
 

Labdien! 

 
Esmu Baltijas Mediju izcilības centra vadītā medijpratības projekta vidusskolām "Pilna doma" vadītāja. Lūdzu, 

izsūtiet šo informāciju visām jūsu pašvaldības vidējās izglītības iestādēm un skolotājiem, kuriem tā varētu būt 

saistoša. 
 

 
Gribam jūs, 10.-12. klašu skolotāji, iepazīstināt ar mediju pratības iniciatīvu "Pilna doma" un mūsu piedāvājumu 

jums. "Pilna doma" ir mediju profesionāļu veidots projekts ar mērķi veicināt skolotāju un skolēnu mediju lietošanas 

prasmes un kritisko domāšanu. 

 
Projektu "Pilna doma" vada Baltijas Mediju izcilības centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un ASV 

vēstniecību Latvijā. Projektu atbalsta Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas 

Kultūras ministrija u.c. 

 
Pirmkārt, savā mājaslapā Pilnadoma.lv piedāvājam bagātīgāko mediju pratības mācību materiālu krātuvi 

latviešu valodā, ko brīvi var izmantot gan skolotāji, gan skolēni. 

 
Starp materiāliem atradīsiet Latvijas situācijai adaptētus Zviedrijas Valsts mediju padomes sagatavotus stundu 

plānus par propagandu, naida runu, slēpto reklāmu un daudzām citām ar sociālo tīklu vietnēm un citiem medijiem 

saistītām tēmām. Lūdzu, izmantojiet tos mācību darbā. 

 
Visi materiāli brīvi pieejami mājaslapā, tie tuvāko nedēļu laikā vēl tiks papildināti. Sīkāk par to, kas ir kas, kā arī 

saites uz materiāliem: 

https://www.pilnadoma.lv/2017/12/01/plasakais-macibu-materialu-piedavajums-mediju-pratiba/ 
 

 
Otrkārt, lai jaunieši apgūtu medijpratību praksē, "Pilna doma" rīko konkursu 10.-12. klašu skolēniem. 

 
Konkursa uzdevums - līdz 26.martam izstrādāt vienu kvalitatīvu žurnālistikas darbu (videosižetu, rakstu, 

grafisku darbu) par aktuālu tēmu. Mēs skolēniem piedāvāsim mentorus - Latvijas labākos žurnālistus no 

Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio, portāliem Delfi un LSM, TV3 un žurnāla IR. Mentori brauks uz skolām, kur 

klātienē tiksies ar jauniešiem un stāstīs par aktualitātēm mediju vidē, iedvesmos un palīdzēs attīstīt konkursa 

darba ideju. Mentoru uzdevums būs konsultēt labāko ideju autorkomandas arī visā darba izstrādes posmā, 

sazinoties e-pastos un pa telefonu. 

 
Par konkursu un mentoriem lasiet: 

www.pilnadoma.lv/konkurss 

 
Labāko darbu autorus aicināsim uz apbalvošanu un svinīgo konkursa noslēguma pasākumu Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā. Piedāvāsim labu izklaides programmu un jauniešu profesionālajai attīstībai vērtīgas 

balvas, bet labākos darbus publicēsim sabiedrisko mediju portālā LSM. 

 
Lai piedalītos konkursā, vidusskolēnu komandām līdz 2018.gada 15.janvārim jāiesūta pieteikums ar sava darba 

ideju (potenciālo konkursa darba tēmu un formātu). To var izdarīt mājas lapā Pilnadoma.lv vai, sūtot epastu uz 

pilnadoma@baltic.media 

 
Lūdzu, pamudiniet savus vidusskolēnus piedalīties! 

 
Mentoru atbalsts būs pieejams arī krievu valodā, un arī konkursa darbus varēs gatavot krievu valodā, tāpēc 

gaidām pieteikumus arī no mazākumtautību skolām. 

 
Konkursa nosacījumus, kā arī mācību materiālus meklējiet mājas lapā Pilnadoma.lv 

 
Cerot uz sadarbību, Evita Puriņa 
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