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AKTUALITĀTE
 Sociālie mediji ir nozīmīgs rīks, jo pasaulē attīstās jaunas

profesijas, kam nav svarīga piesaiste kādai konkrētai fiziskai vietai
vai uzņēmumam.

 Nav svarīgi vai cilvēks ir ar ierobežotām funkcijām, jo digitālā vide

pielāgojas katra indivīda spējām, iespējām, ģeogrāfijas un
resursiem.

 Tā ir viena no iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un justies

piederīgam sabiedrībai, un darba tirgum.

SOCIĀLIE MEDIJI – NEIEROBEŽOTAS IESPĒJAS
 Darba meklēšanas iespēju plašums

 Iespēja iegūt izglītību un mācīties no jebkuras vietas pasaulē
 Jaunas profesijas, kurām nav fizisku ierobežojumu

 Attālināta darba iespējas no jebkuras vietas pasaulē
 Iespēja būt piederīgam sabiedrībai un iesaistīties sabiedriskajā

dzīvē.

IZGLĪTĪBAS NĀKOTNES IESPĒJAS UN VIRZĪBA
 Izglītība veicina cilvēku digitālo prasmju apgūšanu un pielietošanu, kā

rezultātā invalīdi spētu efektīvi iesaistīties darba tirgū un integrēties sociālajā
vidē, izmantot attālinātos pakalpojumus.
 Latvijā formālās izglītības sistēmā pieaugušajiem pietrūkst IKT prasmju

apguves, kas liedz iespējas veidot kvalitatīvu un pilnvērtīgu dzīvi.
 “Eiropā vērojama arvien lielāka “digitālo prasmju plaisa”. Mobilajām ierīcēm,

atvērtajiem izglītības resursiem (AIR) un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem ir
liels potenciāls pieaugušo izglītības pieejamības uzlabošanā.
 Nepieciešama pedagogu izglītošana, atbilstoša infrastruktūra un mācību

līdzekļi digitālo prasmju attīstībai kā ikdienas komunikācijas rīkam.

SOCIĀLO MEDIJU PROBLĒMAS UN IESPĒJAS
 Intensīva sociālo mediju lietošana izraisa atkarību un citas psihiskas

saslimšanas, tomēr invalīdiem šī ir vienīgā iespēja kā iesaistīties sabiedrības
procesos.
 Pētījumi liecina, ka invalīdu ar fiziskiem traucējumiem sabiedriskā iesaiste ar

sociālo mediju starpniecību ir vairākkārt augstāka, nekā sadzīves apstākļos.
 Invalīdi, kuriem ir augstākas IKT prasmes ātrāk iekļaujas sabiedrībā un

efektīvāk izmantot pakalpojumus attālināti.
 Ja sabiedrībā pastāv stereotips, ka invalīdi nevēlas strādāt, tad pētījumi

apliecina pretējo. Mazais nodarbinātības līmenis vairāk ir saistīts ar līdzcilvēku
ietekmi un darba devēju attieksmi.
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KĀDAS IR IESPĒJAS PIEDĀVĀ DIGITĀLĀ VIDE UN
SOCIĀLIE MEDIJI VEIKSMES STĀSTI
 Darbs tiešsaistes sociālo mediju vidē: Blogeri, Influenceri
 Attālināts darbs (vairāk kā puse pasaules profesiju ir veicamas

attālināti) – telejob
 Pakalpojumu pieejamība – pakalpojumi pieejami attālināti
 Piederība – iesaiste grupās un interešu grupās, sava sociuma

veidošanas iespējas digitālā vidē
 Mūsdienīgi tehnoloģiski risinājumi – video chata un sarakstes

platformas izglītībā, darbā un ikdienā.
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