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Sanāksmē piedalās: JP pārstāvji no Svētes, Šķibes, Zaļenieku,Centra KP  (skat. pielikumu
Nr.1 ar sarakstu)

Sanāksmi vada: E.Ragovska
Sanāksmi protokolē: E.Ragovska

   Darba kārtība:
1. Iepriekšējā lēmuma izpilde
2. Dalība Jauniešu iniciatīvas projektā 
3. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
4. Forums “Cieni sevi un citus internetā”.

1. Iepriekšējā lēmuma izpilde
27.janvārī visi nosūta aizpildītu sava projekta daļu.
Uz forumu “Cieni sevi un citus internetā”5.februārī devās Liene.(skat.4.punktu)

2. Dalība Jauniešu iniciatīvas projektā 
Pildot projekta sadaļas secinam, ka aktivitātes notiks vasarā, tā kā mums nepieciešamas 
aktivitātes skolas laikā, nolemjam projektu parcel uz nākošo termiņu. Turpinam uzlabot 
projekta sadaļas.

3. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
Liene atsakās pretendēt braucienam uz Somiju, Rinalds labprāt vēlētos braukt. Rinaldam 
jānosūta pieteikums skolas direktorei.

4. Forums “Cieni sevi un citus internetā”
Atzīmējot  Vispasaules  drošāka  interneta  dienu  Latvijā,  Jelgavas  novada  Neklātienes 
vidusskolas  8.kl.  skolniece  Liene  Vēvere  un  JP  koordinatore  Evija  Ragovska  piedalījās 
jauniešu forumā "Cieni sevi un citus internetā!". Foruma mērķis ir aktualizēt jauniešu vidū
tēmu  -  internets  kā  komunikācijas  rīks,  uzsverot  valodas  lietojumu,  ētikas  principus,
personības un tēla veidošanas pamatnoteikumus.
Foruma lekciju tēmas:
Ko  nozīmē  dzīvot  informācijas  sabiedrībā?  Izaicinājumi  mūsdienu  cilvēka
sociālajiem  paradumiem. LU  Pedagoģijas,  psiholoģijas  un  mākslas  fakultātes
profesore,  Dr.paed., mag. Phil. Zanda Rubene 
Ko, kur, kā un kāpēc es rakstu sociālajos medijos šodien, un kas man par to būs
rīt? Jauno mediju un sociālo tīklu speciālists Artūrs Mednis 
Tava identitāte internetā – psiholoģiskie aspekti un problēmas Valsts Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa pārstāvis Raitis Eglītis 
Valoda – tavs ID. LNT žurnālists, Oskars Lepers 
Kā  kļūt  par  populārāko  draugiem.lv  lietotāju?  Draugiem.lv  runasvīrs  Jānis
Palkavnieks
 



Mēs  dzīvojam  2  pasaulēs  (virtuālajā un reālajā),  jāsaglabā  līdzsvars  starp  šīm pasaulēm. 
Tīkla  etiķete ir  neoficiāli  noteikumi,  kā  uzvesties  internetā.  Tāpat  kā  ikdienas  dzīvē,  arī
saskarsmei interneta vidē pastāv uzvedības noteikumi. Viss, ko Tu ievieto internetā, var kļūt
pieejams ikvienam interneta  lietotājam,  to  redzēs  ne  tikai  tavi  draugi,  bet,  iespējams,  arī
pilnīgi svešinieki un cilvēki, kas ne pavisam nav draugi. Tas, ko Tu par sevi publicē šodien,
būs pieejams internetā rīt, parīt, pēc mēneša, gada vai 10 gadiem. Darba devēji mūsdienās
bieži  pārbauda,  kādu informāciju iespējams atrast  par saviem darbiniekiem internetā,  tajā
skaitā arī sociālajos portālos. Foruma dalībnieki sadalījās darba grupās, diskutējot un risinot
dažādus  jautājumus  saistītus  ar  medijiem.  Skolotāju  grupa  analizēja  pedagoga  mediju
kompetenci  (pedagoģiskās  kompetences  sastāvdaļa).  Mediju  kompetenci  skolotājs  iegūst
tikai  regulāri  strādājot  ar  IT  (informāciju  tehnoloģijām).  Skolotāju  vajadzības  mediju
kompetences  paaugstināšanā:  portālu,  kurā  pieejami  visu  priekšmetu  mācību  materiāli,
apmeklēt bezmaksas kursus, lai pilnveidotu savas zināšanas IT jomā.

Sanāksmē nolēma:
1. Projektu pārceļam uz nākošo termiņu -1.maiju. Turpinam 

uzlabot projekta sadaļas.
2. Rinaldam jānosūta pieteikums skolas direktorei, lai pretended 

pieredzes apmaiņas braucienam uz Somiju.
3. Nākošā sanāksme 20.martā.

                              Sanāksmi vadīja: /E.Ragovska/

 
Sanāksmi protokolēja:                           /E.Ragovska/


	Sanāksmē nolēma:

