tomēr realitātē vēl arvien daudzas skolu pašpārvaldes par 
savu galveno uzdevumu izvirzījušas kultūras un atpūtas pasā-
kumu organizēšanu. Tas ir saprotams, jo tieši šāda darbošanās 
ir ne tikai skolēniem vienkāršāka, saprotamāka un ātrāku rezul-
tātu sniedzoša, bet arī skolotājam vienkāršāk un ērtāk ir vadīt 
vai pārraudzīt tādu pašpārvaldes darbu.
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līdztekus tam neskartas mēdz palikt darbības jomas, kuras 
mēs tādu vai citādu iemeslu dēļ mēdzam aizmirst:

 9  līdzdalība konfliktu, problēmu risināšanā;

 9  skolas vides un mikroklimata uzlabošana;

 9  mācību procesa un metožu pilnveidošana, līdzda-
lība skolas mācību procesa plānošanā;

 9  dažādu projektu īstenošana;

 9  informācijas aprite skolā (plakāti, avīze, radio);

 9  starpskolu sadarbības veidošana.

Padomā par savas skolas pašpārvaldi!
Kādus uzdevumus tā sev ir izvirzījusi un ar ko tā nodarbojas?
Vai skolu pašpārvalde izrāda pietiekamu iniciatīvu un akti-

vitāti skolas dzīves veidošanā?
Kādā veidā, caur kādām darbībām skolu pašpārvalde var ie-

saistīties starpkultūru izglītības īstenošanā?
Vai Tu saredzi, kurās no darbības jomām būtu nepieciešams 

ietvert starpkultūru izglītības jautājumus?
Pārrunājiet to nākamajā skolu pašpārvaldes sanāksmē!
Skolu pašpārvaldei ir iespējas piedāvāt dažādas idejas starp-

kultūru dialoga risināšanai izglītības iestādē. Ja idejas neraisās, 
ielūkojies palīgmateriālos – literatūrā, interneta resursos, prasi 
padomu skolotājiem, Tavas pašpārvaldes konsultantam, nevals-
tiskajām organizācijām u.tml.

Piemēram, starpkultūru dialogs, ir viens no skolas vidi vei-
dojošajiem faktoriem, tāpēc skolu pašpārvalde var organizēt 
diskusiju „Kā es jūtos savā skolā”, ietverot arī starpkultū-
ru izglītības aspektus. Pirms diskusijas ieteicams sadarbībā ar 
skolas psihologu un/vai sociālo pedagogu saplānot un pārru-
nāt diskusijas norisi, formulēt jautājumus saistībā ar katra ve-
cumposma īpatnībām un izveidot aptaujas anketu. Aizpildot 
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anketas, diskusijai jau iepriekš tiek sagatavoti tās dalībnieki. 
Kad anketas apkopotas, tiek precizēti jautājumi, kuriem dis-
kusijā jāpievērš lielāka uzmanība. Ja diskusija tiek organizēta 
skolas mērogā, to vada skolu pašpārvaldes pārstāvji. līdzīgi dis-
kusiju var organizēt arī vienas klases ietvaros.

lai izvēlētos interesantāku, skolēniem atbilstošāku disku-
sijas tēmu, iespējams izmantot, „Intensīvās domāšanas” me-
todi, kura plašāk pazīstama ar nosaukumu „Prāta vētra”. Skolē-
niem lūdz sniegt idejas diskusijas tēmai starpkultūru izglītības 
jomā. Idejas tiek atzīmētas uz tāfeles vai uz lielas lapas. Pēc tam 
katram skolēnam var iedod trīs dažādu krāsu uzlīmītes, kas jā-
pielīmē pie, viņaprāt, labākajiem priekšlikumiem. Visvairāk 
atzīmētos priekšlikumus izvēlas par diskusiju tēmām. No pā-
rējām idejām var izvēlēties un izveidot jautājumus diskusijas 
tēmas atklāsmei.

Atceries „Prāta vētras” noteikumus:

999tiek pieņemtas visas idejas, viss teiktais tiek 
pierakstīts;

999neviens nedrīkst izteikt piezīmes – vienalga, pozi-
tīvas vai negatīvas – par citu teikto;

999dalībniekiem jājūtas drošiem izteikt jebkuru ideju, 
pat ja viņi nejūtas pārliecināti par to;

999katrs drīkst attīstīt tālāk kāda jau izteiktu ideju;

999„Prāta vētra” jābeidz, kad ideju straume sāk jūtami 
apsīkt.

Vai pamanīji, ka šī metode ir kā radīta starpkultūru izglītības 
apguvei, jo tajā ietverti tolerances  – iecietības, iejūtības, citu 
cilvēku cieņas un respektēšana principi?

Ar starpkultūru izglītības jautājumiem ļoti veiksmīgi var ie-
pazīties, izstrādājot pētnieciskos darbus, dažādus projektus, kā 
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arī šai tēmai veltot ikgadējo projektu nedēļu. Ierosini to saviem 
skolotājiem! lai radītu pirmos priekšstatus par pētāmo tēmu, 
skolēniem var piedāvāt veikt intervijas ar ārzemniekiem.

iNtervijaS ar ārzeMNieKieM

Ārzemju apmaiņas programmu skolēnus, imigrantus no ci-
tām valstīm, kuri uz laiku mācās jūsu skolā, vai arī kuri uz laiku 
apmetušies uz dzīvi jūsu tuvākajā apkārtnē, izvaicā par to, cik 
lielā mērā latvija ir pārstāvēta viņu dzimtajā zemē.

Piemēram:

 9 Vai pārdošanā ir daudz latvijas ražojumu? un tie-
ši kas?

 9 Vai latvijā notiekošais tiek atspoguļots ziņu rai-
dījumos (radio, televīzijā, presē, vietējos interneta 
portālos)?

 9 Kāds cilvēkiem izveidojies priekšstats par latviju 
un latviešiem?

 9 Vai viņu valstī ir daudz iebraucēju no latvijas?
Pēc tam iegūto informāciju var izmantot pētnieciskajā dar-

bā par migrāciju, starpkultūru izglītību, trešo valstu valsts pie-
derīgajiem u.tml., vai arī klasē (audzināšanas stundā) veidot 
kopīgu priekšstatu karti no intervijās iegūtās informācijas.

Starpkultūru dialoga veidošanai klasē vai skolā var organizēt 
tikšanās ar ārzemniekiem, imigrantiem, trešo valstu valsts 
piederīgajiem. 

Ārpusstundu pasākumu un aktivitāšu klāstā līdzās jau pie-
minētajām aktivitātēm starpkultūru priekšstatu veidošanai var 
būt

 9  dažādu tautu tradīciju pēcpusdienas,

 9  gadskārtu ieražu svētki,



66

 9  svešvalodu, ceļojumu un citi konkursi,

 9  tematiskie sarīkojumi (piem., ballīte Austrumu 
stilā),

 9  viktorīnas „Ko Tu zini par... ?”

 9  tikšanās un sadraudzības vakari skolām ar dažādu 
mācību valodu vai dažādu tautību skolēniem (pie-
mēram, poļu, lietuviešu, ukraiņu).

Taču vienmēr jāatceras (līdzīgi, kā tas ir gatavojot nodarbī-
bu vai stundu – skati iepriekš!), ka šo pasākumu saturs nedrīkst 
būt nevienai tautai un kultūrai aizskarošs, nievājošs, pārpro-
tams. Tiem jāaudzina tolerance, saskarsmes kultūra, jāveicina 
izziņa, izpratne, jācenšas mainīt stereotipus un aizspriedumus. 

Iegaumē, ka STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBA NAV tikai 
viens vai pāris no kopēja konteksta „izrauti” pasākumi mā-
cību gada laikā:

 9  svētki vai pasākumi, kuri nav saistīti ar ikdienas 
mācību procesu un norisēm skolā (piemēram, 
„Nacionālās virtuves diena” u.tml.);

 9  mācīšanās par atsevišķām kultūras grupām ar mēr-
ķi tās labāk iepazīt (ekskursijas);

 9  iepriekš izstrādātu ieteikumu apguve, piemēram, 
kā risināt konfliktus vai kontaktēties ar kādu kul-
tūras grupu;

 9  dažādu kultūru skolēnu sajaukšana, neveicot kā-
dus uzdevumus grupas saliedēšanai un saskarsmes 
uzlabošanai; 

 9  izvairīšanās no konfliktiem.
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Starpkultūru izglītība ir komplekss pasākumu un dar-
bību kopums, kas balstās uz atziņu, ka dažādība ir norma 
visās cilvēka dzīves jomās un tā mūs visus bagātina.

Kas varētu palīdzēt Tavu ideju un iniciatīvu īstenošanā 
starpkultūru izglītības jomā? Izmantojamie un piesaistāmie 
resursi var būt ļoti dažādi un daudzveidīgi. lūk, daži no tiem:

 9   Tavs klases audzinātājs vai skolu pašpārvaldes 
konsultants, kuram Tu uztici savu ideju un kon-
sultējies par tās īstenošanu vai lūdz nepieciešamo 
atbalstu; 

 9  Tavi klases vai skolas biedri, draugi vai skolas ab-
solventi, kuri pārstāv atšķirīgas kultūras un piekrīt 
dalīties savā un savas ģimenes pieredzē;

 9  Tavi vai Tavu skolasbiedru vecāki. Viņi ir visda-
žādāko profesiju, nevalstisko organizāciju, insti-
tūciju, interešu grupu pārstāvji. Varbūt dažus no 
viņiem vistiešāk skar starpkultūru izglītības jau-
tājumi  – viņu radinieki vai viņi paši ir piederīgi 
dažādām kultūrām un valstīm? Vecāku uzdrīk-
stēšanās stāties skolotāja vietā, vadot nodarbības, 
stundas, aktivitātes un pasākumus būs īpašs noti-
kums jums visiem – gan skolēniem, gan skolotā-
jiem, gan vecākiem pašiem. Tas ienesīs jaunu elpu 
skolas ikdienā;

 9  tēmas atklāsmei vari pieaicināt ar skolu tiešā veidā 
nesaistītus cilvēkus – dažādu institūciju un organi-
zāciju pārstāvjus;

 9  Tavi palīgi var būt ne tikai cilvēki, bet arī interneta 
resursi, videofilmas, prezentācijas u.tml.

Pirms sāc īstenot kādu savu ideju starpkultūru izglītības 
jomā, padomā par savas tolerances līmeni. Vai tas ir pietiekams? 
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Ko Tev vajadzētu mainīt sevī, kādi uzdevumi sev būtu jāizvirza, 
lai uzlabotu savas starpkultūru komunikācijas spējas un savu 
iecietības pakāpi?

uzdevuMS

Sava pašvērtējuma veikšanai un gatavojoties darbam starp-
kultūru izglītības jomā, aizpildi testu par personīgo tolerances 
pakāpi. 

MaNa toleraNceS teMPeratŪra

Nr. 
p.k. Apgalvojums Jā Nē

1. Tavā draugu lokā ir cilvēki, kuri 
nepieder Tavai tautībai vai reliģijai.

2. Tu nestāsti anekdotes un jokus, kuru 
būtība ir varoņu tautībā vai dzimumā.

3. Tu atbalsti brīvpusdienu piešķiršanu 
skolēniem no maznodrošinātām 
ģimenēm.

4. Dodoties uz ārzemēm, Tu iemācies 
vismaz dažas frāzes tās valsts valodā, 
kuru apmeklēsi.

5. Tu neiegādājies rotaļas vai spēles, kuras 
izraisa agresivitāti.
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Nr. 
p.k. Apgalvojums Jā Nē

6. Tu pieņem savā tuvāko draugu lokā 
cilvēku, kurš ir citas kultūras (tautības, 
reliģijas, ādas krāsas u.c.) pārstāvis.

7. Tu apmeklē etniskus restorānus/ 
kafejnīcas.

8. Tu palīdzi cilvēkiem ar invaliditāti.

9. Izvēloties tirgū preci, Tu neietekmējies 
no tās pārdevēja tautības vai ādas 
krāsas.

10. Tu neiebilsti, ja Tavi tuvākie draugi 
draudzējas ar citas reliģijas, ādas krāsas, 
tautības vai sociālā slāņa pārstāvi.

11. Tu iemāci citas tautības cilvēkam dažus 
vārdus savā dzimtajā valodā.

12. Tu proti dejot kādas citas tautas 
nacionālo deju.

13. Tu zini, ko nozīmē apzīmējums 
„gotiskais stils” un akceptē tā 
piekritējus.

14. Tu atbalsti līdzekļu piešķiršanu 
dzīvesvietas ierīkošanai bēgļiem no 
ārvalstīm.
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Nr. 
p.k. Apgalvojums Jā Nē

15. Tu esi apmeklējis mošeju, sinagogu vai 
kādas citas ticības dievnamu, kurai pats 
nepiederi.

16. Tu neaprunā cilvēkus situācijā, kad viņi 
nesaprot Tavu valodu.

17. Tu nekritizē veģetāriešus par viņu 
ēšanas ieradumiem.

18. Tu apmeklē teātra izrādes vai citus 
kultūras pasākumus, kuri nenotiek Tavā 
dzimtajā valodā.

19. Tu piekriti, ka Tavā ģimenē dzīvo 
apmaiņas programmas dalībnieks no 
citas valsts. 

20. Tu aizrādi, ja kāds stāsta aizskarošus 
jokus par citu kultūru cilvēkiem.

21. Tu neliedz kādam savu draudzību viņa 
atšķirīga, savdabīga ārējā izskata dēļ.

22. Tu labprāt strādā vienā grupā vai 
projektā ar citas kultūras (tautības, 
reliģijas, ādas krāsas u.c.) pārstāvjiem.
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Sadaļā izMaNtotie Materiāli

1. M.Asarīte.Skolu pašpārvaldes loma personības 
attīstībā. žurnāls „Skolotājs”, 2004., 69.-72.lpp.

2. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. īpašu uzdevumu 
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretari-
āts, Rīga, 2004.

3. Izglītība pārmaiņām. Ilgtspējīgas attīstības mācī-
šanas un mācīšanās rokasgrāmata. baltijas uni-
versitāte, Rīga, 2009.

4. Klases stundu programmas paraugs.Metodiskais 
līdzeklis. Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, Rīga, 
2006.

5. A.Mēvalte, Ž.Gaiļus. Praktiska rokasgrāmata jau-
natnes vadītājiem. lietuvas jaunatnes organizāci-
ju padome, Viļņa, 1997.

6. G.Paiks, D.Selbijs. Pasaule ienāk klasē. lu Eko-
loģijas centra apgāds „Vide”, Rīga, 1988.

7. Skolu pašpārvaldes Rīgā: ieteikumi, atziņas, pār-
domas, prakses piemēri, projekti. Rīgas domes 
izglītības, jaunatnes un sporta departaments, 
Rīga, 2010.

8. Starpkultūru saskarsme. Mācību metodiskais 
materiāls. Izglītības attīstības centrs, Rīga, 2010.

9. Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Skolēnu paš-
pārvalžu konsultatīvās padomes sagatavotie 
materiāli.
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tolEraNCEs IzPratNE, 
tolEraNCEs VEICINāŠaNas 
labās PraKsEs PIEmĒrI

Toleranci visbiežāk saprot kā spēju pieņemt un cienīt citu 
cilvēku viedokli, reliģisko piederību un uzvedību. Tolerance 
nav vien citādas uzvedības un uzskatu pieļaušana, bet aktīva 
pilsoniska pozīcija (man nav vienalga, kā dzīvo cilvēki man lī-
dzās, es iestājos par viņu līdztiesību) un psiholoģiska gatavība 
būt iecietīgam un veidot pozitīvu mijiedarbību situācijās, kad 
cilvēks nonāk saskarsmē ar citādību (atšķirību) – citu kultūru, 
etnisko grupu, reliģiju un sociālu grupu nozīmē.

Tev ir tiesības dzīvot tolerantā jeb iecietīgā vidē, kurā:

 9  var brīvi izteikt un neizteikt savu viedokli, idejas, 
domas;

 9  katrs ir pieņemts, respektēts no apkārtējo puses;

 9  neviens netiek pazemots no vienaudžu, skolotāju 
vai vecāku puses.

Iecietības jeb tolerances veicināšana ir būtiska visā pasaulē, 
jo par to tiek domāts gan rasu diskriminācijas ziņā, gan vis-
pār cilvēku savstarpējo attiecību ziņā. Tāpēc ir radīta Iecietības 
principu deklarācija, kas apstiprināta ar 1995. gada 16. novem-
bra uNESCO Ģenerālas konferences rezolūciju Nr.5.61.
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atceries!
Vidē, kurā valda tolerance un demokrātija, Tu vari gan brīvi 
izteikt savas domas, uzskatus un idejas, gan esi tiesīgs tās 
neizteikt! Šādā vidē Tu un Tavi vienaudži spēj akceptēt un 
iecietīgi izturēties pret atšķirībām, kā arī respektēt dažādus 
viedokļus, reliģiskas pārliecības, sociālos un ekonomiskos 
apstākļus, valodu un kultūru atšķirības. Vidē, kas balstīta 
uz savstarpējo iecietību, statuss un atbalsts vienaudžu vidū 
tiek gūts ar pozitīviem darbiem un sasniegumiem, nevis 
vardarbīgi!

Izlasi, kādi ir tolerances jeb iecietības kritēriji un rādītāji! 
Kuri no tiem atbilst Tev, kuri Taviem skolasbiedriem?

Tolerances kritēriji un rādītāji

Kritēriji rādītāji

Personības 
stabilitāte

Emocionālā stabilitāte

Labvēlība, pieklājība, pacietība

Sociāla atbildība

Patstāvība

Brīva, nesaspringta uzvedība

Morāla autonomija/esmu labs sevis, ne citu 
dēļ/

Empātija Partnera izjūta

Augsts līdzpārdzīvojuma līmenis

cieņa

Spēja rūpēties par sevi garīgā nozīmē/
garīga pašaprūpe/
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Kritēriji rādītāji

Domāšanas 
diverģence 
/vairāku 
risinājumu 
meklēšanas 
orientācija/

Stereotipu neesamība

Kritiskas/analītiskas domāšanas prasmes

Aizspriedumu „atmaskošana” sevī un citos

Autoritāšu apšaubīšana

Uzvedības 
modeļu 
elastība 

Augsta paškontrole 

Efektīva stresa vadība

Sabiedriskums, spēja veidot attiecības

Prasme atrast izeju no sarežģītas situācijas 

Prognozējamība

Sociālā 
aktivitāte

Piederības izjūta kādai cilvēku grupai 
(etniskai, interešu, izglītības u.c.)

Labas pielāgošanās spējas svešā vidē, 
kultūrā

Radošums

Optimisms

Iniciatīva

Paskaidrojumi: 
Empātija – adekvāts priekšstats par to, kas notiek cita cilvē-

ka iekšējā pasaulē.
Domāšanas diverģence – spēja neparasti risināt parastus uz-

devumus (vairāku risinājumu meklēšanas orientācija).
Uzvedības modeļu elastība – spēja atkarībā no apkārtējās si-

tuācijas mainīt darbības taktiku.
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Sociālā aktivitāte – šajā gadījumā: individuāla darbība kons-
truktīvu attiecību veidošanai sabiedrībā. 

 
Tolerants jeb iecietīgs cilvēks neizvirza pārāk lielas prasības 

apkārtējiem, strikti tos nenosoda, ir liberāls attiecībā uz citu 
cilvēku uzskatiem un idejām, kaut arī tos neatbalsta, pieņem 
uzvedību, kas atšķiras no viņējās, pieļauj daudz ko cilvēku uz-
vedībā, ko citi nepieļauj. Parasti uzvedas mierīgi un relaksēti, 
nav sasprindzis. 

Atceries!

Ikviens var nonākt situācijā, kad radies konflikts vai, kad pret 
viņu ir vērsta neiecietība; tad katram ir iespēja izvēlēties veidu, 
ka to veiksmīgāk risināt! Ja tas neizdodas pašam, tad vienmēr 
var meklēt pieaugušo palīdzību un uzturēties kopā ar tiem 
cilvēkiem, kuri nedarīs pāri.

Būt līdzcietīgam un tolerantam ir jāmācās. To var palīdzēt 
darīt skolēnu pašpārvalde.

Vai Tavā skolā ir skolu pašpārvalde? Ja nav, tad piedāvājam 
dažus praktiskus pašpārvaldes dibināšanas soļus. 

 9  Iniciators. Viss sākas ar skolēnu (vai skolēnu gru-
pu), kam ir interese izveidot pašpārvaldi un vēlāk 
tajā darboties. Kad paši zināsiet, ko vēlaties, jums 
būs jāinformē pārējie skolēni un skolas vadība par 
savu ideju. 

 9  Dibināšanas sēde. Citus skolēnus par dibināšanas 
sēdi var informēt ar plakātu palīdzību pie ziņoju-
mu dēļiem. „Tiešais mārketings”, personīgi uzai-
cinot savus klasesbiedrus un draugus, arī var būt 
diezgan efektīvs. Sanākot kopā, jums jāizrunā, 
kādās jomās strādās pašpārvalde un kāds būs tās 
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uzbūves modelis, jāapstiprina pašpārvaldes noli-
kums un jāievēl cilvēki, kas līdz kārtējām vēlēša-
nām vadīs pašpārvaldi. 

 9  Pašpārvaldes darbības principus šajā pārejas pos-
mā vajadzētu atrunāt vai nu topošajā pašpārvaldes 
nolikumā, vai arī atsevišķā dokumentā, kura dar-
bības termiņš beigsies līdz ar pašpārvaldes prezi-
dija ievēlēšanu. 

 9  Ir svarīgi, lai dibināšanas sēdē piedalītos maksimā-
li daudz jauniešu, kas gribēs vēlāk darboties paš-
pārvaldē. uz dibināšanas sēdi ieteicams uzaicināt 
arī kādu administrācijas pārstāvi un skolotājus, kas 
jums varētu palīdzēt turpmākajā darbā.

 9  Ja redzat, ka skolā nav nemaz tik daudz jauniešu, 
kas ir informēti par pašpārvalžu kustību un par ie-
guvumiem, ko tās dod, pirms dibināšanas sēdes 
var organizēt nelielu semināru, kurā interesenti 
varēs saņemt atbildes uz saviem jautājumiem un 
gūt pirmo priekšstatu par lietu būtību. laba doma 
ir uzaicināt uz šo semināru citu skolu pašpārvalžu 
aktīvistus, kas var padalīties savā pieredzē, un ra-
jona/priekšpilsētas pašpārvalžu koordinatoru, kas 
ieteiks, kā „pareizi” uzsākt darbu. 

 9  Pašpārvaldes atzīšana un „formalizēšana”. Kad esat 
savā starpā vienojušies par visiem organizatoris-
kiem jautājumiem, dažiem pašpārvaldes pārstāv-
jiem jādodas pie skolas direktora, lai informētu 
viņu par pieņemtajiem lēmumiem un nākotnes 
plāniem. lai pašpārvalde varētu sākt strādāt, di-
rektoram būs jāapstiprina pašpārvaldes statūti. 

 9  Komandas saliedēšana. lai pašpārvalde varētu 
sākt efektīvi un rezultatīvi strādāt, jaunie biedri 
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jāsaliedē vienā komandā. Te palīdzēs dažādu ko-
mandas veidošanas (team building) spēļu un uz-
devumu kopīga izpildīšana. 

 9  Pašpārvaldes atpazīstamības veicināšana skolā. Ta-
gad ir nepieciešams iepazīstināt pārējos skolēnus 
ar sevi. Pašpārvaldes informācijas dienas, atklā-
tās sēdes un regulāra ziņojumu dēļa atjaunošana 
ir labs veids, kā atgādināt par sevi un ieinteresēt 
citus iesaistīties. Tēla veidošana un skolēnu infor-
mēšana par savām aktivitātēm nedrīkst palikt tikai 
darbības sākumposmā, tai jākļūst par labi pārdo-
mātu atsevišķu pašpārvaldes darba virzienu. 

 9  Problēmu apzināšana. lai pašpārvalde varētu pār-
stāvēt skolēnus un piedalīties viņu problēmu ri-
sināšanā, vispirms šīs problēmas ir jākonstatē. 
brīvie mikrofoni, anketēšana un diskusiju pēcpus-
dienas ir tikai daži veidi, kā to var darīt.

 9  Praktiskā darbošanās. Tālāk atliek vien darboties, 
risinot skolēnu problēmas, kopjot skolas tradīci-
jas, īstenojot projektus, sadalot savā starpā pie-
nākumus un iesaistot aizvien jaunus biedrus un 
brīvprātīgos.

Apskaties video fragmentu YouTube „Diversity and 
Tolerance/ Daudzveidība un tolerance”!

http://www.youtube.com/watch?v=lYcvg3iisyQ 

Kā Tu komentētu šo fragmentu?
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uzdevuMS

Izlasi, kas ir komanda! Kas, tavuprāt, ir kopīgs jēdzienam 
tolerance ar izpratni par komandu?

Komanda

Daudz vietas diskusijām

Daudz savstarpējā atbalsta

Atvērta un godīga komunikācija

Darba grupas viegli apvienojas vienā komandā

Dalībnieki meklē savu identitāti

Tiek iesaistīti jauni dalībnieki, kuri tiek informēti par 
esošajām normām mērķiem

Lēmumu pieņemšanā ir iesaistīta visa komanda

jautājuMi PārdoMāM

 9 Kas ir iecietība jeb tolerance?

 9 Ka rodas neiecietība?

uzdevuMS

Pajautā grupas biedram:
Kur meklēt palīdzību, ja esi nokļuvis situācijā, kad pret Tevi 

izturas neiecietīgi?
Ka Tu vari palīdzēt savam klasesbiedram, kurš cieš no 

neiecietības?
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Sadaļā izMaNtotie Materiāli

1. D.baltiņa, A.biedrs u.c. Ko darīt pašpārvaldē? Ar 
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta de-
partamenta atbalstu. Rīga, 2007.

2. I.Muceniece, Iecietības veicināšana izglītības ies-
tādēs. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekci-
ja, Rīga, 2008.

3. l.Ose, J.Osis..Pētījumos balstītās stratēģijas tole-
rances veicināšanai. Sorosa fonds – latvija, Rīga, 
2006.

4. Tolerances jautājumi skolā. PROVIDuS,Rīga, 
2008.
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stErEotIPI uN aIzsPrIEdumI

Mēs dažreiz neapzināti uzņemam sevī aizspriedumus un 
stereotipus par citu kultūru grupām. To funkcijas ir:

 9  vērtēt paša kultūru;

 9  vērtēt citas kultūras un dzīvesveidus;

 9  atspoguļot attiecību sistēmu, kādu Tevis pārstāvē-
tā kultūra uztur ar citām kultūrām;

 9  attaisnot slikto attieksmi un diskrimināciju pret 
cilvēkiem no citām kultūrām.

aizspriedums Stereotipi

Viedokļi un attieksme, 
ko raksturo dogmatisms, 
nelokāmība, stīvums un 
aprobežotība. Tās var būt 
iemācītas, kopētas vai 
iemantotas pārliecības 
par noteiktām grupām vai 
atsevišķiem indivīdiem 
kā šo grupu pārstāvjiem. 
Aizspriedumi visbiežāk ir 
viedokļi un vērtējumi, kas 
ir nepareizi, pārprasti un 
maldinoši un visbiežāk tiek 
apgūti pirms indivīda vai 
grupas satikšanas reālajā 
dzīvē.

Kognitīvs (ar izziņu saistīts) 
veidojums, shēma, kas rodas 
kategorizācijas procesā. 
Stereotipi ir vispārinājumi 
attiecībā uz cilvēkiem, 
balstoties uz to piederību 
kādai kategorijai vai grupai. 
Tā ir savā ziņā ticība, 
ka visiem kādas grupas 
locekļiem piemīt vienādas 
īpašības. Katrs grupas 
loceklis tiek uztverts savā 
būtībā identisks ar citiem 
šīs grupas locekļiem un 
visa grupa tiek uztverta kā 
homogēna. 
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Ikdienā dažkārt ir grūti atšķirt stereotipus no aizspriedu-
miem. Aizspriedums ir spriedums vai vērtējums, kas pamatots 
uz nepietiekamiem faktiem par citiem un ko mēs izdarām par 
cilvēku, viņu īsti nepazīstot. Aizspriedumi var būt gan pozitīvi 
gan negatīvi, vērsti uz kādu noteiktu grupu vai indivīdu kā no-
teiktas grupas locekli. Tomēr lielākā daļa aizspriedumu ir ne-
gatīvi, tie izpaužas kā antipātija, pamatojoties uz maldinošiem, 
nepareiziem un neelastīgiem vispārinājumiem. Mums bieži ir 
tendence veidot aizspriedumus par citiem vienkārši tāpēc, ka 
viņus nepazīstam vai nepieliekam pūles, lai iepazītu. Tā pamatā 
ir citu cilvēku paustā pieredze vai avīzēs izlasītais. Aizspriedu-
mus iemācāmis mūsu socializācijas procesā un tos ir ļoti grūti 
mainīt vai iznīcināt. Tādēļ ir svarīgi apzināties, ka mums tie ir.

Aizspriedumiem ir kognitīvā un emocionālā dimensija. 
Emocionālā dimensija ietver sevī nepatiku un antipātiju, savu-
kārt kognitīvā (ar izziņu saistītā) aizspriedumu dimensija ir tie 
paši stereotipi. 

Stereotipi būtībā ir kognitīvs veidojums – īpašību kopums, 
ar kuru parasti apzīmē noteiktas cilvēku grupas uzvedību, iera-
dumus, izskatu, tradīcijas utt. Stereotipu mērķis ir vienkāršot 
realitāti: „Viņi ir tādi vai šādi” „Šie cilvēki ir slinki, tie ir precīzi”. 
Viens vai daži no viņiem, iespējams, tādi ir, bet vai visi?

Stereotipi rodas procesā, kad notiek vispārināšana par citu 
kultūru pieredzi. Tas ļauj sadalīt cilvēkus „pa plauktiņiem”. Ste-
reotipizācija ir kategorizācijas pakāpe. Stereotipi ir tādi sprie-
dumi par citiem, kuriem mēs ticam un uzskatām par patiesiem, 
bet ko izdarām bez pietiekama pamata un zināšanām par citām 
kultūrām. Tie parasti pamatojas noteikta veida individuālos 
kontaktos (vai to trūkumā) vai tēlos, ko esam ieguvuši skolā, ar 
plašsaziņas līdzekļu palīdzību vai mājās, un kuri pēc tam kļūst 
vispārināti attiecībā uz visiem cilvēkiem, kas pieder pie kādas 
konkrētas grupas.

Visbiežāk sastopamie stereotipi ir dzimuma, vecuma, reli-
ģiskie un etniskie stereotipi (protams, bez tiem stereotipus var 
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iedalīt vēl daudzās kategorijās, piemēram, profesiju, izglītības 
grupu, mūzikas stilu piekritēju u.c.). Starpkultūru izglītības ie-
tvaros ir svarīgi mēģināt cīnīties ar visu veidu stereotipiem, bet 
ļoti būtiski ir strādāt tieši ar etnisko stereotipu izskaidrošanu 
un mēģināt tos novērst. 

Etniskie stereotipi ir vienkāršots, cilvēka apziņā izveidots 
tēls, priekšstats vai gatavs viedoklis par to, ko var sagaidīt no 
kādas konkrētas etniskās grupas (tautas) kopumā un tās atse-
višķiem pārstāvjiem. Pastāv divi etnisko stereotipu veidi:

 9  Autostereotipi – priekšstati par savu grupu. Tie ir 
gan pozitīvi, gan negatīvi (latvieši čakli, bet skau-
dīgi, krievi – labsirdīgi, bet vieglprātīgi).

 9  Heterostereotipi  – priekšstati par citām grupām. 
Tie biežāk ir kritiski pret citiem un var veicināt 
aizspriedumus (tatāru viltība, krievu paviršība, 
latviešu nodevīgums).

 9 Etniskie stereotipi rodas, kad kādai konkrētai et-
niskai grupai tiek pierakstītas noteiktas rakstura 
īpašības vai slikti ieradumi. Piemēram — „romi ir 
zagļi" vai „krievi ir dzērāji". Jāuzsver, ka etniskie, 
tāpat arī visi citi stereotipi, ir tikai sociāli, subjektī-
vi veidojumi, kuri nepiemīt visiem kādas etniskas 
grupas locekļiem.

 9 Stereotipi ir shēmas, kas palīdz mums saprast 
realitāti; kad realitāte neatbilst mūsu aizspriedu-
miem, mūsu prātam ir vieglāk mainīt realitātes in-
terpretāciju, nekā mainīt aizspriedumu. Tie palīdz 
mums papildināt informāciju, ja tā nav pilnīga. 
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uzdevuMi

Kādi viņi ir? 

Tas, ko mēs redzam ar pirmo acs uzmetienu, var būt 
maldinoši. Pirmais iespaids par svešiem cilvēkiem ir svarīgs, 
un to ir tik viegli veidot, balstītu uz aizspriedumiem. Neviens 
cilvēks nav brīvs no aizspriedumiem un stereotipiem.

tēma Stereotipi, aizspriedumi

Mērķi Parādīt, cik dažādi mēs domājam par 
vieniem un tiem pašiem cilvēkiem.

Izpētīt kā mūsu iepriekšējā pieredze 
ietekmē mūsu pirmos iespaidus.

Saprast, kā mūsu iespaidi ietekmē 
mūsu izturēšanos pret citiem 
cilvēkiem.

laiks 30 min.

dalībnieku skaits 4 –12 cilvēki 

Materiāli Sagatavotas darba lapas – A4 formāta 
lapas, kur augšdaļas vidū ir kāda trešo 
valstu valstspiederīgā foto (vēlams, lai 
tas nebūtu Latvijā pazīstams cilvēks, 
un lūgums izvairīties no tradicionāliem 
islāmticīgo cilvēku attēliem – L.O.);

Rakstāmpiederumi; 

Pulkstenis;
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Mūzika, ko atskaņot, kamēr dalībnieki 
raksta;

Sagatavotās definīcijas, kas ir 
stereotips un kas ir aizspriedums 
(uz A4 formāta lapas, katra definīcija 
atsevišķi); Krāsainas lapas (puse no 
A4 derēs);

Marķieri;

Līmlente vai „līmmasa”.

aPraKStS

Visi dalībnieki sēž aplī. Tiek izskaidrots process. Proti, katrs 
dalībnieks saņems A4 formāta lapu, kuras augšējā daļā vidū ir 
cilvēka foto. Ir pāris vārdos jāuzraksta, ko draugi teiktu par šo 
cilvēku, kāds viņš ir. lapa ar uzrakstīto ir jāaizloka virzienā no 
apakšas uz augšu un jāpadod tālāk pulksteņrādītāja virzienā. 

Vadītāji izdala darba lapas un rakstāmpiederumus. Sākas 
process. 

Vadītāji seko, lai dalībnieki izpildītu noteikumus.
Kad visi dalībnieki ir beiguši veikt ierakstus katrā lapā vai la-

pas jau ir aizlocītas līdz fotogrāfijai, vadītājs organizē pārrunas:
1) Aicina dalībniekus atvērt savu lapu, izlasīt uzrakstīto 

un izteikt savas domas par izlasīto;
2) Organizē sarunu;
3) Ja dalībnieki paši nesāk dalīties domās par uzrakstīto, 

tad vadītājs jautā – kādas ir kopīgās iezīmes, kā mēs šos cilvēkus 
redzam?/notiek ieskats stereotipos un aizspriedumos/. Vadī-
tājs piefiksē, vēlams, uz krāsainām lapām, katru iezīmi, lai vēlāk 
vieglāk modelētu sarunu par aizspriedumiem un stereotipiem; 

4) Paredzams, ka dalībnieki paši ierunāsies par stereoti-
piem un aizspriedumiem, kas valda viņu starpā. Ja nē, tad va-
dītājam jāievirza saruna. 
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5) Ir jāpārrunā, kuras no minētajām iezīmēm ir stereotipi 
un kuri – aizspriedumi? Vēlams lai vadītājs sagatavotu A4 for-
māta lapu šādā izkārtojumā:

Stereotips Aizspriedums

6) Jāapspriež ko mēs kā grupa varam darīt, lai mazinātu 
stereotipus un aizspriedumus?

7) A4 formāta lapas un sagatavoto lapu ar pierakstītajiem 
stereotipiem un aizspriedumiem, kā arī definīcijas pieliek pie 
sienas visiem redzamā vietā.

NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

Ir svarīgi pārliecināties, ka attēlā esošais cilvēks nav latvijā 
pazīstama persona.

ieSPējaMie diSKuSiju jautājuMi

Kas notika un ko jūs iemācījāties?
Vai bija kādi pārsteigumi?
Kā jūs skaidrojat savus pirmos iespaidus par svešu cilvēku?
Pastāstiet gadījumus no dzīves, kad jūs veidojāt maldīgu 

pirmo iespaidu par cilvēku. Kas tā rezultātā notika?
Ko šis uzdevums vēsta par mums pašiem?

ieteiKuMi vadītājieM

Jāizvēlas tādi attēli, kuros būtu nofotografēti dažādu etnisko 
grupu, vecumu, kultūru, iespēju cilvēki. Vēlams, lai tie nebūtu 
sabiedrībā pazīstami un atpazīstami cilvēki.

Procesam jānotiek ļoti ātri, lai dalībniekiem nav laika do-
māt, jo jāfiksē pirmais iespaids. Ik pēc pāris sekundēm vadītājs 
dod signālu, ka lapa jāpadod tālāk.

Avoti: Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995
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Tranzīta vilciens

Neviens no mums nav rasists, taču... Šī spēle atspoguļo 
aizspriedumus mūsu ikdienas dzīvē, kas izpaužas, piemēram, 
ceļojot kopā vilcienā.

tēma Aizspriedumi un iecietība

Stereotipi par dažādām minoritātēm

Mērķi 1) Izprovocēt spēles dalībnieku 
stereotipus un aizspriedumus par 
līdzcilvēkiem un dažādām kultūras 
minoritātēm, kā arī konstatēt un 
apzināties asociācijas un izjūtas, kuras 
izraisa teksts.

2) Apzināties savas iecietības robežas.

3) Konfrontēt spēles dalībnieku 
vērtības un stereotipus. 

laiks Kopīgais laiks no 90 minūtēm līdz 
2 stundām.

dalībnieku skaits Minimums 5, maksimums 
40 dalībnieki.

Materiāli Darba lapa katram dalībniekam; 

rakstāmais katram dalībniekam
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aPraKStS

1. Iedodiet katram spēles dalībniekam darba lapu.

2. īsi izstāstiet spēles kārtību un uzdevumus, kā arī 
dodiet laiku izlasīt cilvēku aprakstus, ar kuriem 
viņi it kā dosies kopā ceļojumā.

3. uzdevums:

 Jūs esat tranzīta vilciena, kurš dodas no Franci-
jas uz latviju, pasažieris. Vilciens, braucot cauri 
visai Eiropai, ceļā pavadīs vienu nedēļu. Jūs šīs 
nedēļas laikā dzīvosit četrvietīgā kupejā. Jums 
no zemāk minētajiem cilvēkiem ir jāizvēlas 3 ceļa 
biedri, ar kuriem jūs vēlētos būt vienā kupejā. 
Tāpat jāatzīmē 3 personas, ar kurām noteikti ne-
gribētu būt vienā kupejā.

Instrukcija:

1. Jums ir 5 minūtes, kurās jāveic individuāla izvē-
le, ierakstot kolonnā „Individuālā izvēle” JĀ vai 
NĒ, tad 40 min. laikā jāvienojas par grupas ko-
pīgo izvēli.

2. Visiem grupas locekļiem jāvienojas un jāpiekrīt 
kopējam viedoklim.

3. Nedrīkst notikt balsošana.

4. Katram ir tiesības izteikt savu viedokli.

5. Vienam cilvēkam jāsagatavo prezentācija un jā-
pamato grupas viedoklis. Jāpstāsta, kuras izvēles 
bija visgrūtākās.
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ieSPējaMie diSKuSiju jautājuMi

Diskusija lielajā grupā:

1. Cik reālas bija aprakstīto cilvēku situācijas?

2. Vai kādam grupā ir nācies justies līdzīgi?

3. Kāds bija individuālās izvēles pamatojums?

4. Kādi faktori bija par iemeslu grupas grūtībām 
vienoties?

5. Kas bija pats grūtākais?

6. Kādi faktori jūs atturēja no pilnīgas vienprātības 
lēmuma pieņemšanā?

7. Kādus stereotipus pasažieru saraksts jums lika 
pārdomāt?

8. Vai stereotipi bija fiksēti pasažieru sarakstā, vai 
arī tie ir mūsu prātā un iztēlē?

9. No kurienes radušies šie priekšstati?

10. Kā es justos, ja neviens negribētu braukt ar mani 
vienā kupejā?

ieteiKuMi vadītājieM

Pasažieru sarakstam ir jābūt pietiekoši garam, vismaz 10 līdz 
14 cilvēkiem.

bieži grupām ir problēmas atrast kopīgu risinājumu. Ne-
uztraucieties, ja grupā tiek panākta „šķietama vienprātība”. 
Tas var būt noderīgi, noskaidrojot, kāpēc bijis grūti nonākt 
līdzvienprātībai.

Neuztveriet spēles norisi kā cīņas lauku, bet gan kā iespēju 
parunāt par saviem stereotipiem un aizspriedumiem.

Nozīmīgi ir diskutēt par cilvēku aprakstiem, lai cik īsi arī tie 
būtu un lai kā mēs spriestu par cilvēkiem pēc viena teikuma. 
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Tajā pat laikā vadītājam ir tiesības konfrontēt spēles dalībnie-
kus un mainīt spēles gaitu. Svarīgi nonākt pie atziņas, ka mēs 
bieži vērtējam cilvēkus pēc īsa apraksta, ko sniedz mediji, tele-
vīzija, vai arī viena saruna ar kolēģi.

Spēles vadītājs var mainīt spēles gaitu un norisi. Spēles no-
teikumi ir vadītāja ziņā.

Avoti: Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995

SceNārijS ParauGS 

Nr. 
p.k. Pasažieris individuālā 

izvēle
Grupas 
izvēle

1. Serbu kareivis no Bosnijas

2. Ļoti resns zviedru finansu 
brokeris

3. Itāliešu dīdžejs, kuram pēc 
skata varētu būt pilnas 
kabatas ar naudu

4. Āfrikāņu sieviete, kura pārdod 
ādas izstrādājumus

5. jauns mākslinieks, HIV pozitīvs

6. Tikko no cietuma izlaists 
Ungārijā dzīvojošs roms

7. Basku seperātists, kurš regulāri 
ceļo uz Krieviju

8. Repa cienītājs no Vācijas, kurš 
piekopj alternatīvu dzīves 
veidu

9. Akls akordeonists no 
Austrālijas

10. Latviešu pensionāre

11. Ukraiņu students, kurš nevēlas 
atgriezties mājās
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Nr. 
p.k. Pasažieris individuālā 

izvēle
Grupas 
izvēle

12. Sieviete vidējos gados no 
Moldovas, kurai uz rokām ir 
zīdainis, bet nav vīzas

13. Agresīva feministe no Krievijas

14. cīkstonis no Īrijas; izskatās, ka 
viņš dodas uz kārtējo futbola 
spēli

15. Zviedru skūtgalvis, kurš visu 
laiku atrodas alkohola reibumā

16. Franču zemnieks, kurš runā 
tikai franciski; viņam līdzi ir 
grozs ar franču sieru

17. Kurdu bēglis, kurš dzīvo Vācijā 
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Sunīši

tēma Integrācija

Mērķis Apzināties, kas ir izslēgtība no 
sabiedrības

laiks 12 minūtes

dalībnieku skaits Līdz 20 

Materiāli Pie sienas jau iepriekš pielikta pasaules 
karte

Sagatavotas kartiņas ar valstu 
nosaukumiem

Rekvizīti – lomu spēlei (lakati, brilles, 
jostas u.tml.)

Krēsli 

Acu aizsegi

aPraKStS

Katram dalībniekam tiek iedota lapiņa 2 eksemplāros, kurā 
uzrakstīts, kādas Eiropas trešo valstu valstspiederīgais viņš ir 
(izņemot 4 aktīvus dalībniekus, kuri ir „latvijas pilsoņi”). Da-
lībnieki tiek aicināti pieiet pie pasaules kartes un pielikt vienu 
lapiņu klāt tur, kur atrodas „viņa valsts”. ( 5 minūtes)

Dalībniekiem (trešvalstniekiem) tiek iedoti rekvizīti, lai viņi 
labāk varētu iejusties lomā  – lakati u.tml. Otru lapu ar savas 
valsts nosaukumu viņi uzlīmē sev uz muguras, lai visiem pārē-
jiem būtu redzams, no kuras valsts viņš ir.
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„latvieši” tiek izsaukti ārā no telpas un viņiem tiek paskaid-
rots uzdevums, proti, vadītājs pateiks, ka tiks spēlēti „Sunīšī”. 

Sākumā visiem dalībniekiem ar aizsietām acīm ir jāapsēžas 
uz krēsliem tā, lai rokas stiepiena attālumā apkārt nebūtu cits 
cilvēks. 

Vadītājs izskaidro: jāspēlē nesarunājoties, un spēli sāks 
latvijas valstspiederīgie, kuri spēlē/dzīvē ieaicina ās trešo val-
stu valstspiederīgos, piesitot pie pleca. Tajā brīdī trešās valsts 
valstspiederīgais varēs noņemt acu apsēju un iesaistīties spēlē. 
(7 minūtes)

P.S. Paskaidrojums latvijas valstspiederīgajiem  – viņu uz-
devums ir būt aktīviem, bet spēlē neiesaistīt nevienu trešās 
valsts valstspiederīgo. Ir jāimitē, ka iesaista – papildus atbalsta 
persona (vadītājs) arī grūsta krēslus, skaļi uzvedas u.tml., radot 
ilūziju, ka spēlē iesaistījušies daudz cilvēku.

Tad vadītājs organizē „iziešanu no lomas”.

ieSPējaMie diSKuSiju jautājuMi

1) Kā jutās trešo valstu valstspiederīgie?

2) Kā jutās latvijas valsts valstspiederīgie?

3) Ko dalībnieki ieguva no šī procesa?

ieteiKuMi vadītājieM

Svarīgi ir likt kartiņas uz pasaules kartes, jo tad tiek veidots 
priekšstats par valstīm, no kurām nāk Eiropas Savienības trešo 
valstu valstspiederīgie.

Vadītājs iesaistās spēlē, radot ilūziju, ka sunīšus spēlē daudz 
cilvēku, tādējādi liekot sēdošajiem liek justies neomulīgi kā iz-
stumtajiem, kurus neiesaista spēlē.

Avoti: Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995
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Zīmētava

Kāds ir jūsu pirmais iespaids par cilvēkiem no citām valstīm?  
Kā jūs to uzzīmēsiet?

tēma Priekšstati, stereotipi un aizspriedumi

Mērķi • Izpētīt mūsu stereotipus un 
aizspriedumus par citiem cilvēkiem. 
• Strādāt ar mūsu priekšstatiem par 
minoritāšu grupām. 
• Saprast, kā darbojas stereotipi.  
• Attīstīt radošas un spontānas idejas 
grupā.

laiks 45 minūtes – 2 stundas (atkarībā no 
grupas lieluma)

dalībnieku skaits jebkura lieluma grupa

Materiāli • Saraksts ar vārdiem, kuri dalībniekiem 
būs jāattēlo. 
• Papīra tāfele un marķieri vai zīmuļi, lai 
fiksētu idejas. 
• Papīra lapas (A4 lielums)un 
marķieri vai zīmuļi grupas kopīgiem 
zīmējumiem. 
• Līmlente, lai piestiprinātu zīmējumus 
apskatei.
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aPraKStS

1.  Dalībnieki veido trīs vai četru cilvēku grupas.

2.  Katra grupa paņem vairākas papīra lapas un zī-
muļus, marķierus, un atrod darbam vietu, kura 
ir izolēta no citām grupām.

3.  Tiek izsaukts viens grupas loceklis un pateikts 
viens vārds no sagatavotā saraksta.

4.  lūdziet viņiem atgriezties savās grupās un jē-
dzienu, ko apzīmē saņemtais vārds; pārējiem 
grupas biedriem jāmēģina uzminēt, kas tas ir. 
Drīkst zīmēt tikai atbilžu attēlus, neviens skaitlis 
vai vārds netiek izmantots. Viss notiek klusējot, 
izņemot pareizās atbildes apstiprināšanu.

5.  Grupas dalībnieki var izteikt tikai minējumus, 
viņi nedrīkst uzdot jautājumus.

6.  Ja vārds ir atminēts pareizi, tad visa grupa to iz-
kliedz skaļi. 

7.  Vadītājs atzīmē grupas pareizos atminējumus pēc 
punktu sistēmas uz tāfeles.

8.  Pēc katras kārtas grupas pārstāvis, kurš zīmēja, 
uzraksta pareizo atbildi, neskatoties uz to, vai 
grupa to atminējusi vai nē.

9.  Nākamajā aplī kāds cits no grupas zīmē vārdu 
attēlu. Jāskatās, lai katrs grupas dalībnieks būtu 
pabijis zīmētāja lomā.

10.  Procesa beigās, tiek lūgts grupām pielikt savus at-
tēlus pie sienas, lai visi varētu redzēt zīmējumus 
ar dažādām vārdu interpretācijām un salīdzināt 
tos.
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NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

1)  Izvērtējumu veiciet nelielās grupās (tās var būt 
tās pašas, kuras veica uzdevumu).

 Jautājumi dalībniekiem:

 Vai uzdevums bija grūts? Ja, jā tad kādēļ?

 Tā kā vārdi atkārtojās dažādām grupām, lūdziet, 
lai dalībnieki salīdzina dažādus zīmējumus un to, 
kā tie tikuši interpretēti.

2)  Palūdziet pateikt, vai šie attēli atbilst realitātei un 
kāpēc viņi izvēlējās tieši šos zīmējumus.

3)  Pajautājiet, kāds priekšstats ir radies par šo jē-
dzienu, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs, un kā tas 
iespaido mūsu attiecības ar attiecīgās grupas 
cilvēkiem.

ieteiKuMi vadītājieM

Ja jums ir neliela grupa, „zīmētavu” var spēlēt vienā grupā 
un katrs, kurš atmin pareizo atbildi, dodas pēc vārda nākamajā 
kārtā.

Jāapzinās, ka cilvēki, kas uzskata sevi par sliktiem māks-
liniekiem, var mēģināt izvairīties no zīmēšanas. Pārlieciniet 
viņus, ka jūs nemeklējat mākslas darbus un veiciniet ikviena 
iesaistīšanos.

Spēle ir ļoti radoša un rada daudz jautrības. Tomēr ir ļoti 
svarīgi, lai darbība neapstātos pie zīmējumiem, bet lai grupa 
atspoguļotu draudus, stereotipus un, īpaši to, no kurienes šie 
priekšstati un stereotipi radušies.

Ieteikumi terminu sarakstam: Rasisms  – Dažādība  – Iz-
glītība  – Diskriminācija  – Antisemītisms  – bēgļi  – Konflikts 
-Eiropietis  – latvietis  – zemnieks  – Nabadzība  – Musulma-
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nis  – Homoseksuāla persona  – Vienlīdzība  – HIV pozitīvs 
cilvēks – Romu tautības persona (čigānu ceļotājs) – Japānis – 
Krievs – Āfrikānis – Cilvēktiesības -Mediji – Tūrisms – Ārzem-
nieks – Solidaritāte – Akls cilvēks – Mīlestība – Arābs – Moldāvs.

Ieteikumi: Aiciniet grupas dalībniekus pārrunāt, kā stereo-
tipus izmanto un veido plašsaziņas līdzekļi un reklāmas, minēt 
piemērus.

Mēs iegūstam priekšstatus par citiem cilvēkiem un kultū-
rām ne tikai no zīmējumiem un rakstiem, bet arī no mūzikas. 
Dalīties pieredzē.

Avoti: Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st Edition, 1995
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ANTONIO un Ali

tēma Stereotipi

Mērķi •	Izpētīt, kāds iespaids mums ir 
par cilvēkiem no citām kultūrām, 
sociālajām grupām.

•	Apzināties, kā un vai mūsu priekšstati 
atbilst realitātei. 

laiks 30 minūtes

dalībnieku skaits 8 – 10 cilvēki, lielākas grupas var tikt 
sadalītas mazākās

Materiāli • Bumba 
• Papīrs un pildspalva (novērotājam) 
• Papīra tāfele un marķieri, pildspalvas

aPraKStS

1. lūgt dalībniekus apsēsties aplī.

2. lūgt kādu no viņiem būt par novērotāju. Izskaid-
rot, ka viņa uzdevums ir sēdēt ārpus apļa un pie-
rakstīt stāstu, kuru sagatavos dalībnieki.

3. Izskaidrot pārējiem grupas dalībniekiem, ka 
kopā viņi izveidos stāstu. uzdevumam izpildes 
laikā izmantos bumbu.

4. Viens dalībnieks iesāk: „Tas ir stāsts par Antonio, 
jaunekli no Čīles” un piespēlē bumbu kādam no 
grupas dalībniekiem, uzaicinot viņu turpināt ar 
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nākamo tekstu – vienu vai diviem teikumiem – 
un pēc tam padot bumbu kādam citam no 
grupas.

5. Turpina, līdz stāsts ir kopīgi izstāstīts.

6. Pēc 10 vai 12 bumbas apļiem stāstītājs turpina: 
„Antonio pazīst Ali, zēnu no Marokas, kuram ir 
savs stāsts” un nodod bumbu atpakaļ kādam no 
apļa lūdzot, lai tas sāk Ali stāstu.

7.  Stāstu pabeidziet 10 – 15 minūtēs.

NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

lūdziet, lai novērotājs nolasa pierakstīto stāstu. 
lūdziet, lai dalībnieki pastāsta, ko vēl Antonio un Ali varētu 

pastāstīt par savu dzīvi, par dažādiem viņu dzīves aspektiem 
un komentēt, kā stāstījumi sasaucas ar dalībnieku priekšsta-
tiem par Maroku un Čīli. Veiciet pierakstus par galvenajiem 
jautājumiem.

ieSPējaMie diSKuSiju jautājuMi

No kurienes radušies šie priekšstati? Vai visiem ir līdzīgi 
priekšstati par Čīli un Maroku? Kādēļ? Kādēļ nav?

ieteiKuMi vadītājieM

Novērotājs var ierakstīt stāstu diktofonā.
Ja grupa sadalīta mazākās grupās, katra grupa var prezentēt 

savu stāstu, bet pēc tam tos salīdzina. Dalībnieki pirms tam ne-
tiek par to informēti.

Avoti: Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995
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Uzmini, kas pie mums 
šovakar vakariņos

Šī aktivitāte ir lomu spēle!

tēma Stereotipi, aizspriedumi un 
diskriminācija 
Izmaiņas aizspriedumos, kas rodas 
socializācijas un izglītības procesos

Konfliktu apzināšana

Mērķi Analizēt mūsu pašu ģimenes locekļu 
attieksmi pret cilvēkiem ar dažādu 
kultūras vai sociālo izcelsmi. 
Analizēt vērtības attieksmēs. 
Apzināties ģimenes lomu vērtību 
veidošanā.

laiks 45 minūtes

dalībnieku skaits jebkurš. Minimums 8 cilvēki.

Materiāli Lomu kartes; 
papīrs un pildspalvas novērotājiem.
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aPraKStS

1.  Izskaidrojiet grupai, kas ir lomu spēle. Dodiet 
lomu spēles uzdevumu:

 Noskaidrot ģimenes lomu mūsu uzskatu veido-
šanā par cilvēkiem, kuri pieder pie citām sociāla-
jām grupām un kultūrām.

2.  lūdziet 4  brīvprātīgos iesaistīties lomu spēlē 
(vēlams divus no katra dzimuma) un 4 brīvprā-
tīgos, kuru uzdevums būs kļūt par īpašajiem no-
vērotājiem. Pārējie grupas dalībnieki ir vispārējie 
novērotāji.

3.  uzdodiet katram īpašajam novērotājam vērot 
vienu no spēlētājiem un pierakstīt visus spēlētāja  
argumentus, kurus tas izmantos spēlē. īpašajiem 
novērotājiem ir jāizlemj, kuru no 4 lomām katrs 
novēros.

4.  Iedodiet vienu lomu karti katram no lomu spē-
les dalībniekiem un ļaujiet tiem 2 vai 3 minūtes 
iejusties lomā. 

5.  Sagatavojiet sižetu:

 Sakārtojiet 4 krēslus puslokā un paskaidrjiet vi-
siem, ka tiks vērota ģimenes diskusija. 

 Dodiet signālu, piemēram, sasitot plaukstas, spē-
les sākšanai. 

6.  Jums būs jāizlemj, cik ilgi ļaut lomu spēlei attīs-
tīties. 15  minūtes ir labs spēles garums. Dodiet 
skaidru signālu, kas liecinātu, ka spēle beigusies.
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NoSlēGuMa PārruNaS uN izvērtējuMS

Izvērtēšanu sāk, pēc kārtas jautājot lomu spēles dalībnie-
kiem, kā viņi jutās. Tad lūdziet katru novērotāju pēc kārtas no-
lasīt argumentus, ko izmantojis katrs lomu spēles dalībnieks, lai 
pārliecinātu citus par savu viedokli. Seko diskusija ar pārējiem 
novērotājiem. Iespējamie jautājumi:

 9  Vai izmantotie argumenti ir līdzīgi tiem, kurus 
esat dzirdējuši jūsu pašu ģimenēs?

 9  Vai situācija būtu bijusi savādāka, ja meitenes 
draugs būtu tādas pašas ādas krāsas? 

 9  Vai uzskatāt, ka šāda veida konflikts joprojām 
ir izplatīts mūsdienās, vai arī tas ir kaut kas no 
pagātnes?

 9  Vai zināt kādu, kas ir saskāries ar līdzīga veida 
problēmām?

ieSPējaMie diSKuSiju jautājuMi

Ja grupa jau ir pazīstamas lomu spēles, tad īpašas instrukci-
jas nav vajadzīgas, bet ja nav, tad svarīgi uzsvērt, ka ir atšķirī-
ba starp lomas izpildījumu un aktīvu rīcību. lomu spēlē mēs 
esam mēs paši, vienlaikus izspēlējot iepriekš noteiktu lomu vai 
attieksmi. Spēlē mums ir jāinterpretē raksturs, kas atšķiras no 
mūsu pašu rakstura, tāpēc tas nav dramatiski spēlējams tēls, bet 
gan attieksmes un viedokļa pārstāvēšana. 

Ja uzskatāt, ka lomas ir pārāk nereālas jūsu kultūras situācijā, 
tad varat sacerēt savus lomu aprakstus. 

Spēle ir viegli pielāgojama. Ja jūsu vidē nedzīvo melnādaini 
cilvēki, tad lomu spēlē var ietvert citus jūsu sabiedrībā dzīvojo-
šas etniskās minoritātes pārstāvjus, piemēram, romus.
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loMu KarteS (NoKoPēt dalībNieKieM)

Nr.1. Meita

Jūs vēlaties dzīvot kopā ar melnādainu puisi un gribat par to 
informēt savu ģimeni.
Situācija

Jūs sākat lomu spēli. Jūs paziņojiet savai ģimenei, ka vēlaties 
dzīvot kopā ar melnādainu puisi. Jūs aizstāvat savu lēmumu un 
argumentējat savu nostāju, pastāvat pret aizspriedumiem un 
par brīvām attiecībām starp jauniešiem, jo īpaši, ja viņi nāk no 
dažādām izcelsmes vietām.
Nr.2. Māte

Jūsu meitai ir melnādains draugs, ar kuru tai ir ļoti tuvas 
attiecības.
Situācija

Jūs ļoti mīlat savu meitu un nevarat saprast, kā viņa jums 
to var nodarīt. Jūs atbalstāt savu vīru visā, ko viņš saka. Jūs ne-
draudat savai meitai, drīzāk jūtaties aizvainota par to, ka meita 
jūs sāpinājusi. Jūs uzskatāt, ka melnādainais puisis pametīs jūsu 
meitu un liks viņai ciest.
Nr.3. vecākais brālis

Jūsu māsai ir melnādains draugs, ar kuru tai ir ļoti tuvas 
attiecības.
Situācija

Principā jums ir vienalga, ka jūsu māsai ir attiecī-
bas ar melnādainu vīrieti, un patiesībā jūs aizstāvat cil-
vēku tiesības būt brīviem savās attiecībās. Tomēr, ie-
klausoties jūsu mātes teiktajā, jūs sākat aizdomāties par 
to, ka viņš izmantos jūsu māsu un vēlāk viņu pametīs. 
Jūs izrādāt savas bažas un vēlaties pasargāt savu māsu.
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Nr.4. tēvs

Jūsu meitai ir melnādains draugs, ar kuru tai ir ļoti tuvas 
attiecības.
Situācija

Jūs esat savās mājās autoritāte un jūs neatbalstāt savas mei-
tas izvēli. Jūs esat sabiedrības vispārējās morāles aizstāvis un 
jums ļoti rūp, ko sabiedrība teiks par šo situāciju. Jūs neuzska-
tāt sevi par rasistu, taču tas neattiecas uz jūsu meitas vēlmi pre-
cēt melnādaino puisi. Jūs esat stingrs tēvs un attiecīgi rīkojaties.

Avoti: Education pack. European Youth Centre Youth Directorate, 1st edition, 1995

reSurSi:

1. Ceļvedis starpkultūru izglītībā. īpašu uzdevumu 
ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretari-
āts, Rīga, 2004.

2. Atšķirīgs klients daudzveidīgā latvijā. latvijas 
Cilvēktiesību centrs, Rīga, 2011.
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Formālā uN NEFormālā 
Izglītība

Nodarbību satura, laika un formas brīvības pakāpe var va-
riēt atkarībā no formālā vai neformālā konteksta, kurā notiek 
nodarbība. Starpkultūru izglītība ierasti saistās ar neformā-
lo mācīšanās vidi, kas tajā pat laikā neliedz izmantot daļu no 
starpkultūru izglītības idejām arī formālajā izglītībā. latvijā šī 
pieeja pakāpeniski ir ieviesta sociālo zinību, ģeogrāfijas, vēstu-
res, kultūras vēstures/kulturoloģijas, tiesību un politikas, ētikas 
mācību priekšmetos.

Neformālā izglītība visbiežāk ir:

 9  brīvprātīga – cilvēks pats pieņem lēmumu par da-
lību apmācībās.

 9  Ar organizētu procesu un mērķiem.

 9  Orientēta uz dalībnieku, pieņemot, ka viņš aktīvi 
līdzdarbosies.

 9  Virzīta uz dzīves iemaņu apgūšanu un dalībnieka 
sagatavošanu aktīvai dalībai sabiedrības dzīvē.

 9  Notiek gan individuāli, gan grupās.

 9  Svarīgākais ir process, nevis rezultāts (formāls vēr-
tējums netiek dots, notiek refleksija par iegūtajām 
atziņām turpmākajai dzīvei).

 9  Ideālā variantā pieejama visiem – tajā skaitā cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām.
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 9  Pamatota uz pieredzi un darbību, par sākuma 
punktu pieņemot dalībnieku vajadzības.

Ir jāatceras, ka formālā un neformālā izglītība ir viens otru 
savstarpēji papildinoši un atbalstoši nepārtraukta mācību pro-
cesa elementi, kas ikvienam no mums ilgst visu dzīvi. Nefor-
mālā izglītība labi atbilst starpkultūru izglītības vajadzībām un 
kontekstam. 

Ir ļoti svarīgi, lai starpkultūru izglītība notiktu brīvprātīgi 
un būtu pieejama visiem, kas to vēlas. Svarīgi arī apzināties, ka 
starpkultūru izglītība ir nepārtraukts process, kuru nevar pilnīgi 
aptvert ar kādu vienu programmu. Par sākuma punktu starp-
kultūru izglītībā tiek ņemta dalībnieku pieredze, viss mācīšanās 
process balstās uz jau esošām zināšanām un personīgo pieredzi. 

Neformālās izglītības procesa sākumā ir ļoti svarīga iepazī-
šanās un drošas vides radīšanas stadija (arī dalībnieku gaidu 
apzināšana – ko tie sagaida no nodarbības un tās vadītāja), kā 
arī izvērtēšana noslēguma daļā (kāda attīstība notikusi zināša-
nu, prasmju un attieksmju ziņā).

Šī rokasgrāmata nepretendē uz nosaukumu „mācību līdzek-
lis” starpkultūru izglītības jomā. Tomēr šeit piedāvāto informā-
ciju, kā arī uzdevumus un vingrinājumus ir lietderīgi izmantot 
visdažādākajos kontekstos formālā vai mazāk formālā vidē, re-
gulāri vai reizēm. 

loMu SPēleS

lomu spēle kā metode

lomu spēle ir īsa dramatiska luga, kuras aktieri ir spēles 
dalībnieki. lai gan, izspēlējot situāciju lomās, dalībnieki bie-
ži pamatojas uz savu personisko pieredzi, galvenokārt viņi im-
provizē. Šādu spēļu mērķis ir imitēt tādus dzīves apstākļus, ar 
kuriem dalībnieki nav vēl saskārušies. lomu spēles palīdz labāk 
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izprast situāciju un audzina līdzjūtību pret tiem, kuri nonākuši 
sarežģītos apstākļos.

lomu spēles no situāciju modelēšanas/simulācijām atšķi-
ras ar to, ka, lai gan situāciju modelēšanu arī var veidot kā īsas 
dramatiskas ainas, tām parasti ir scenārijs un ne tikai augsta 
improvizācijas pakāpe.

lomu spēļu vērtība ir reālās dzīves imitēšanā. Tās uzdod 
jautājumus, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu, kā piemēram, vai 
personāžs uzvedas labi vai slikti. Tās atklāj personāžu uzvedī-
bas pamatus, motīvus, vērtības, atbildot uz jautājumu – kāpēc? 
Dziļākai situācijas izpratnei ir derīgi lūgt dalībniekiem mainī-
ties lomām.

lomu spēlēs nedrīkst aizmirst par dalībnieku jūtām! Pirm-
kārt, pēc spēles jādod katram dalībniekam laiks iziet no lomas. 
Otrkārt, katram ir jāciena cita cilvēka personiskās jūtas un 
jāņem vērā grupas sastāvs. Piemēram, lomu spēlē, kas veltīta 
personām ar ierobežotām spējām, ir jāņem vērā fakts, ka arī 
dalībnieku vidū varētu būt cilvēki ar invaliditāti (lai gan uzreiz 
tā varētu nešķist), vai arī tādi varētu būt viņu tuvu radinieku 
vai draugu vidū. Nedrīkst pieļaut dalībnieku sāpināšanu, likt 
viņiem sajusties atmaskotiem vai aizskartiem. Ja tomēr kaut kas 
tāds notiek, uztveriet to nopietni (piemēram, atvainojieties un 
izvēlieties citu tēmu). Tāpat neaizmirstiet par stereotipu bīsta-
mību. lomu spēles atklāj to, ka dalībnieki bieži uztver cilvēkus 
caur viņu „spēju” nospēlēt vai imitēt to, ko viņi redz. Vienmēr 
ir derīgi atgriezties pie tā analīzes procesa laikā, jautājot: „Vai 
jūs uzskatāt, ka šis cilvēks patiešām ir tas, ko viņš tēloja?” Vien-
mēr labs pedagoģisks paņēmiens ir pievērst uzmanību nepie-
ciešamībai pastāvīgi kritiski izvērtēt informāciju. Tāpēc varat 
vaicāt dalībniekiem, no kurienes viņi guvuši informāciju, kas 
bijusi viņu personāžu uzvedības pamatā.
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daži vispārīgi apsvērumi

lomu spēle ir spēcīgs instruments, lai noskaidrotu un ap-
kopotu dažādu dalībnieku pieredzi. Tādēļ lomu spēles mērķu 
sasniegšanai nepieciešams sekojošais: 

 9  Skaidru mērķu nospraušana.

 9  Pašas grupas vajadzības un specifika. Saistībā ar to 
var pielāgot scenāriju. Nedrīkst pieļaut, ka kādu 
personiski aizskartu scenārijs vai kāda cita dalīb-
nieka tēlošana. Tā ir iespēja dot dalībniekam tādas 
lomas, kādas viņiem nekad nevarētu būt reālajā 
dzīvē.

 9  Ir vēlams pielāgot vidi. Pārliecinieties, lai scenārija 
izspēles laikā nebūtu nekādu traucējumu.

 9  lomu spēlei jāvelta ietiekami daudz laika, lai ras-
tos gana daudz jautājumu vēlākajai diskusijai. Ir 
nepieciešams dalībniekiem dot pietiekami daudz 
laika, lai viņi saprastu savu lomu un tajā iejustos. 
Ir arī svarīgi pēc scenārija nospēlēšanas ieplānot 
pārtraukumu, piemēram, kafijas pauzi vai iespēju 
izkustēties, lai izietu no savas lomas pirms disku-
sijas sākuma.

 9  Novērotājiem (tiem dalībniekiem, kuri nav pie-
dalījušies lomu atveidošanā) ir jābūt labi infor-
mētiem par uzdevumu, un viņiem ir jāpiedalās 
diskusijā, jo novērotāji bieži sniedz daudz derīga 
materiāla.

 9  Spēles vadītāja pieredze mērķu izvirzīšanā, kā arī 
diskusijas vadīšanā ir ļoti svarīga, lai iegūtu re-
zultātus. Iespējams, būs daži dalībnieki, kuri tē-
lojot nejūtas ērti. Tādēļ ir noderīgi aicināt spēlēt 
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brīvprātīgos, bet tajā pat laikā paturēt iespēju sa-
dalīt lomas noteiktiem dalībniekiem.

lomu spēlē ir svarīgi diskutēt un iemācīties pēc iespējas 
vairāk pašam no savas un citu cilvēku pieredzes. Tā ir ļoti laba 
pieredzes iepazīšanas metode un, izmantojot starpkultūru izglī-
tības apguvē, tās mērķos jāietilpst: 

 9  aizpriedumu analīzei,

 9  iecietības veicināšanai grupā un pret dažādām 
kultūrām,

 9  vairākuma – minoritāšu attiecību analīzei,

 9  iecietības robežu jautājumam. 

Novēlam jums iedvesmoties no aktivitāšu piemēriem, un 
savā skolas pašpārvaldē izkopt starpkultūru komunikācijas 
prasmes. Tās lieti noderēs, ceļojot, mācoties un strādājot ār-
pus latvijas. Tās palīdzēs laipni uzņemt un atbalstīt ārvalstu 
skolēnus. 
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Kas Ir Kas starPKultŪru 
KomuNIKāCIJā uN INtEgrāCIJā? 

aizspriedums Stereotipos sakņoti viedokļi un 
attieksmes, ko raksturo dogmatisms 
un nelokāmība. Tās var būt iemācītas, 
kopētas vai iemantotas pārliecības par 
noteiktām grupām vai atsevišķiem 
indivīdiem kā šo grupu pārstāvjiem. 
Aizspriedumi visbiežāk ir nepareizi un 
maldinoši viedokļi un vērtējumi, kuri 
visbiežāk tiek iegūti pirms indivīda vai 
grupas satikšanas reālajā dzīvē.

akulturācija Kultūru savstarpējas ietekmes rezultāts; 
personas iekļaušanās noteiktā kultūrā 
un šīs kultūridentitātes pieņemšana.

atšķirību 
pieņemšana 

Uzskats, ka verbāla un neverbāla 
komunikācija dažādu kultūru 
pārstāvjiem ir atšķirīga un ka šīs 
atšķirības ir jāciena.

cilvēktiesības Katram cilvēkam neatkarīgi no 
jurisdikcijas, izcelsmes vai jebkādam 
citām pazīmēm piemītošas tiesības, 
kas nav atņemamas, ierobežojamas, 
atdodamas vai pārdodamas.
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diskriminācija Nepamatoti atšķirīga attieksme – 
tiesību atņemšana vai ierobežošana 
noteiktām iedzīvotāju grupām atkarībā 
no viņu rases, tautības, kārtas, dzimuma 
utt.; starptautiskajās attiecībās – 
ierobežojumi, kas vērsti pret kādu 
valsti, tās organizācijām, iedzīvotājiem; 
no vispārējiem principiem un kārtības 
atšķirīga, pazemojoša izturēšanās.

emigrācija Brīvprātīga (politisku, ekonomisku u.c. 
iemeslu dēļ) vai piespiesta iedzīvotāju 
izceļošana uz citu valsti; kādā valstī 
dzīvojošu emigrantu kopums.

empātija Spēja izprast cita cilvēka situāciju, kas 
atšķiras no personas kultūras pieredzes. 
Tas ir mēģinājums saprast otru, 
pieņemot šī cilvēka perspektīvu.

etniskā identitāte Indivīda piederības etniskai grupai 
apzināšanās.

etniskais stereotips Vienkāršots, shematisks, emocionāls un 
pastāvīgs etniskās grupas tēls.

etnorelatīvisms Pieņēmums, ka kultūras var saprast tikai 
attiecībā vienai pret otru un ka noteiktu 
uzvedību var saprast tikai kultūras 
kontekstā.

Globalizācija Dziļas sociālkulturālas izmaiņas, 
kas ir ietekmējušas visas sociālās 
realitātes jomas; pārmaiņas, kas nosaka 
tehnoloģiju, sabiedrisko attiecību, 
komunikācijas, laika un telpas uztveri 
un ekonomiku. 
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Heterostereotipi Priekšstati par citām grupām.

identitāte Indivīda piederība kādai sociālkultūras 
grupai, personiski veidota un apzināta 
valodas, kultūras, reliģiskās piederības, 
uzvedības modeļu, dzīves stila izvēle.

iecietība Brīvība no aizspriedumiem pret citiem 
cilvēkiem, spēja saprast citu cilvēku 
dzīvesveidu, kultūru, reliģiju, intereses, 
jūtas; cieņa pret pasaules kultūrām, 
pašizteiksmes veidiem un cilvēka 
individualitātes izpausmes veidiem, 
to pieņemšana un izpratne; īpašība, 
kura pieļauj, ka citiem ir savs, no jūsējā 
atšķirīgs viedoklis.

imigrācija cilvēku ieceļošana no vienas valsts citā 
ekonomisku, militāru, politisku, reliģisku 
vai citu iemeslu dēļ ar mērķi apmesties 
tajā uz dzīvi. Atšķirībā no tūrista, 
ceļotāja, vai dienesta komandējumā 
esoša, imigrants ir persona, kas vēlas 
valstī, kurā tas ir ieradies, apmesties uz 
pastāvīgu dzīvi.

integrācija Etnopolitikas stratēģija, kas zem vienas 
kolektīvas politiskās nācijas identitātes 
apvieno dažādu kultūru piederīgos, 
tiem nezaudējot savu kultūras 
piederību.
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Ksenofobija Pārspīlētas bailes vai stipra nepatika, ko 
izjūt pret svešiniekiem, to kultūru vai 
jebko svešu, atšķirīgu vai nepazīstamu. 
Pats vārds radies no diviem grieķu 
izcelsmes vārdiem: xenos – svešs un 
phobos – bailes. Mūsdienās ksenofobija 
bieži izpaužas kā sveštautiešu nīšana un 
bailes no ārzemniekiem, no cilvēkiem 
ar citādu ādas krāsu, reliģisko vai 
kultūras piederību, bailes no citādā.

Kultūra Veids, kā cilvēki, kuriem ir līdzīgas 
pozīcijas un resursi sociālajā telpā, 
iedzīvina savu uztveri, vērtējumus un 
uzvedību kopīgās dzīvesveida formās.

Kultūru dialogs Divu vai vairāku kultūru mijiedarbība, 
kas balstīta kultūru vienlīdzībā, 
pašizpausmes tiesībās un savstarpējā 
cieņā.

Kultūrkompe-tence Iespēja veiksmīgi darboties sarežģītā 
kultūrkontekstā, integrējot un lietojot 
situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, 
attieksmes; spēja izprast un pārmantot 
kultūrvēsturisko pieredzi.

Marginalizācija No vienas puses, tas ir savas kultūras 
identitātes zudums un, no otras 
puses, citas kultūras nepieņemšana. 
Šāda situācija var rasties gadījumā, 
ja nav iespējams izkopt savu kultūru 
un diskriminācijas vai segregācijas 
rezultātā zudusi vēlēšanās iepazīt citu 
kultūru.

Migrācija Pārvietošanās, pārcelšanās no vienas 
vietas uz citu; cilvēku ieceļošana valstī 
(ārējā migrācija), pārvietošanās pa 
valsts iekšieni (iekšējā migrācija).
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Minoritāte Mazākums; etniskā grupa, kuras 
pārstāvji attiecīgās teritorijas 
iedzīvotāju vidū ir mazākumā; 
mazākumtautība; kādas mazākumā 
esošas grupas pārstāvju kopums 
(reliģiskā, seksuālā u.tml.).

Starpkultūru izglītības ietvaros ir 
svarīgāk runāt par varu, ietekmi, 
politiskajiem resursiem, kas ir, bet 
drīzāk nav, šai grupai un šīs grupas 
reprezentāciju sabiedrībā, nevis 
tieši par skaitlisko vai procentuālo 
vairākumu.

Neiecietība Domāšana, uzvedība, individuāla 
vai kolektīva attieksme, kas pauž 
aizspriedumus, nepamatoti negatīvu, 
agresīvu vai represīvu attieksmi 
pret cilvēkiem, kuri neiekļaujas 
vispārpieņemtajās normās.

No vienas puses, neiecietība balstās 
uz aizspriedumiem pret dažādām 
sociālajām un etniskajām grupām un šo 
grupu atsevišķiem pārstāvjiem, no otras 
puses, vairo šos stereotipus sabiedrībā 
un rada tiem labvēlīgu augsni.

Pamattiesības Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā noteiktās 
universālās tiesības, ar kurām jābūt 
apveltītiem visiem cilvēkiem. Tādas ir, 
piemēram, domu, pārliecības, ticības un 
vārda brīvība, izteiksmes, pulcēšanās un 
biedrošanās brīvība.
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rasisms Pārliecība, ka tādi faktori, kā rase, ādas 
krāsa, valoda, reliģija, valstiskā vai 
etniskā piederība var būt par pamatu 
indivīda vai indivīdu grupas izslēgšanai 
vai vērtības mazināšanai.

rasu diskriminācija jebkura dalīšana, izslēgšana, 
ierobežošana vai priekšrocību 
piešķiršana uz rases, ādas krāsas, 
izcelsmes, nacionālās vai etniskās 
piederības pamata, kuras mērķis vai 
sekas ir cilvēktiesību un pamatbrīvību 
iznīcināšana vai mazināšana politiskajā, 
ekonomiskajā, sociālajā, kultūras vai 
jebkurā cita sabiedrības dzīves jomā.

Starpkultūru 
izglītība 

Sistematizētu individuālo zināšanu 
un prasmju apguves un attieksmju 
veidošanas process, kas ir saistīts ar 
dažādu kultūru mijiedarbību.

Starpkultūru 
kompetence 

Gatavība efektīvi funkcionēt dažādu 
kultūru mijiedarbībā, integrējot un 
lietojot situācijai atbilstošas prasmes, 
zināšanas un attieksmes.

Starpkultūru 
komunikācija 

Dažādu kultūru indivīdu un grupu 
saziņas un savstarpējo attiecību formu 
kopums.

Starpkultūru 
sabiedrība 

Sabiedrība, kurā atšķirīgas kultūras, 
etniskās, reliģiskās un citas grupas 
savstarpēji komunicē un atzīst savas 
un citu grupu vērtības un dzīvesveidu; 
sabiedrība, kurā pastāv iecietība 
un dažādība tiek uzskatīta par 
pozitīvu vērtību sociālai, politiskai un 
ekonomiskai izaugsmei.
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Starpkultūru 
saskarsme 

cilvēku grupu sociālā mijiedarbība 
kopīgu jautājumu risināšanā.

Stereotipi Vispārinājumi, kas vērsti pret vienas 
konkrētas grupas pārstāvjiem, 
balstoties uz to piederību – identitāti. 
Pārliecība, ka visiem kādas noteiktas 
grupas locekļiem piemīt vienādas 
īpašības. Katrs grupas loceklis tiek 
uztverts kā identisks ar citiem šīs 
grupas locekļiem un visa grupa tiek 
uztverta kā homogēna.

tolerance Individuāla un kolektīva prakse, kura 
pamatojas principā: nenosodīt tos, 
kuru pārliecība, uzvedība, vai rīcība 
atšķiras no personas vai sabiedriskā 
priekšstata par vēlamo (latīniski 
tolerantia – iecietība).

eiropas trešo valstu 
valstspiedrīgie 

Personas, kuras nav nevienas Eiropas 
Savienības valsts valstspiederīgie vai 
kuras Latvijā ierodas no valsts, kura nav 
Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts 
un Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija vai 
Šveice.

vērtīborientācija cilvēka paša veidota vai pārmantota 
pārliecību, nostādņu, prioritāšu sistēma, 
kuras pamatā ir viņa izvēlēta attieksme 
pret vērtībām, kas izpaužas viņa nostājā 
un rīcībā.
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