
 
 

 
 

Biedrība 

„PATVĒRUMS „DROŠĀ MĀJA”” 
Reģistrācijas Nr.40008117716 

Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga, LV-1011 
Tālrunis 67898343, e-pasts: drosa.maja@gmail.com 

  

Aicinām apgūt jaunu un interesantu mācību kursu “Atvērti pasaulei” savai 

profesionālajai pilnveidei par starpkultūru komunikācijas, migrācijas un 

kultūrvērtību jautājumiem 

  

Programmas mērķis: sniegt zināšanas par kultūru daudzveidību, par 

starpkultūru komunikāciju, kultūras un identitātes jēdzieniem, par imigrantu 

iekļaušanos  un citām interesantām tēmām. 

  

Programmā aicināti piedalīties PMLP un NVA teritoriālo nodaļu speciālisti, 

pašvaldību darbinieki, sociālie darbinieki, veselības aprūpes speciālisti, izglītības 

iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un privātā sektora darbinieki 

un citi interesenti.  

Programmas saturs: 

1.     diena: Kultūras un identitātes jēdzieni, to izpratnes izmaiņas, migrācijas 

mehānismi un vēsture; globalizācijas ietekme uz kultūru mijiedarbību. 

2.     diena: Starptautiskās tiesības migrācijas kontekstā, svarīgākās 

cilvēktiesību normas un profesionālās darbības ētika. 

3.     diena: Starptautiskās tiesības migrācijas kontekstā, svarīgākās 

cilvēktiesību normas un profesionālās darbības ētika II. 

4.     diena: Kultūru kompetence – stereotipi un kategorizācija, kā tie rodas; 

kultūras standartu izpratne – vērtības, priekšstati un paražas. 

Diskriminācija/priekšstati/aizspriedumi. 

5.     diena: Starpkultūru komunikācija – komunikācijas un uztveres veidi, 

stili un atšķirības dažādās kultūrās. 

Norises vieta: Zoom platformā 
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Pieteikšanās anketa mācību kursam 

pieejama: https://forms.gle/Fj9C3DhgJ3kxjUte9 

  

Izvēlēto Grupu pēc izvēles veikšanas nav iespējams mainīt. 

  

Norises laiki: tiek organizētas piecas mācību grupas 

1.     grupa: - PIETEIKŠANĀS SLĒGTA. 

2.     grupa:  - PIETEIKŠANĀS SLĒGTA. 

3.     grupa: 22.10., 28.10., 3.11., 9.11. un 25.11. 2021. no plkst. 10.00 -

16.00 ar pārtraukumiem. 

4.     grupa: 5.11., 10.11., 16.11., 24.11. un 9.12.2021. no plkst. 10.00 -

16.00 ar pārtraukumiem. 

5.     grupa: 12.11., 23.11., 1.12., 8.12. un 16.12. no plkst. 10.00 -16.00 ar 

pārtraukumiem. 

  

Lūdzam izvēlēties vienu no grupām, lai  nodarbību laikā netiktu mainītas 

grupas. 

  

Uzsākot projektu katrs dalībnieks saņems mazu pārsteigumu, lai mūsu kopā 

būšana būtu interesanta! 

Dalībniekus aicinām pieteikties līdz 18.10.2021., 

rakstot drosa.maja@gmail.com, aizpildot 

anketu https://forms.gle/Fj9C3DhgJ3kxjUte9 vai zvanot pa tālruni 67898343. 

  

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par 30h 

profesionālo pilnveidi. 

Apmācību kopējās stundas ietver ne tikai Zoom lekcijas, bet arī 

individuālos praktiskos darbus. 
--  

Ar cieņu 

 

Ilze Čāmāne 
 

Reģionālā kontaktpunkta "Latgale" vadītāja 

Informācijas centrs iebraucējiem Daugavpilī 

E-pasts: ici.latgale@gmail.com 

Tālr. (+371) 25723222 
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Informācijas centrs iebraucējiem 
Parādes iela 1, Daugavpils, Latvija 
Tīmekļa vietne: www.integration.lv 
 

http://www.integration.lv/

