Pielikums Nr.: 1

Diskusiju cikls “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā” 2020
Kas: Pasākums “Mūsdienu komunikācija un informācija, dezinformācijas posts un digitālo prasmju nozīme”
Kad: 16.09.2020.
Kur: Vienības nams (Lielā zāle), Rīgas iela 22a, Daugavpils
Pasākuma formāts – klātienes
Dalībnieku atlase: Reģistrācija notiek, mācību iestādēm aizpildot veidlapu interneta vidē līdz 11.09.20., komandā/-ās piesakot 3-4 jauniešus.
Dalībnieku skaits: 20 komandas jeb līdz 80 Latgales jaunieši un to pavadošās personas.
Pasākuma aptuvenais laika rāmis un saturs:

Laiks
9:30 – 10:00
10:00 –
10:20

10:20 10:50

Aktivitāte
Ierašanās un reģistrācija

Reģistrē Daugavpils Vienības pamatskolas brīvprātīgie

Rīkotāju un atbalstītāju uzrunas

Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinatora uzruna
Andra Kužnieka EKP vadītāja Latvijā p.i. uzruna,
Ilgas Šuplinskas, IZM ministres video sveiciens
Daugavpils domes pārstāvja uzruna

Tematiskā prezentācija par
mūsdienu informācijas vidi un
dezinformāciju Eiropā

Jānis Rungulis,
Eiropas Ārējās
darbības dienesta
Austrumu
Stratēģiskās
operatīvās grupas
komunikācijas
eksperts
(tiešsaistes saziņa)

10:50 -11:00

Komentāri

Lektori/moderatori

Jautājumi un atbildes

Jaunieši - Jānis
Rungulis

Mērķis: Paplašināt dalībnieku informētības līmeni par pasākuma tēmu
un aktuāliem izaicinājumiem tajā.
Process: Prezentācija
Rezultāts: Dalībnieku informētības līmenis par pasākuma tēmu ir
paaugstinājies.

10:50 12:10

12:10- 12:20

Paneļdiskusija “Izaugsme” par
aktuāliem jautājumiem:
medijpratība, digitālās prasmes,
mediju lomu.
1) Kas ir medijpratība un kāpēc
tā bija svarīga vakar un būs vēl
svarīgāka rīt?
2) Kā tiešsaistes saturs nonāk
manā uzmanības lokā un kā
patērēt informāciju tiešsaistē?
3) Kāda ietekme ir
sociālajiem medijiem uz mani,
sabiedrību un informācijas
saturu?
4) Kāda loma ir
neatkarīgajiem medijiem
digitālajā laikmetā?
Pauze

Moderators/eksperts Mērķis: Paplašināt dalībnieku informētības līmeni par pasākuma tēmu
Nora Biteniece,
un aktuāliem izaicinājumiem tajā. Palīdzēt dalībniekiem izprast
Valsts kancelejas
izaicinājumu būtību un rast idejas potenciāliem risinājumiem.
Stratēģiskās
komunikācijas
koordinācijas
departamenta
konsultante

Dace Slavinska,
Latvijas TV
raidījumu režisore
Alnis Stakle, Rīgas
Stradiņa
Universitāte lektors
Ēvalds Dukuls,
LTV žurnālists
Renāte Lazdiņa,
Latvijas Radio
Latgales studijas
vadītāja
-

Process: Paneļdiskusijas ar diskusijas dalībniekiem un moderatoru, kurš
uzdot jautājumus un koordinē diskusiju.
Rezultāts: Dalībnieku informētības līmenis par pasākuma tēmu ir
paaugstinājies. Ir radušās idejas par potenciāliem problēmu
risinājumiem.

Tehniskās pauzes laikā pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināts ūdens
Mērķis: Kāpināt dalībnieku teorētiskās zināšanas par efektīvu ideju
ģenerēšanas procesu un metodiku. Veicināt dalībnieku ideju ģenerēšanas
prasmju attīstību, praktiski ģenerējot radošas idejas.

12:20 -14:00

Ievads ideju ģenerēšanas procesā
un ideju ģenerēšanas darbnīca

Ņikita
Kazakevičs

Process: Īsa prezentācija par efektīvu ideju ģenerēšanas procesu. Divi
iesildīšanas uzdevumi grupās. Individuālā ideju ģenerēšana.
Rezultāts: 80% no dalībniekiem ir izdomājuši pasākuma tēmai aktuālās
idejas.
Park hotel Latgola restorānā

14:00- 14:50 Pusdienu pauze
15:00 15:30

Ideju prezentācijas

Ņikita
Kazakevičs

Mērķis: Kāpināt dalībnieku pašpārliecību prezentējot un aizstāvot savas
idejas. Iepazīstināt pārējos dalībniekus ar prezentētāju idejām.

Process: Visas komandas vienas minūtes laikā prezentē savu ideju
pārējiem pasākuma dalībniekiem un mēģina tos ieinteresēt.
Rezultāts: 20 komandas noprezentē savas idejas.
Mērķis: Izvēlēties 10 labākās idejas.
15:30 15:45

Balsošana par 10 labākajām
idejām

Ņikita
Kazakevičs

Process: Katrai komandai tiek iedotas trīs uzlīmes. Viena uzlīme ir viena
balss. Komandas izvēlās un nobalso par viņuprāt trijām labākām idejām.
Rezultāts: 10 izvēlētās idejas.
Mērķis: Izveidot 10 komandas, kuras darbosies pie savu ideju
īstenošanas.

15:45 15:00

Komandu veidošana

Ņikita
Kazakevičs

Process: Komandas tiek apvienotas pēc punktu skaita. 1. komanda tiek
apvienota ar 11.komandu utt..
Rezultāts: Tiek izveidotas 10 komandas.
Mērķis: Konceptualizēt un konkretizēt ideju. Sagatavot idejas
prezentāciju.

15:00 16:45

Darbs pie idejas
konceptualizācijas un
prezentācijas

Ņikita
Kazakevičs

Process: Dalībnieki strādā komandās pie ideju attīstības. Pasākuma
vadītāji/lektori palīdz un mentorē komandas.
Rezultāts: Idejas tiek attīstītas līdz konkrētam konceptam ar realizācijas
plānu. Tiek sagatavotas 10 prezentācijas.
Mērķis: Kāpināt dalībnieku pašpārliecību prezentējot un aizstāvot savas
idejas. Attīstīt prezentēšanas prasmes. Iepazīstināt žūrijas dalībniekus ar
idejām.

16:45 18:00

Ideju prezentācijas

Ņikita
Kazakevičs

Process: Dalībnieki viens pēc otra noprezentē savas idejas. Prezentācijas
maksimālais ilgums 3 min + 2 min jautājumiem.
Rezultāts: Tika noprezentētas 10 idejas. Žūrijas dalībniekiem ir visa
nepieciešamā informācija, lai pieņemtu lēmumu par trīs labākām idejā.

18:00 –
18:15

Žūrijas komisijas apspriešanās

Pauze

Visi dalībnieki

18:15 18:35

Labāko ideju apbalvošana
Pasākuma noslēgums

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators
Tālr.: 26565858 e-pasts: oskars@nvoc.lv

Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators
Jeļena Ābola, EK pārstāvniecības Latvijā komunikācijas nodaļas
vadītāja,
Iveta Maļina Tabūne, LPR administrācijas vadītāja,
Nora Biteniece, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas
koordinācijas departamenta konsultante,
Līga Lakuča, KM Mediju politikas nodaļas eksperte,
Paula Feldmane, KM Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās
vides integrācijas nodaļas referente,
Lolita Čepurnaja, LV-LT-BY Pārrobežu sadarbības programmas
Apvienotā tehniskā sekretariāta filiāles Latvijā vadītāja,
Alnis Stakle, Rīgas Stradiņa Universitātes lektors,
Dace Slavinska, Latvijas TV raidījumu režisore,
Ēvalds Dukuls, LTV žurnālists,
Ņikita Kazakevičs, LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs,
Jorens Dobkevičs, Jauniešu biedrība “NEW EAST” pārstāvis,
Santa Čeirāne, Daugavpils domes pārstāvis,
O.Zuģickis

