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5. modulis: Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana nodarbinātībā 
sievietēm ar invaliditāti (ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam) 

Ievads 
 

Apmācību jēdzieniskā dimensija 

 

Jautājumi  

 Diskusijas par dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu saskaņā ar ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 5: Dzimumu līdztiesība.  Kas ir “dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšana” kā jēdziens, kā politika un tiesības? 

 

 Diskusijas par dažādām diskriminācijas un vardarbības formām pret sievietēm un 
meitenēm visā pasaulē. Kā pret to cīnīties? 

 

 Kādas ir sieviešu attiecības ar ģimeni un arī sociālajiem institūtiem piemēram, 
politiku, izglītību un likumu? Kādām šīm attiecībām būtu jābūt? 

 

 Kādas ir sieviešu un personu ar invaliditāti grūtības? 
 

Saturs1  

 Ievads dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā 
 Formālā un slēptā dzimumu līdztiesības izglītības programma 

 

Apmācību praktiskā dimensija 

Jautājumi  

 Kā iegūt darbu vai iekļūt dažādās darba sfērās, kas sievietēm nav pieejamas dzimumu 
nevienlīdzības vai neeksistējošu politiku dēļ? Vai sievietes var atrast darbu profesijās, 
kurās pārsvarā ir nodarbināti tikai vīrieši?  
 

 Kā cīnīties pret dzimumu nevienlīdzību darbavietā? Kā cīnīties pret stresu un 
mobingu? Kā sasniegt panākumus? 

 

 
1 Nr. 2, skat. UNESCO, 2015, 58. lpp. 
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 Kā darbavietā runāt par dzimumu vienlīdzības un dzimumu līdztiesības aspektu 
integrēšanas stereotipiem?  
 

 Kā veicināt efektīvu līdzdalību un vienādas iespējas kļūt par līderi? 
 

Saturs2  

 Labā prakse dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā sievietēm ar invaliditāti 

 

 Darba konsultanti, pasniedzēji, skolotāji, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektus  

 

 Komunikācija, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektus  

 

 Mācību materiālu par dzimumu līdztiesību saturs    

 

 Uzraudzība un vērtēšana, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Nr. 4–5, skat. UNESCO, 2005, 60. un 76. lpp. 
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Ievads dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā 

 
Kas ir dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana? Tas ir “process, kurā tiek novērtēta jebkura 
plānotā pasākuma – tostarp tiesību aktu, politikas vai programmu – ietekme uz 
sievietēm/meitenēm un vīriešiem/zēniem visās jomās un visos līmeņos. Tas ietver zināšanu, 
izpratnes un atbildības radīšanu un apmaiņu par dzimumu līdztiesību. Tā ir arī stratēģija 
meiteņu/sieviešu un zēnu/vīriešu problēmu iekļaušanai izglītības politikas un programmu izstrādē, 
ieviešanā, uzraudzībā un novērtēšanā, lai meitenes un zēni, sievietes un vīrieši gūtu vienādu 
labumu.”3 Turklāt “dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana nav vienreizējs pasākums. Tam ir 
nepieciešama pastāvīga uzmanība, izstrādājot izglītības programmas un budžetus, veidojot skolas, 
izstrādājot mācību programmas, vadot skolas un, protams, mācot un izmantojot mācību 
materiālus”.4  
Šīs nozīmes, kas ir viegli atrodamas plašajā literatūrā, kas attiecas uz šo jomu, ir jānoraida arī tad, 
ja mērķauditorija ir sievietes ar kustību traucējumiem, jo viņas saskaras ar lieliem šķēršļiem 
izglītībai, un tomēr nav paveikts daudz darba, lai apmierinātu viņu izglītības vajadzības. Saskaņā ar 
Dzimumu plaisas ziņojumu (WEF 2017) 144 valstīs vidējā 32 % plaisa joprojām pastāv četrās 
indeksa dimensijās: ekonomiskā līdzdalība un iespējas, izglītības līmenis, veselība un izdzīvošana 
un politiskās iespējas. Atzīstot dzimumu nevienlīdzības nopietnību un tās ietekmi uz sieviešu dzīvi 
visā pasaulē, viens no ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) ir veltīts dzimumu līdztiesībai – 
5. mērķis. To nostiprina ANO Dienaskārtības 2030 princips “nevienu neatstāt novārtā” un 
dalībvalstu vienošanās, ka mērķi ir integrēti un nedalāmi. Lai sasniegtu 5. IAM, būs nepieciešama 
dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana centienos sasniegt citus IAM, ko atbalsta tiesiskais 
regulējums, lai cīnītos ar dziļi iesakņojušos dzimumu diskrimināciju (ECOSOC 2017). Sievietes 
iekļaušana ANO Dienaskārtības 2030 centrā prasa ciešāku sasaisti starp IAM un patiesu 
apņemšanos gudri ieguldīt sieviešu spējās tikt galā ar visaptverošām ilgtspējības problēmām5. 
Turklāt 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķos ir uzsvērta dzimumu līdztiesības principa 
iekļaušana ilgtspējīgā attīstībā. Lai sasniegtu trīs IAM pīlārus – vides ilgtspēju, ekonomisko 
ilgtspēju un sociālo ilgtspēju –, ir nepieciešama vienlīdzīga sieviešu līdzdalība.   
Tāpēc mēs saprotam, cik svarīga ir dzimumu līdztiesība un izglītība, kas balstīta uz dzimumu 
līdztiesības iekļaušanu: vienlīdzība ir svarīgs pīlārs iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Visbeidzot, 
dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana ir stratēģija, kas, atsaucoties uz mūsu runu, ietver: “pēc 
dzimuma dalītu datu vākšanu un analīzi, izmantojot dzimumu analīzi; atbalsta veidošanu 
pārmaiņām, izmantojot alianses / partnerības; stratēģiju, programmu un iniciatīvu izstrādi esošo 
plaisu novēršanai; šo iniciatīvu īstenošanu un šo darbību atbalstīšanu ar pietiekamiem resursiem; 
personāla spēju plānot un īstenot (kas prasa arī resursus) attīstīšanu; gūtās pieredzes uzraudzību, 
novērtēšanu, ziņošanu, atlasīšanu un saziņu; personu un institūciju saukšanu pie atbildības par 
rezultātiem, nodrošinot politisko gribu un vadību”.6  
 

 
3 Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher 
Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
4 Ibidem, p. 33.  
5 I.B. Franco, L. dos Muchangos, M.Okitasari, R.Mishra, M.Akhtar Mousumi, A.Nguyen, and 
Norichika Kanie (2018),  Gender Mainstreaming in the 2030 Agenda: A Focus on Education 
and Responsible Consumption & Production, in Policy Brief, n.15, United Nations University. 
6 UNESCO (2015). A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices, 
Paris. 
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Formālā un slēptā dzimumu līdztiesības izglītības programma 

Mācību programma ir pedagoģisks rīks, kam ir vairākas izstrādes fāzes: a) mērķu noteikšana; b) 
mācību satura noteikšana; c) didaktiskās metodes atbilstoši stratēģiski organizatoriskai izvēlei; d) 
didaktiskās darbības procesu un rezultātu novērtēšana. Dzimumu līdztiesības aspektu 
integrēšanas kontekstā ir īpaši svarīgi nošķirt formālo un neformālo vai slēpto mācību 
programmu. Pirmais attiecas uz mērķu, satura, resursu un novērtēšanas modeļu kopumu, ko 
dažādos līmeņos formulē dažādi cilvēki. Formālajā mācību programmā ir iekļauti mācību procesā 
izmantotie mācību līdzekļi un tehnoloģijas. Valdības nosaka savas formālās valsts izglītības 
programmas. Savukārt slēptā mācību programma ietver uzskatu, vērtību, mācīšanas un mācīšanās 
netiešo dimensiju kopumu, ko indivīdi asimilē neformālos apstākļos un gadījumos, piemēram, 
ģimenē vai ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Tāpēc formālajā mācību programmā ir īpaši svarīgi 
izvairīties no tādu tekstu vai rīku vai situāciju izmantošanas, kas pastiprina sociālos stereotipus vai 
dzimumu aizspriedumus, ko neviļus pārņem caur slēpto mācību programmu. Dažreiz norāda uz 
sieviešu mīļumu un vīriešu spēku, taču tā ne vienmēr ir taisnība, jo cilvēki ir ļoti dažādi, un turklāt 
stereotipi ne vienmēr ataino reālo situāciju. Padomājiet par to, kas ir postošs, ja sievietēm ir 
kustību traucējumi. Šajā gadījumā viktimizācijas mehānisms tiek divkāršots. Dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas ietvaros mācību programmai jāatspoguļo sabiedrības plurālistiskais raksturs 
un jāpieņem daži vienlīdzības principi, tostarp dzimumu līdztiesība; jāpārliecinās, vai mācību 
materiālos nav stereotipu un vai tie cieņpilni izturas pret dzimumu atšķirību ievērošanu; jānovērš 
tādu dzimumu aizspriedumu izmantošana, kas veicina atšķirības un varbūt pat diskrimināciju (kas 
ārkārtējos gadījumos noved pie iebiedēšanas un kiberhuligānisma). Izglītības mērķis ir iemācīt 
dzīvot. Tas nozīmē, ka minētajā gadījumā sievietēm ar kustību traucējumiem “jāsaskaras ar 
nenoteiktību” (Morin, 2015, 18. lpp.), kā rezultātā viņas kļūst dzīvespriecīgas un viņām tiek dota 
iespēja. Šī iemesla dēļ mācību programmā, kas balstīta uz šiem principiem, ir skaidri jānorāda 
mērķi, kuru mērķis ir dzīves prasmju attīstīšana un uzlabošana. Pētījumi ir parādījuši, ka lielākās 
grūtības, ar kurām jaunieši sastopas pirmajā darba pieredzē, nav kognitīvas, bet gan nespēja 
pielāgoties darba videi, analizēt problēmu un piedāvāt risinājumus, efektīvi sazināties, pārvarēt 
stresu. Sociālās prasmes ir iemesls tam, ka nav iespējams apmierināt darba piedāvājumu un 
pieprasījumu (OECD, 2015), un tās ir būtiskas ne tikai darba meklējumos, bet arī personīgās un 
sociālās labklājības attīstībā. 
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Labā prakse dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā sievietēm ar invaliditāti 

Labā prakse, ko pētījumi iesaka, lai veicinātu dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu, balstās uz 
četriem attīstības virzieniem: 

1) veicināt, ka pasniedzējiem un organizāciju augstākās vadības darbiniekiem ir zināšanas par 
dzimumu līdztiesību, lai veidotu organizāciju kultūru; 

2) dzimumu līdztiesības iekļaušana mācību programmā; 
3) aktīva starpniecība; 
4) novērtējums. 

Labā prakse, kas veicina tādu kultūru kopšanu, kas ņem vērā dzimumu atšķirības, ir treneru un 
darba konsultantu kvalifikācijas un prasmju novērtējums attiecībā uz dzimumu; pasniedzēju 
apmācība, lai attīstītu prasmes par dzimumu līdztiesību; pieņemt modeļus iekļaušanas pakāpes 
novērtēšanai (iekļaušanas indekss). Pārliecinieties, ka dzimumu līdztiesības jautājumu risināšana ir 
mācību programmas pamatprincips. Pārskatiet katru programmas/kursa mērķi, aprakstu, 
uzdevumus, lai pārliecinātos, ka ir dzimumu līdztiesības mērķi, tostarp integrējiet: dzimumu 
līdztiesības jautājumus kā saturu un vingrinājumus; mācīšanās pieredzi, kas atbalsta ar dzimumu 
līdztiesību saistītās perspektīvas, attieksmi un kompetences; dzimuma jautājumus skaroša valoda, 
attēli, raksti un procesi mācību programmā (piemēram, viņš/viņa angļu valodā, sieviešu un vīriešu 
fotogrāfijas, rakstnieki un rakstnieces, sieviešu un vīriešu perspektīvas, invaliditāte utt.). Mācību 
materiāliem jābūt saskaņotiem ar institucionālo politiku (piemēram, NATO divstratēģiskā direktīva 
40-1), nacionālo politiku un likumiem, kā arī ar starptautiskajiem standartiem (piemēram, ANO 
Drošības padomes Rezolūcija 1325, Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu).  
Didaktiskā starpniecība arī ir ļoti svarīga, un tā ir jāīsteno saskaņā ar iekļaušanas un mācīšanas 
principiem, kuru mērķis ir veicināt gan kognitīvās, gan afektīvās jomas. Visbeidzot, ir jāīsteno 
formatīvs novērtējums, kas ietver dzimumu apzināšanās pašnovērtējumu; izglītojamo, instruktoru 
un vadītāju triangulācija attiecībā uz dzimumu apziņas apguvi utt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Projekts “Ready Women” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 
 

Projekts Nr.: 2018-1-ES01-KA204-050765 

6 

Metodes, kā karjeras konsultanti, pasniedzēji, skolotāji var nodrošināt dzimumu 
līdztiesības aspektu integrēšanu 

Mēs iesakām aktīvās mācīšanas didaktiskās prakses, kas galvenokārt balstās uz mācīšanos darot, 
uz izglītojamo vērstu mācīšanu, pedagoģiskā aktīvisma pazīmēm un/vai jauno hakatona 
prototipu7, kas apvieno darīšanu ar domāšanu, rīkošanos ar mērķi saprast. Tie darbojas kā tilts 
(saikne) starp mācību priekšmetu un mācīšanos, un tie ir klases darba uzmanības centrā. 
Shematizētas ORA repertuārā (Damiano, 2007, 113. lpp.)8, daudzās pedagoģijas piemēru variācijās 
(Bondioli, 1995), dažreiz norādītas kā didaktiskas ierīces, dažreiz kā didaktikas “ieviešanas” vai 
“novērtēšanas” ierīces (Calvani, 2007), un apkopotā aktīvo mācību metodiku taksonomijā 
(Watkins, Eileen, Lodge, 2007) norādīta kā darbības zinātnes deklināciju operatīva darbība (Fabbri, 
Romano, 2017). Šīs ierīces atbalsta starpniecības darbu, kam raksturīga robežas starp neformālo 
un formālo, un tas, ka no studenta tiek prasīts augsts / ļoti augsts līdzdalības līmenis. 
 
Jebkura dzimumu līdztiesības apmācība būs centrēta uz apmācāmo. Visu apmācību pamatā jābūt 
dalībniekiem un viņu vajadzībām. Ir svarīgi dot pasniedzējiem pietiekami daudz sagatavošanās 
laika, lai pirms apmācību sākšanas viņi varētu veikt vajadzību analīzi, tostarp identificēt 
zēnu/vīriešu un meiteņu/sieviešu vajadzību atšķirības; viņi arī jārosina izmantot līdzdalības 
metodes. Efektīvā apmācībā tiek izmantotas līdzdalības metodes, piemēram, gadījumu izpēte, 
ideju apmaiņa un problēmu risināšana, lai palīdzētu dalībniekiem aktīvi iesaistīties mācību 
priekšmetā un mācīties darot. Apmācībai jāseko diskusijām, atgriezeniskās saites semināriem, 
pielāgotākām apmācībām un/vai atbalstam darba vietā9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Informācijas tehnoloģiju jomā dzimušais hakatons ir notikums, kurā piedalās dažādu tehnoloģiju jomu eksperti: 
programmatūras izstrādātāji un grafiskie dizaineri. Hakatonam var būt dažādi darba, izglītības un sociālie mērķi. 
Hakatonos parasti tiek noteikta tēma, kas jāattīsta. Dalībnieki ir iedalīti 4–5 cilvēku komandās, un viņi piedāvā dažādas 
idejas. 
8  Iepriekš minētie autori ir mēģinājuši paveikt sarežģīto uzdevumu: veidot darbību, stratēģiju, didaktisko ierīču 
programmas. Tomēr pēc to pašu autoru domām, kuri tās veidoja, visas programmas laika gaitā tika pārskatītas, 
uzlabotas, integrētas un paplašinātas, jo tika veikti jauni atklājumi. 
9 Cfr. Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and Teacher Educators. 
Burnaby: Commonwealth of learning. 
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Komunikācija, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektus 

Komunikācija ir visatbilstošākā pētījumu joma par dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu, jo 
komunikāciju caurauj nesamazināma necaurredzamība, kas nepārtraukti kavē informācijas 
apmaiņu un kurai ir izšķiroša loma dažādos kontekstos – arī apmācību kvalitātes ziņā. Ir daudz 
iebiedēšanas, nepilnvērtīgas vai izslēdzošas komunikatīvās dinamikas, ko pasniedzējs nemaz 
nepamana! Bieži vien skolotāju un izglītojamo komunikatīvo pieredzi pavada negatīvas izjūtas: 
iespaids par otra nesaprašanu, neiesaistīšanos, manipulēšanu, spriedzi, kuras iemesli nav 
izskaidroti un kuri nav ir nekas cits kā to noteikumu auglis, kas ne vienmēr ir skaidri izteikti, bet ko 
vienas grupas locekļi sev nosaka un kas neapzināti rada šķēršļus tam, lai saziņā ar otru ieņemtu 
aizsardzības pozīcijas vai noraidītu viņa idejas. Klases komunikācijas analīzes un darījumu analīzes 
vadošie pētījumi10 ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu komunikācijas “neredzamās puses 
neslēpšanā”11, atklājot, kāds ir nepateiktā maldu raksturs un aizsardzības loma konfliktos, kas 
bieži tiek īstenoti tikai nolūkā slēpt vajadzības, studenta atzīšanu vai varas autoritāru pārvaldīšanu 
pat starp dzimumiem. Tāpat kā sarunu prakses analīze ir parādījusi netiešas komunikācijas 
apmaiņas uzbūves dinamikas esamību, ko veido: nemanāma sarunas organizēšana, mijiedarbības 
dominance, klusēšanas biežums, studenta iejaukšanās pieņemšana vai nē, intervencei piešķirtais 
ilgums, runāt uzaicinātā studenta “izvēles”. Šīs sarežģītības krokās ir viegli noslēpt nevienlīdzību, 
diskrimināciju, šķēršļus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 F. Montuschi (2002). L’aiuto fra solidarietà e inganni. Le parole per capire e per agire. Assisi: Cittadella editrice. 
11 M. J. Chalvin (1982). Comment réussir avec ses éléves. Paris: Esf. 
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Mācību materiālu par dzimumu līdztiesību saturs 

Mērķi, kas jāparedz mācību programmai, tiek pārņemti tieši no IAM Nr. 5 paredzētajiem mērķiem: 
Panākt dzimumu līdztiesību un iespējināt visas sievietes un meitenes, par kurām, ņemot vērā viņu 
nozīmi, mēs ziņojam pilnībā. 

1. Izskaust visu veidu vardarbību pret visām sievietēm un meitenēm publiskajā un privātajā 
jomā, tostarp viņu tirdzniecību un seksuālu un cita veida izmantošanu. 

2.  Visur izskaust visu veidu diskrimināciju pret visām sievietēm un meitenēm. 
3. Izskaust visu veidu kaitīgu praksi, tostarp bērnu, agrīnas un piespiedu laulības un sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu. 
4. Atzīt un novērtēt bezmaksas aprūpi un mājsaimniecības darbus, nodrošinot sabiedriskos 

pakalpojumus, infrastruktūru un sociālās aizsardzības politiku un veicinot dalītu atbildību 
mājsaimniecībās un ģimenēs atbilstoši valstīs pieņemtajām normām 

5. Nodrošināt sieviešu pilntiesīgu un efektīvu līdzdalību un vienlīdzīgas iespējas uzņemties 
līderību visos lēmumu pieņemšanas līmeņos politiskajā, saimnieciskajā un sabiedriskajā 
dzīvē. 

6. Nodrošināt vispārēju piekļuvi seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un reproduktīvajām 
tiesībām saskaņā ar Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību Rīcības 
programmu, Pekinas Rīcības programmu un to izvērtēšanas konferenču noslēguma 
dokumentiem. 

7. Veikt reformas, lai nodrošinātu sievietēm vienlīdzīgas tiesības uz saimnieciskajiem 
resursiem, kā arī piekļuvi īpašumtiesībām un kontroli pār zemi un citiem īpašuma veidiem, 
finanšu pakalpojumiem, mantojumu un dabas resursiem saskaņā ar vietējiem tiesību 
aktiem. 

8. Palielināt pamattehnoloģijas un jo īpaši informācijas un sakaru tehnoloģijas izmantošanu, 
lai veicinātu pienācīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm. 

9. Pieņemt un nostiprināt pārdomātas politikas un izpildāmus tiesību aktus dzimumu 
līdztiesības veicināšanai un pienācīgu iespēju nodrošināšanai visām sievietēm un 
meitenēm visos līmeņos. 

Tie ir mērķi, it īpaši Nr. 5, 8, 9, kas veido apmācību programmas pamatu otrā un pirmā līmeņa 
apmācībām sievietēm ar kustību traucējumiem. 

 Mācību programmas pamatsaturam ir divas jomas: 

a) vadības veicināšana; 
b) iespēju veicināšana. 
 
Kas attiecas uz pirmo rīku, atsauces avots ir grāmata Women and Leadership in Open and Distance 
Learning and Development, kuru ir rediģējušas Asha Kanwar [Aša Kanvara], Frances Ferreira 
[Francisa Fereira] un Colin Latchem [Kolina Latčema] (COL: Vancouver, 2013). Tajā tiek apspriesta 
“maiga” sieviešu apmācība, izmantojot pašrefleksīvu vingrinājumu, kura mērķis ir “identificēt 
sevi” un pēc tam “darboties, lai nostiprinātu” dažas funkcionālās prasmes, lai “zinātu, kā dzīvot” 
un kļūtu par savām priekšniecēm. Prasmes ir šādas. 
 
Godīgums. Daudzu līderības krīžu centrā ir godīguma trūkums. Lai iedvesmotu būt pārliecinātām, 
jums jābūt tādām, kam var uzticēties – un uzticēšanās nevar pastāvēt, ja nepiemīt godīgums. Jums 
jāparāda godīgums tajā, kā jūs vadāt savu personīgo dzīvi, kādas ir jūsu attiecības, kā strādājat un 
kā jūs vadāt, atbalstāt un iedrošināt citus cilvēkus. 
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Orientēšanās uz kalpošanu. Ja jūsu darba kārtība galvenokārt balstās uz personīgiem motīviem, 
jūs iespējams nekad nekļūsiet par veiksmīgu vadītāju. Ideja kalpot citiem ir labas vadības pamatā. 
Lai novērtētu šī punkta svarīgumu, varam tikai pieminēt Nelsonu Mandelu, Mahatmu Gandiju, 
Mārtinu un Luteru Kingu. 
Optimisms un redzējums. Jūs nevarat vadīt citus iekarot jaunas jomas, ja esat negatīvi un 
pesimistiski noskaņots. Cilvēkiem ir nepieciešami līderi, kas ir jautri, cer uz pozitīviem rezultātiem 
un ir optimistiski, saskaroties ar grūtībām. Pasauli var uzskatīt par pilnu ar problēmām, kuras nav 
iespējams atrisināt, vai pilnu ar izaicinājumiem, kurus ir iespējams risināt. Lai būtu līderis, jums 
jādzīvo saskaņā ar otro viedokli. 
Izlēmība. Mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē, un pastāv liela iespēja, ka lēmumu pieņemšanas brīdī 
jums nebūs pieejama visa informācija vai atbildes uz visiem jautājumiem. Dažreiz jums būs 
jāpieņem ātri lēmumi. Ja jūs pavadāt daudz laika, mēģinot atrast vislabāko risinājumu, jūsu 
sekotāji, visticamāk, zaudēs uzticību jums un atradīs kādu citu līderi.  
Drosme. Jūs saskarsieties ar problēmām, kas ir sarežģītas un neskaidras. Būs reizes, kad jums būs 
jādara vai jāsaka kaut kas tāds, kas citiem nepatiks. Būt frontes priekšā, atrasties sabiedrības 
uzmanības lokā vai saskarties ar plašsaziņas līdzekļiem vai savu kopienu vienam pašam var būt 
diez gan vientuļi. Tāpēc jums jābūt drosmīgam. 
Izturība. Jūsu centienos kā vadītājam vienmēr būs neveiksmes. Nekad nevajag tās uztvert kā pārāk 
sliktas vai ņemt pārāk pie sirds. Jums jāattīsta spēja ne tikai mācīties no neveiksmēm, bet arī sevi 
sapurināt un mēģināt vēlreiz. 
Pašrefleksija. Jums jābūt atvērtam jaunām pieredzēm, jāuzklausa, jāmeklē padoms, jāpievērš 
uzmanība kritikai. Tas viss palīdz mācīties un augt. Bet jums arī vairāk jāiepazīst sava būtība un 
mērķi. Jūs būsiet spēcīgāks līderis tikai tad, kad izpratīsiet sevi, nevis to, ko vēlaties, lai cilvēki 
domā par jums, un kas izkāpsiet ārpus savas komforta zonas. 
Motivējošs vadītājs. Jūs labi izvēlaties darbiniekus un pēc tam uzmanāt viņus, dodot viņiem laiku, 
tehnoloģijas un atbalstu, kas vajadzīgs, lai viņi patiešām labi paveiktu savu darbu. Jūs esat laipns 
un taisnīgs, atpazīstat lielisku sniegumu, dāsni izsakāt atzinību un iedziļināties situācijā, lai to 
saprastu. Jūs esat pazemīgs. Jūs palīdzat saviem darbiniekiem, vadāt un konsultējat viņus. 
Disciplīna. Ir ļoti svarīgi, lai jūs nepieciešamības gadījumā strādātu cītīgi, kontrolētu to, ko jūs 
sakāt un kā jūs to sakāt – pat tad, ja esat dusmīgs vai sāpināts –, zinātu, ko darāt, un lai arī citi 
redzētu, ka jūs zināt, ko darāt. 
Humora izjūta. Izmantojiet humoru un smieklus, lai sarežģītās situācijās mazinātu spriedzi. 
Neuztveriet sevi pārāk nopietni un izmantojiet humoru, lai palīdzētu arī citiem atbrīvoties. Ar 
daudzām situācijām var tikt galā tik daudz vieglāk, ja vadītājs spēj izmantot humoru.  
 
Otrais rīks tomēr ir vērsts uz kopienas iespēju palielināšanu, kas ir īpaši efektīvs, lai uzlabotu 
pašcieņu un virzību uz kolektīvu iespēju palielināšanu, veicinot katra cilvēka ieguldījumu. Iespēju 
palielināšanas jēdziens literatūrā ir aprakstīts kā savstarpēji saistīts ar dzīves kvalitātes jēdzienu, 
un tāpēc tas ir īpaši svarīgs apmācības kursos cilvēkiem ar invaliditāti. Autentiski iekļaujošs 
funkcionējošs modelis ir balstīts uz iespēju veicināšanu un zina, kā uzlabot tā potenciālu, radot 
sabiedrības iespēju palielināšanu.  
Saskaņā ar Israel [Izraēla] un citu domām12, cilvēku kompetence ir labāk izprast un labāk kontrolēt 
personiskos, sociālos, ekonomiskos un politiskos spēkus, kas nosaka viņu dzīves kvalitāti, ar mērķi 
to uzlabot. 
Tiek nošķirta indivīda, organizācijas vai kopienas iespēju palielināšana. 
Indivīda iespēju palielināšana norāda uz indivīda spēju pieņemt lēmumus un kontrolēt savu 

 
12 Israel B. et al, (1994), Health education and community empowerment: conceptualising and measuring 
perceptions of individual, organizational and community control, Health Education Quaterly, Summer 1994, 
pp. 149-170. 
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personīgo dzīvi. Tā uzsver sevis uztveršanu. Organizācijas iespēju palielināšana norāda, kad 
organizācija tiek pārvaldīta demokrātiski: tās locekļi dalās ar informāciju un varu, lēmumu 
pieņemšanai izmanto sadarbības procesus un ir iesaistīti centienu izvēlē, ieviešanā un kontrolē, lai 
sasniegtu kopīgi definētus mērķus. Šāda organizācija veicina šajā procesā iekļauto indivīdu iespēju 
palielināšanu. Visbeidzot, “iespējota” kopiena ir kopiena, kurā indivīdi un organizācijas izmanto 
savas prasmes un resursus, lai apmierinātu savas vajadzības. Viņi palīdz viens otram, atrisina 
konfliktus un palielina ietekmi uz kopienas dzīves kvalitāti. 
Dzimumu līdztiesības iespēju palielināšanu veicina septiņas darbības: 

 
 līderības attīstīšana (iepriekšējais rīks); 
 plašsaziņas līdzekļu izmantošana, atbalsts un aizstāvība; 
 sabiedrības izglītošana un līdzdalība; 
 partnerību organizēšana: biedrību, kooperatīvu un koalīciju veidošana; 
 profesionālā apmācība un mikrouzņēmumi; 
 konflikta vadības prasmes (kas ir vardarbība, vardarbības veidi, atšķirības starp konfliktu 

un vardarbību, konfliktsituāciju pārvaldība utt.); 
 sieviešu tēla analīze plašsaziņas līdzekļos; dzimumu stereotipu mazināšana (kas ir 

stereotipi un kā tos kliedēt); 
 kiberhuligānisms (kā sevi aizstāvēt un neapvainoties); 
 izglītība emocionalitātes un mikrobiedēšanas jomā (kopā būšana, tikšana galā ar 

pamešanu, pašaizsardzība, personisko prasmju stiprināšana utt.). 
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Uzraudzība un vērtēšana, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektus 

Īpaši tas notiek skolā, kur satiekas zēni un meitenes. Šeit mums ir liels izaicinājums: izglītība 
atšķirībai. Atšķirības nav lietas, bet gan attiecības. Un attiecības laika gaitā pārvietojas, mainās, 
pārveidojas. Jānosaka un jānovērtē arī šo transformāciju noteikšanas, mērīšanas un izpratnes 
kritēriji. Domas par atšķirībām liek domāt arī par zināšanu nodošanu, un tajā galvenā loma ir 
skolai un vērtēšanai. 
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5. modulis: Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana nodarbinātībā 
sievietēm ar invaliditāti (ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. gadam) 

Apmācību plāns 

1. Apmācību mērķis 

Apmācības ir paredzētas sievietēm ar fizisko un sensoro invaliditāti, kuras meklē darbu. Tās sniegs 
pamatzināšanas par efektīvām politikām un stratēģijām dzimumu līdztiesības un invaliditātes 
aspektu integrācijai un arī stratēģijas/instrumentus praktisku gadījumu risināšanai, kā arī veicinās 
sociālo līdzdalību un dalīšanos ar pieredzi. 

“Dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana”, šī apmācību kursa piektais modulis, māca sievietēm 
ar invaliditāti, kas ir dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana un kā risināt problēmas, ar kurām 
viņas saskaras savā sociālajā un profesionālajā dzīvē.  

Šajā modulī apgūtā informācija viņām ļaus saprast, kādas ir priekšrocības un trūkumi būt sievietei, 
kā arī aizstāvēt savas tiesības, kad viņas tiek pakļautas jebkādai dzimuma diskriminācijai. Sievietes, 
kas ir pakļautas potenciālai sociālai atstumtībai savas invaliditātes dēļ, dzimumu nevienlīdzību 
izjūt vēl vairāk. 

 

2. Atslēgas vārdi un frāzes 

 Dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspekta integrēšana; 
 šķēršļi, invaliditāte, grūtības; 
 invaliditātes un dzimumu līdztiesības politika, intervences programmas, aģentūras;  
 gadījuma izpēte, risināšanas stratēģijas;  
 tīmeklī ievietotā informācija, tīmekļa kopiena. 

 

3. Mērķi 

 Zināt galvenos ar invaliditāti un dzimumu līdztiesību saistītos jēdzienus, lai varētu izprast, 
kā tie abi ir saistīti mūsdienu kultūras scenārijā. 

 Zināt galvenās valstu politikas un nozīmīgākās programmas, lai spētu orientēties 
nevienlīdzības fenomenā un stāties tam pretī. 

 Izstrādāt un ieviest dažas stratēģijas, kas ir svarīgas dzimumu līdztiesības un invaliditātes 
aspektu integrēšanā. 

 Izmantot stratēģijas un instrumentus, lai dalītos ar personisko pieredzi un labajām 
praksēm. 

 
4. Plānotie rezultāti 

 Definēt invaliditāti un ar to saistītus jēdzienus.  
 Definēt dzimumu līdztiesību un ar to saistītus jēdzienus.  
 Parādīt esošās dzimumu līdztiesības un invaliditātes politikas. 
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 Identificēt galvenās intervences programmas par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai un 
invaliditātei savā valstī un citās Eiropas valstīs. 

 Zināt efektīvas metodes un stratēģijas dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu 
integrēšanai. 

 Analizēt un atrisināt reālu gadījumu, kad pastāv šķēršļi integrācijai.  
 Zināt galvenās stratēģijas, kā ar sabiedrību dalīties ar labās prakses piemēriem un 

personisko pieredzi saistībā ar dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu integrēšanu. 
 
 

5. Kursa saturs 

Vispārējais apmācību mērķis tiks atspoguļots divos zemāk minētajos jēdzienos. Teorētisko un 

praktisko informāciju par dzimumu līdztiesību nodos dalībniekiem, aplūkojot zemāk minētos 

jautājumus. 

 

5.1. Jēdzieniskā dimensija  

Jautājumi  

 Diskusijas par dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķi Nr. 5: Dzimumu līdztiesība. Kas ir “dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana” kā 

jēdziens, kā politika un tiesības? 

 Diskusijas par dažādām diskriminācijas un vardarbības formām pret sievietēm un meitenēm 

visā pasaulē. Kā pret to cīnīties? 

 Kādas ir sieviešu attiecības ar ģimeni un arī sociālajiem institūtiem piemēram, politiku, 

izglītību un likumu? Kādām šīm attiecībām būtu jābūt? 

 Kādas ir sieviešu un personu ar invaliditāti grūtības? 

 

5.2. Praktiskā dimensija  

Jautājumi  

 Kā iegūt darbu vai iekļūt dažādās darba sfērās, kas sievietēm nav pieejamas dzimumu 

nevienlīdzības vai neeksistējošu politiku dēļ? Vai sievietes var atrast darbu profesijās, kurās 

pārsvarā ir nodarbināti tikai vīrieši?  

 Kā cīnīties pret dzimumu nevienlīdzību darbavietā? Kā cīnīties pret stresu un mobingu? Kā 

sasniegt panākumus? 

 Kā darbavietā runāt par dzimumu vienlīdzības un dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanas 

stereotipiem?  

 Kā veicināt efektīvu līdzdalību un vienādas iespējas kļūt par līderi? 
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6. Moduļa ilgums 

Apmācību modulis ilgst 12 stundas (četras nodarbības, katra trīs stundas) Moduļa ilgumu var 
pielāgot kursa dalībnieču mācīšanās tempam. Taču ieteicams šim modulim veltīt ne mazāk kā 
12 stundas. 

 

7. Mācīšanas un mācīšanās metodes 

Moduli var pasniegt, izmantojot divas mācību metodes. 

1. Interaktīva grupu apmācība 

Dalībnieces varēs aktīvi piedalīties nodarbībās, jo tās notiks klātienē.  

Ideju apmaiņa, diskusijas grupās un diskusijas mazās grupās (buzz groups), gadījuma izpētes 
analīze, plenārs, jautājumu un atbilžu tehnika, iesildošās aktivitātes u.c. 

2. Izglītība tiešsaistē 

Iziet apmācības un pabeigt moduļus var arī ar tiešsaistes platformas palīdzību, tas ir jo īpaši 
noderīgi tiem, kas nevar ierasties uz kursiem klātienē.  

Tam pasniedzēji, mentori vai darba konsultanti var izmantot dažas metodes: 

 vadīta meklēšana internetā; 
 darbs grupās un rakstveida vingrinājumi internetā. 

 
 

8. Vērtēšanas metodes 

Tiks izmantotas tādas metodes kā apmācību apmierinātības aptauja un apmācību novērtējums 
pirms un pēc testa, kā arī citas: 

 jautājumi un atbildes;  
 gadījuma rekonstrukcija; 
 produkta novērtēšana. 
 

9. Resursi  

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-
curriculum 

Apmācību telpa, divi pasniedzēji, nodarbības pieraksti apmācāmajām par šo moduli, Microsoft 
Office programmatūra, projektors, dators, citi mācību materiāli. 

 

 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
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10. Atsauces materiāli  

 Miller C., Albert B (2005). Mainstreaming disability in development. Lessons from gender 
mainstreaming – pieejams 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_ge
nder.pdf   

 
 Chataika Y. (2013). Gender and Disability Mainstreaming Training Manual - 

https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%
20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf 

 
 Perla L. (2020). Didattica e pratiche dell’active learning. In Crescenza G., Volpicella A. 

(2020). Apprendere a insegnare. Competenze e sensibilità della professione docente (pp. 
264-274), Roma: Edizioni Conoscenza. 

 
 Watkins C., Carnell E., Lodge C. (2007). Effective Learning in Classrooms. London: Sage. 
 
 Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Gender Mainstreaming Toolkit for Teachers and 

Teacher Educators. Burnaby: Commonwealth of learning. 
 
 Gender Mainstreaming in the 2030 Agenda: A Focus on Education and Responsible 

Consumption & Production, in Policy Brief, n.15, United Nations University. I.B. Franco, L. 
dos Muchangos, M. Okitasari, R. Mishra, M. Akhtar Mousumi, A. Nguyen, and Norichika 
Kanien (2018). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf


   

Projekts “Ready Women” tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

Projekts Nr.: 2018-1-ES01-KA204-050765 

5 

 

11. PIELIKUMS – NODARBĪBU PLĀNS: (skatīt tabulu pielikumā)  

Turpmāk ir aprakstītas četras nodarbības. Pirmajā tabulā ir sniegts vispārīgs apraksts, bet otrajā 
līdz ceturtajā tabulā ir sīki aprakstīta nodarbību gaita. Šīs nodarbības ir izstrādātas, par pamatu 
ņemot dažus noderīgus resursus (Miller & Albert, 2005; Chataika, 2013) un tos pielāgojot sieviešu 
ar fizisko un sensoro invaliditāti vajadzībām. 
 
Modulis  Tēma  Mērķis  

5.1. nodarbība 
ELEMENTI 
 

a) Ievads dzimumu 
līdztiesības aspektu 
integrēšanā 
b) Formālā un slēptā 
dzimumu līdztiesības 
izglītības programma 
c) Invaliditātes un 
dzimumu līdztiesības 
jēdzieni, lai veicinātu 
izpratni  
 

Nostiprināt ANO Dienaskārtības 2030 principa “nevienu 
neatstāt novārtā” īstenošanu.  
 
Zināt galvenos ar invaliditāti un dzimumu līdztiesību saistītos 
jēdzienus, lai varētu izprast, kā tie abi ir saistīti mūsdienu 
kultūras scenārijā. 
 
Atpazīt, kādas ir kultūras un materiālo šķēršļu problēmas, kas 
saistītas ar dzimumu līdztiesības un invaliditātes integrāciju. 
 
Zināt un izmantot stratēģijas, kas mazina ar dzimumu līdztiesību 
un invaliditāti saistītās atstumtības fenomenu. 

5.2. nodarbība 
KARTE 

a) Labā prakse 
dzimumu līdztiesības 
aspektu integrēšanā 
sievietēm ar 
invaliditāti 
 
b) Politikas, 
programmu, 
pilsoniskās 
sabiedrības un 
valdības karte, kas 
veicina dzimumu 
līdztiesības un 
invaliditātes aspektu 
integrēšanu 
katrā valstī 

Zināt galvenās valstu politikas un nozīmīgākās programmas, lai 
spētu orientēties nevienlīdzības fenomenā un stāties tam pretī. 
Zināt valsts iestādes, biedrības un ieinteresētās personas, kas 
iesaistītas dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu 
integrēšanā, un sazināties ar tām. 
 

5.3. nodarbība 
CEĻVEDIS 

Metodes, kā darba 
konsultanti, 
pasniedzēji, skolotāji 
var nodrošināt 
dzimumu līdztiesības 
aspektu integrēšanu 
 
Mācību materiālu par 
dzimumu līdztiesību 
saturs 
 
Uzraudzība un 
vērtēšana, kas ņem 
vērā dzimumu 
līdztiesības aspektus    

Zināt dažādas metodes un stratēģijas, kas ir noderīgas dzimumu 
līdztiesības un invaliditātes aspektu integrēšanā 
Zināt, kādi ir dzimumu līdztiesības un invaliditātes integrācijas 
līmeņi un kādi pasākumi ir jāveic, 
piemēram, ko darīt, ja pastāv šķēršļi un iebildumi pret 
integrāciju? Kā un ar ko sastādīt praktiskus rīcības plānus? 
 
Aktīvu mācīšanās metodoloģiju apkopojums (Watkins, Eileen, 
Lodge, 2007, Perla 2020) 
 
Dzimumu līdztiesības izpratnes pašnovērtējums; apmācāmās, 
pasniedzēja un uzrauga triangulācija saistībā ar dzimumu 
līdztiesības izpratni.  
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Metodes un 
stratēģijas dzimumu 
līdztiesības un 
invaliditātes aspektu 
integrēšanā  

5.4. nodarbība 
KOPIENA 

Komunikācija, kas 
ņem vērā dzimumu 
līdztiesības aspektus 
 
Stratēģijas, kā ar 
sabiedrību dalīties ar 
labās prakses 
piemēriem un 
personisko pieredzi 
saistībā ar dzimumu 
līdztiesības un 
invaliditātes aspektu 
integrēšanu, un kā šo 
informāciju izplatīt 

Atklāt komunikācijas netiešo nozīmi dzimumu līdztiesības un 
invaliditātes diskursos. 
 
Zināt dažas efektīvas stratēģijas un instrumentus, lai dalītos ar 
personisko pieredzi un labajām praksēm. 
Veicināt dalīšanos ar iniciatīvām vietējās un arī lielākas kopienas 
līmenī.  

1. tabula. Nodarbības, tēmas un to mērķi 
 
5.1. nodaļa/nodarbība:  Ievads dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā attiecībā uz invaliditāti 
Plānotais ilgums: 3 stundas 
Vispārīgie mērķi: Definēt invaliditāti, dzimumu līdztiesību un ar to saistītus jēdzienus. 
Resursi: Apmācību telpa, divi pasniedzēji, nodarbības pieraksti apmācāmajām par šo moduli, Microsoft 
Office programmatūra, projektors, dators, citi mācību materiāli. 
 
 
5.1.1. Invaliditāte un dzimumu līdztiesība 
 
Plānotie rezultāti 
 
Definēt invaliditāti, dzimumu līdztiesību un ar to saistītus jēdzienus.  
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Ideju apmaiņa 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs organizē iesildošo aktivitāti. Viņš/viņa uz tāfeles uzzīmē Venna diagrammu ar trim tukšām 
kopām un lūdz klātesošajām sniegt invaliditātes definīciju, vienlaikus paskaidrojot, kādas līdzības/atšķirības 
ir saskatāmas ar citiem terminiem, piemēram, fiziski trūkumi un nepilnīgums, kā arī pateikt, kurā kopā šie 
termini ir liekami. 
 
Pēc tam viņš/viņa uz tāfeles līdzās iepriekšējai diagrammai uzzīmē vēl vienu Venna diagrammu ar divām 
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tukšām kopām un lūdz klātesošajām sniegt dzimuma definīciju, vienlaikus paskaidrojot, kādas 
līdzības/atšķirības ir saskatāmas ar citiem terminiem (angļu valodā – gender un sex, latviešu valodā – tikai 
dzimums), kā arī pateikt, kurā kopā šie termini ir liekami. 
 
Vērtēšana 
 
Jautājumu un atbilžu aktivitāte, piedaloties visai grupai; lai motivētu visus piedalīties un novērtēt apgūtos 
jēdzienus, var izmantot spēles. 
 
 
5.2.1. Šķēršļi 
 
Plānotie rezultāti 
 
Atpazīt, kādi ir galvenie šķēršļi dzimuma dēļ. 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 

− Gadījumu izpēte – izdales materiāli (izraksti no grāmatām, saites uz specializētām tīmekļa vietnēm, 
video un filmu momenti). 

 
− Diskusijas grupās un diskusijas mazās grupās (buzz groups).  

 
 

Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs klātesošās sadala mazās grupās un izdala digitālo materiālu, kas ir noderīgs dažu gadījumu 
analīzei (katrai grupai viens gadījums). Gadījumi ir attiecināmi uz šķēršļiem – skola, darbs, sociālā dzīve –, ar 
kuriem saskaras invaliditātes un/vai dzimuma diskriminācijas dēļ. 
 
Kad konkrētais gadījums ir izpētīts, katra grupa prezentē pārējiem galvenos aspektus. 
 
Kamēr katra grupa prezentē savus atradumus, pasniedzējs uz tāfeles uzraksta katra gadījuma 
līdzības/atšķirības. 
 
Vērtēšana 
 
Gadījuma izpēte. 
 
 
5.3.1. Integrēšana 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Saprast jēdzienu – dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu integrēšana.  
− Saprast atšķirības starp formālo un neformālo vai slēpto mācību programmu.   

 
Metodes / svarīgākie punkti 
 

− Plenārs 
− Gadījumu analīze un grupu diskusijas 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
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1. Pasniedzējs pastāsta, kādi ir jēdziena “dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana” galvenie aspekti 
un kā šis jēdziens attīstījies dažādos starptautiskos vai nacionālos dokumentos. 

 
2. Pasniedzējs pastāsta, kā bieži vien atšķiras formāla mācību programma, kurā ņemts vērā dzimumu 

līdztiesības princips (apmācību programma, kas respektē dažādību), un slēpta apmācību 
programma, kurā nav ņemts vērā dzimumu līdztiesības princips (pasniedzēju un apmācāmo 
prakses un attieksme ir aizspriedumaina). Pasniedzējs uzsāk diskusiju un aicina visas analizēt šīs 
atšķirības. Beigās klātesošās aizpilda individuālu anketu par apgūto saturu. Pasniedzējs visu apkopo 
un izsaka secinājumus. 
 

3. Beigās klātesošās aizpilda individuālu anketu par apgūto saturu. Pasniedzējs visu apkopo un izsaka 
secinājumus. 

 
 
Vērtēšana 
 

− Gadījuma rekonstrukcija 
− Anketa 

 
 
5.2. nodaļa/nodarbība:  Labā prakse dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanā sievietēm ar invaliditāti 

(politikas, programmas, pilsoniskā sabiedrība un valdība) 
Plānotais ilgums: 3 stundas 
Vispārīgie mērķi: Pārzināt esošās dzimumu līdztiesības un invaliditātes politikas, programmas un 
intervences aģentūras 
Resursi: Apmācību telpa, divi pasniedzēji, nodarbības pieraksti apmācāmajām par šo moduli, Microsoft 
Office programmatūra, projektors, dators, citi mācību materiāli. 
 
 
5.2.1. Invaliditātes un dzimumu līdztiesības politika 
 
Plānotie rezultāti: 
 
Pārzināt esošās dzimumu līdztiesības un invaliditātes politikas.  
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Plenārs un ideju apmaiņa  

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs pastāsta, kādi ir tēmas “invaliditātes un dzimumu līdztiesības politika” galvenie aspekti, un 
iepazīstina ar dažiem starptautiskiem vai nacionāliem dokumentiem par šo tēmu. 
 
Pasniedzējs organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdu “Politikas”. Tad pasniedzējs klātesošajām 
jautā, kuras politikas viņām kā sievietēm ar invaliditāti sniedz kādu labumu. 
 
Kamēr katra sieviete atbild, pasniedzējs uz tāfeles raksta viņu pieminētus vārdus, kas saistās ar politikām. 
Vērtēšana 
 
Jautājumu un atbilžu aktivitāte, piedaloties visai grupai; lai motivētu visus piedalīties un novērtēt apgūtos 
jēdzienus, var izmantot spēles. 
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5.2.2. Intervences programmas 
 
Plānotie rezultāti 
 
Identificēt galvenās intervences programmas par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai un invaliditātei savā 
valstī un citās Eiropas valstīs.  
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 

− Grupu darbs (vadīta meklēšana internetā) 
− Diskusijas grupās un diskusijas mazās grupās (buzz groups) 
− Politikas dokumenti  
− Izdales materiāli (izraksti no ziņojumiem, saites uz specializētām tīmekļa vietnēm) 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs klātesošās sadala mazās grupās un izdala digitālo materiālu, kas ir noderīgs, lai veiktu interneta 
izpēti par savas valsts politikām un intervences programmām. 
 
Katra grupa strādā ar atrasto materiālu un beigās to prezentē grupas biedriem, rezultātus var parādīt arī uz 
interaktīvās tāfeles, ja tāda pieejama. 
 
Vērtēšana 
 
Produkta novērtēšana. 
 
 
5.2.3. Aģentūras 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Katra pati vai grupās izveido karti ar valdības iestādēm, aģentūrām un ieinteresētajām personām, 
kuras īsteno attiecīgo programmu. 
 

Metodes / svarīgākie punkti 
 

− Grupu darbs (vadīta meklēšana internetā) 
− Diskusijas grupās un diskusijas mazās grupās (buzz groups) 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 

1. Pasniedzējs īsi pastāsta par karšu veidošanas programmatūru funkcijām (to var darīt, izmantojot 
interaktīvo tāfeli) un lūdz grupām izveidot tādu aģentūru/iestāžu karti, kuras īsteno intervences 
programmas. 
 

2. Katra grupa izveido karti un to prezentē pārējiem (izmantojot interaktīvo tāfeli). 
 

3. Pasniedzējs uzsāk beigu diskusiju un aicina visas analizēt atšķirības. 
 

4. Beigās klātesošās aizpilda individuālu anketu par visā modulī apgūto saturu. Pasniedzējs visu 
apkopo un izsaka secinājumus. 

 
Vērtēšana 
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− Produkta novērtēšana (interaktīva un labojama karte) 
− Anketa 

 
 

5.3. nodaļa/nodarbība:  Metodes un stratēģijas dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu 
integrēšanai un pašnovērtējums par zināšanām dzimumu līdztiesības jomā  
Plānotais ilgums: 3 stundas 
Vispārīgie mērķi: Zināt efektīvas metodes un aktīvas mācīšanās stratēģijas dzimumu līdztiesības un 

invaliditātes aspektu integrēšanai, aplūkot ar šo tēmu saistītos praktiskās gadījumu 
izpētes 

Resursi: Apmācību telpa, divi pasniedzēji, nodarbības pieraksti apmācāmajām par šo moduli, Microsoft 
Office programmatūra, projektors, dators, citi mācību materiāli.  

 
 
5.3.1. Gadījuma izpēte 
 
Plānotie rezultāti: 
 
Zināt efektīvas metodes un aktīvas mācīšanās stratēģijas dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu 
integrēšanai. 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Gadījumu izpētes analīze (pētīt kādu gadījumu, kad ir bijis šķērslis integrācijai; pētīt elementus un 

stratēģijas; ieteikt vislabāko risinājumu) 
 

− Izdales materiāli (izraksti no ziņojumiem, saites uz specializētām tīmekļa vietnēm) 
 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs organizē iesildošo aktivitāti – skatās/klausās dziesmu/filmu, lasa/klausās dzejoli, kas saistīts ar 
nodaļas tēmu. 
 
Pasniedzējs klātesošās sadala mazās grupās un izdala digitālo materiālu, kas ir noderīgs tā paša gadījuma 
analīzei. Gadījumi ir attiecināmi uz sociālās/darba integrācijas šķēršļiem, ar kuriem saskaras invaliditātes 
un/vai dzimuma diskriminācijas dēļ. 
 
Vērtēšana 
 
Jautājumu un atbilžu aktivitāte, piedaloties visai grupai; lai motivētu visus piedalīties un novērtēt apgūtos 
jēdzienus, var izmantot spēles. 
 
 
5.3.2. Risināšanas stratēģijas 
 
Plānotie rezultāti 
 
Analizēt un atrisināt reālu gadījumu, kad pastāv šķēršļi integrācijai. 
 
Izstrādāt praktiskas stratēģijas, lai veicinātu dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu integrēšanu.  
 
Metodes / svarīgākie punkti 
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− Grupu darbs (produkts: lietas izpētes ziņojums un risinājums) 
− Grupu diskusijas un debates 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 

1. Katra grupa prezentē iespējamos risinājumus pārējām grupām, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai. 
Pasniedzējs vada debates grupu starpā un uz tāfeles raksta iespējamo risinājumu 
līdzības/atšķirības. 

2. Beigās klātesošās aizpilda individuālu anketu par visā modulī apgūto saturu. Pasniedzējs visu 
apkopo un izsaka secinājumus. 

Vērtēšana 
 

− Produkta novērtēšana 
− Argumentācijas novērtēšana 
− Anketa 

 
 

5.4. nodaļa/nodarbība:  Komunikācija, kas ņem vērā dzimumu līdztiesības aspektus 
Plānotais ilgums: 3 stundas 
Vispārīgie mērķi: Zināt galvenās stratēģijas, kā ar sabiedrību dalīties ar labās prakses piemēriem un 

personisko pieredzi saistībā ar dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu 
integrēšanu. 
Izmantot galvenos instrumentus informācijas izplatīšanai tīmeklī un kopienā. 

 
Resursi: Apmācību telpa, divi pasniedzēji, nodarbības pieraksti apmācāmajām par šo moduli, Microsoft 

Office programmatūra, projektors, dators, citi mācību materiāli.  
 
 
5.4.1. Tīmeklī ievietotā informācija 
 
Plānotie rezultāti 
 
Zināt galvenās stratēģijas, kā ar sabiedrību dalīties ar labās prakses piemēriem un personisko pieredzi 
saistībā ar dzimumu līdztiesības un invaliditātes aspektu integrēšanu. 
 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Darbs grupās un rakstveida vingrinājumi internetā 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs pastāsta, kādi ir interneta komunikācijas galvenie aspekti. 
 
Pasniedzējs sniedz konkrētus piemērus, kāda ir efektīva komunikācija internetā – daloties labajā praksē 
un personiskajās pieredzēs. 
 
Kā piemēru pasniedzējs ierosina veikt pirmo kopīgo rakstīšanas aktivitāti, izmantojot interaktīvo tāfeli. 
 
Vērtēšana 
 
Jautājumu un atbilžu aktivitāte, piedaloties visai grupai; lai motivētu visus piedalīties un novērtēt apgūtos 
jēdzienus, var izmantot spēles. 
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5.4.2. Tīmekļa kopiena 
 
Plānotie rezultāti 
 

− Izmantot galvenos instrumentus informācijas izplatīšanai tīmeklī un kopienā. 
− Spēt sniegt un izplatīt informāciju tīmeklī un kopienā.  

 
Metodes / svarīgākie punkti 
 
− Runas analīze  
− Tehnikas rakstīšanai interneta vidē (piem., produkts: ieraksts forumā) 
− Grupu diskusijas un debates 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 

1. Katra klātesošā uzraksta melnrakstu, kurā apraksta labās prakses/pieredzi, ar ko jādalās 
internetā, un izvēlas piemērotu metodi (piemēram, ieraksts forumā, blogā, sociālajos tīklos). 

2. Katra klātesošā strādā pie datora un rediģē un optimizē tīmekļa saturu, pievieno bildes, 
aprakstus utt. 

3. Pasniedzējs darbu koordinē attālināti, un aktivitātes beigās ilustrē dominējošās īpatnības. 
4. Pasniedzējs organizē īsas pēdējās debates par prezentēto darbu stiprajām pusēm un vājajām 

pusēm. 
5. Beigās klātesošās aizpilda individuālu anketu par apgūto saturu. Pasniedzējs visu apkopo un 

izsaka secinājumus. 
Vērtēšana 

− 1. un 2. – produkta novērtēšana 
− 3. un 4. – jautājumi un atbildes  
− 5. – anketa 
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