10. GLOBĀLĀS MEDIJPRATĪBAS UN INFORMĀCIJPRATĪBAS NEDĒĻAS
PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES LATVIJĀ
2021. GADA 24. - 31. OKTOBRIS

No 24. līdz 31. oktobrim Latvija jau 10. reizi piedalīsies UNESCO Globālās medijpratības un informācijpratības nedēļā. Tās mērķis ir veicināt medijpratības un informācijpratības attīstību
dažādās sabiedrības vecuma grupās, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmētu pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi,
ekonomisko attīstību un cīņu ar dezinformāciju un maldinošu informāciju. Šī gada nedēļas tēma ir “Medijpratība un informācijpratība – sabiedriskais labums”. Šī programma apkopo
aktivitātes un pasākumus, kas ļaus sabiedrībai iegūt praktiskas zināšanas par medijpratību un informācijpratību. Pasākumi un aktivitātes ir pielāgoti Covid-19 drošības pasākumiem, un
vairums ir pieejami interesentiem attālināti tiešsaistē.
Nedēļas laikā Latvija pievērsīs īpašu uzmanību medijpratības un informācijpratības lomai cīņā ar dezinformāciju un “infodēmiju”, kas līdz šim ir maldinājusi cilvēkus par Covid-19
nopietnību un vakcīnas pret Covid-19 efektivitāti, kavējot plānoto vakcinācijas tempu sasniegšanu un pietiekami atbildīgu drošības pasākumu ievērošanu.
Lai veicinātu jauniešu izturētspēju pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izaicinājumiem Covid-19 apstākļos, nedēļas laikā tiks prezentēta pasaulē zināmās spēles “Go Viral”
versija latviešu valodā (spēle pieejama kopā 12 valodās, tostarp krievu valodā). Nedēļas pasākumu kulminācija būs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) rīkotā
starptautiskā konference “Medijpratība. Ceļakartes”, kas no 28.-29. oktobrim norisināsies gan klātienē, gan tai varēs sekot jebkurš interesents tiešsaistē.
Globālās medijpratības un informācijpratības nedēļu Latvijā organizē UNESCO Latvijas nacionālā komisija, Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, NEPLP kopīgi ar sadarbības partneriem.

Pirmdiena, 25. oktobris
11:00 – 12:00

Tiešsaistes paneļdiskusija "Kas ir atbildīgs par medijpratību?", organizē Valsts kanceleja, piedalās pārstāvji no Kultūras ministrijas, UNESCO Latvijas
Nacionālā komisijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes.

Otrdiena, 26. oktobris
15:00 – 16:00

Tiešsaistes nodarbība par medijpratības jautājumiem visiem interesentiem, organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka.

14:00 -15:30

Semināru cikls skolotājiem “Medijpratība digitālo pārmaiņu laikmetā”, organizē Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija.

15:00 – 16:00

Pētnieku profesionālas pilnveides tīklošanās pasākums, organizē Vidzemes augstskola.

16:00

Tiešsaistes lekcija “Journalism in the Era of Disinformation: Innovative approaches in teaching media literacy to future communication practitioners”,
organizē IREX Baltics.

Ceturtdiena, 28. oktobris
16:00

Tiešsaistes lekcija “The Dark Side of the Internet: Tips for every internet user”, organizē IREX Baltics.

12:00 – 17:00

Konference “Medijpratība. Ceļakartes.”, organizē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

Piektdiena, 29. oktobris
12:00 – 17:00

Konference “Medijpratība. Ceļakartes.”, organizē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP).

Pasākumi un aktivitātes visas nedēļas garumā (24. - 31. oktobris)
Aktivitāte vidusskolēniem "Vai vienradži eksistē? Sazvērestību mīti - cēloņi un sekas.", organizē Kultūras ministrija un Drošs Internets.
Iejūties dezinformatora lomā, spēlējot “Go Viral” spēli, pieejama bez maksas latviešu, krievu, angļu vai kādā citā no kopumā 12 valodām: www.GoViralGame.com. Organizē Valsts
kanceleja sadarbībā ar Apvienotās Karalistes Valsts kanceleju un Kembridžas Universitāti.
Digital Wellbeing Masterclasses, organizē IREX Baltics.
Medijpratībai veltīta izstāde „Fake ≠ Fact Info Lab” Latgales Centrālā bibliotēkā, Daugavpilī, organizē Baltijas mediju izcilības centrs ar Ziemeļvalstu padomes un Dānijas
Kultūras institūta atbalstu.
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