
 

 

 

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference 

„SAPRATNE UN CIEŅA KLASĒ, SKOLĀ UN INTERNETĀ” 

 

25. aprīlī augstskolas „Turība” telpās jau trešo reizi notika konference kustības 

„Draudzīga skola” ietvaros ar projekta NetSafe Latvia atbalstu un sadarbībā ar Drošāka 

interneta centru www.drossinternets.lv. Šī  gada konferences tēma bija „Sapratne un cieņa klasē, 

skolā un internetā". Konferenci kopumā apmeklēja vairāk nekā 400 skolēnu un speciālistu. Arī 

mūsu skolas skolēni – Eva Kauliņa un Ričards Pērkons piedalījās šajā pasākumā. 

Konferences gaitā tika aplūkotas ļoti aktuālas un interesantas tēmas gan par sevis un citu 

cienīšanu internetā, par identitātes internetā psiholoģiskajiem aspektiem un problēmām. 

Konferences dalībniekiem bija iespēja arī iepazīties ar Vaivaru pamatskolas, Rīgas speciālās 

pamatskolas – attīstības centra un Ziemeļvalstu ģimnāzijas pieredzi un ieteikumiem cieņpilnas 

vides nodrošināšanā skolā, atbalsta sniegšanā.  Centra „Dardedze” pārstāve Agnija Bistrova, kas 

pagājušajā mācību gadā viesojās mūsu skolā un vadīja nodarbību skolēniem par mobingu 

stāstīja, kādas jaunas metodes izmanto centrs un piedāvā skolām, lai mazinātu vardarbību 

skolēnu vidū. Arī „Latvijas Vecāku Foruma” pārstāve Kristīne Dūdiņa vērsa konferences 

dalībnieku uzmanību, aktualizējot tēmu „Vardarbība – tā nav mūsu darīšana. Vai tiešām?” 

Konferences otrajā daļā skolēniem bija iespēja strādāt darba grupās un diskutēt par 

aktuāliem jautājumiem un problēmām skolā, piemēram, kādu mēs vēlētos redzēt skolu pēc 50 

gadiem, kāds ir ideāls skolotājs, dažādus jautājumus par drošu interneta lietošanu. Pēc darba 

grupās, kā ierasts, bija iespēja tikties ar sabiedrībā labi pazīstamiem un populāriem cilvēkiem 

paneļdiskusijā. Šogad skolēniem bija iespēja savus interesējošos jautājumus uzdot Romas 

Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam, Nacionālā teātra aktierim Ivaram 

Pugam, pārstāvim no sociālā portāla draugiem.lv, mūziķim no dūdu un bungu mūzikas grupas 

„Auļi”, kā arī žurnālistam Haraldam Burkovskim. Pēc paneļdiskusijas skolēnu darba grupas 

prezentēja savus darbus.  

Šo konferenci mūsu skola jau apmeklē trešo gadu. Jāsaka, ka tā aizrauj un piesaista ar 

interesantiem cilvēku viedokļiem, aktuālām, mūsdienīgām tēmām.  

 

Kustības koordinatore – Solvita Vāciete 

http://www.drossinternets.lv/

