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Skolotājiem un skolēniem paredzētie tiešsaistes resursi 
 
Laipni lūdzam iepazīt skolotājiem un skolēniem paredzētos tiešsaistes resursus, kurus izstrādājuši un 
sagatavojuši Eiropas vēstures nama izglītojošā darba speciālisti. 
 
Ja apsverat jautājumu par to, kā sasaistīt Eiropas vēstures mācīšanu ar mūsdienu pasauli, esat 
pareizajā vietā! Šie izglītojošie materiāli ir īpaši sagatavoti tā, lai tos varētu izmantot saistībā ar 
Eiropas vēstures nama pastāvīgās ekspozīcijas vēstījumu. Klasē vai kādā citā izglītojošā vidē, vai 
mājās varat iepazīties ar dažiem sevišķi nozīmīgiem tematiem, kas eiropiešiem senāk bija tikpat 
svarīgi kā mums šodien. Ja izmantosiet izdevību apmeklēt muzeju, jums tajā būs pieejami arī resursi, 
ar kuru palīdzību izpētīt šos tematus. 
 
 
 
Vecuma grupas 
 
Šie izglītojošie materiāli ir sagatavoti pieejamā un elastīgā veidā, lai jūs varētu pielāgot un izmantot 
saturu tā, kā uzskatāt par atbilstošu saviem skolēniem. Esam izmantojuši tādu tematisko pieeju, kas 
jums ļauj no satura izvēlēties un atlasīt tās daļas, kuras var izmantot darbā ar pamatskolas un 
vidusskolas skolēniem un terciārās izglītības iestāžu audzēkņiem. 
 
 
 
Resursos izmantotā didaktiskā pieeja 
 
Mēs esam izveidojuši resursus, kas attiecas uz tematiem, kuri iekļauti visu Eiropas valstu mācību 
programmās. Tāpat šeit var izvēlēties dažādus paņēmienus, kurus skolotāji var izmantot, lai mācītu 
to, ko viņi vēlas un kā vēlas. Tādēļ pēc savas struktūras šie resursi ir drīzāk tematiski, nevis 
hronoloģiski, un tvēruma ziņā tie ir drīzāk transnacionāli, nevis nacionāli; tie pievēršas dažādiem laika 
periodiem, ļaujot izmantot salīdzināšanas pieeju. Vissvarīgākais ir tas, ka visos resursos esam 
iekļāvuši daudzus jautājumus, un aicinām jūs šādus jautājumus uzdot saviem skolēniem. Mūsu 
centienu galvenais mērķis ir palīdzēt attīstīt kritiskās domāšanas iemaņas un veidot izglītības procesā 
iegūstamās svarīgākās prasmes tiem, kas izmanto mūsu resursus. 
 
Šie resursi palīdz pilnveidot pamatprasmes — zināšanu un iemaņu apguvi un attieksmes paušanu. 
Visi šie elementi ir nepieciešami personīgajai izaugsmei un attīstībai, sociālai integrācijai, aktīvam 
pilsoniskumam un nodarbinātībai. 
 
Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Ieteikums 2006/962/EK par 
pamatprasmēm mūžizglītībā. 
 
Vairāk par mūsu piedāvāto pedagoģisko pieeju lasiet PDF dokumentā Pedagoģisko materiālu mērķi. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32006H0962
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Temati 
 
Robežas un tilti — migrācija 
Migrācija mūsdienu Eiropā ir aktuāls jautājums. Bet — kāpēc? Pasaulē notiek cilvēku masveida 
pārvietošanās, un par to liecina gan traģiskie bojāejas gadījumi Vidusjūrā, gan intelektuālā 
darbaspēka aizplūde no vienas Eiropas valsts uz citu. Šajā tematā apskatīti daži šādas migrācijas 
cēloņi, un tas liek mums padomāt par to, kā mēs, ņemot vērā piemērus no Eiropas vēstures, varētu 
uzlabot izpratni par mūsdienu cilvēku pārvietošanos gan brīvprātīgi, gan piespiedu kārtā. 
 
Kas mēs esam — pārdomas par identitāti 
Kā definēt savu identitāti? Kādas varētu būt tās pazīmes? Identitāte nepārtraukti mainās un attīstās, 
tādēļ mūsu uzskati par to, kas esam mēs un kas ir citi, var mainīties. Šajā tematā ir apskatīta 
identitātes daudzšķautņainība un aplūkoti piemēri no pagātnes un mūsdienām, liekot mums apsvērt, 
ko Eiropas identitāte varētu nozīmēt 21. gadsimtā. 
 
Vanagi un dūjas — konflikts 
Var būt daudz iemeslu, kuru dēļ atsevišķi cilvēki un cilvēku grupas iesaistās konfrontācijā cits pret 
citu. Tajā pašā laikā — ir lietas, kuras mēs nevaram panākt bez citu palīdzības. Šajā tematā ir pētīta 
kara un miera dinamika, izmantojot savstarpējas mijiedarbības modeļus — uzvarētāji un zaudētāji, 
miera aizstāvji un kara kurinātāji. Tematā aktualizēts, ka mūsdienu Eiropu vēsturiski ir veidojuši gan 
kari, okupācijas un sagrāves, gan solidaritāte, vienošanās un samierināšanās. 
 
Vienlīdzīga attieksme? — Cilvēktiesības 
Šajā tematā pētītas dažas zināmākās plašajā cilvēktiesību definīcijā ietvertās kategorijas un ir vērtēta 
tiesību un pienākumu saistība un sadursme. Būs izmantoti ar Eiropas valstīm un citām pasaules 
valstīm saistīti piemēri gan no mūsdienām, gan vēstures, lai vadītu izglītojamos jautājuma pētīšanā, 
liekot viņiem padomāt par risinājumiem sarežģītu ētisku scenāriju gadījumos. Apskatāmajās tēmās 
būs iekļauti jautājumi par citu cilvēku tiesību respektēšanu, pretrunām starp kultūras ieradumiem un 
cilvēktiesībām un to, vai ir iespējams attaisnot tiesību atcelšanu noteiktās situācijās. 
 
Saziņas spēks — informācijas tehnoloģijas 
Mākoņdatošana, pirātisms internetā un WikiLeaks ir svarīgi elementi informācijas laikmetā, t. i., 
21. gadsimtā. Pēdējos gados Eiropā saziņas tehnoloģijas ir izraisījušas pārmaiņas sabiedriskajā un 
privātajā dzīvē, tomēr saziņai ir daudz senāka tehnoloģiskās attīstības vēsture, kas cieši saistīta ar 
kontinentu. Šajā tematā pētīts, kā novecojušās un jaunās tehnoloģijas gan pozitīvā, gan negatīvā 
veidā ir ietekmējušas eiropiešu ikdienas dzīvi vairāk nekā 150 gadu laikā. 
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Resursu izmantošana 
 
Katrs temats sastāv no turpmāk norādītajiem segmentiem. 
 

1. Ievads: pārskats par vispārējo struktūru un temata vēstījumiem. 
 

2. Daļa: katrs temats ir sadalīts 3 daļās, un katrā daļā uzmanība pievērsta citiem pētāmā 
temata aspektiem. Katru daļu var izskatīt atsevišķi no pārējām. 

 
3. Norādījumi skolotājiem: tie sniegti visās trijās daļās, kas veido tematu. Tajos iekļauti klases 

vai grupu uzdevumi un norādītas atsauces uz pievienotajiem izdales materiāliem (sk. zemāk 
4. punktu). Klases uzdevumi mūsu izpratnē ir visai klasei paredzēts darbs, kuru vada 
skolotājs. Grupu uzdevumi mūsu izpratnē ir skolēnu grupām paredzēts darbs, izmantojot 
izdales materiālus. Dažos norādījumos ir iekļauti arī iegulti videoklipi/ audioieraksti, kuri 
pieejami un klasei demonstrējami, uzklikšķinot uz ilustratīvajiem ekrānuzņēmumiem. Esam 
norādījuši uzdevumu izpildei paredzēto laiku. Taču jums ir iespēja izvēlēties tos uzdevumus, 
kas jūsu skolēniem ir visnepieciešamākie. 

 
4. Izdales materiāli: šos dokumentus var izdalīt skolēniem. Tajos ir informācija no primāriem un 

sekundāriem vēstures avotiem, un dažkārt tie ir oriģinālvalodā. Tie ietver arī mūsdienu 
tekstu fragmentus un/vai attēlus. Dažos izdales materiālos skarti sensitīvi vēsturiski un 
mūsdienu jautājumi, tāpēc esiet piesardzīgi, tos izmantojot grupu uzdevumos. 

 
5. Video/audio transkripcijas: mēs esam nodrošinājuši transkripcijas 24 valodās, un tās var 

izmantot tad, kad demonstrējat "Norādījumos skolotājiem" un "Izdales materiālos" iekļauto 
video un audio materiālu. Tā kā videoklipu saite ved uz ārējiem resursiem, esiet piesardzīgi, 
izmantojot šo materiālu klases darbā. 


