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Medijpratības izglītības eksperte

Kritiskā domāšana izglītībā



Kritiskā domāšana ir būtisks pamats, lai mēs spētu pielāgoties ikdienas personiskajām, 

sociālajām un profesionālajām vajadzībām 21. gs. (Paul, 1995, Critical Thinking: how to prepare 

students for a rapidly changing world. California: Foundation for Critical Thinking)

Kritiskā domāšana ir paša vadīta, pašdisciplinēta, pašnovērota un pašuzlabojoša. (Paul, R & 

Elder,L 2006 ‘The Minature Guide to Critical Thinking: Concepts and Tools, 4th Edition, Foundation for Critical 

Thinking )

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf



Situācija pasaulē:

1. Lielākā daļa darba un dzīves norišu kļūst aizvien abstraktākas, neaptveramas, mazāk pārskatāmas. Vienlaikus –

palielinās zināšanu apjoms, kas nepieciešams ikdienā un darbā;

2. Cilvēka rīcībspēja, saskaroties ar globālajām problēmām, samazinās, cilvēces nākotne ir apdraudēta, izplatās 

nevarība, ieraušanās sevī, vienaldzība;

3. Mediju vide maina komunikācijas veidus;

4. Izzūd tradīcijas, to vietā nāk individualizācija, kas var novest pat pie debilizācijas;

5. Apkārt notiekošais (kari, slimības) apgrūtina atbildes atrašanu par dzīves jēgu, atbildes meklē pie radikāliem 

grupējumiem u.c.



Kāpēc tieši tagad?

• informācijas apjoms, pieejamība, kvalitāte (reklāma, dezinformācija, viltus ziņas 

u.c.)

• uzraudzība (politiskā, kapitālisma, starppersonu), 11. septembra fenomens



Tradicionālās izglītības "produkts" ir "personība – katedrāle": daudzpusīgs cilvēks ar akadēmisku izglītību un kompleksām, 

dziļām zināšanām. 

Tas, ko rada digitālā vide, drīzāk ir "cilvēks – pankūka": milzīgais informācijas apjoms sniedz plašas, bet virspusējas 

zināšanas un pārsātinājumu no informācijas daudzuma. Savukārt virspusējas zināšanas neveicina radošumu un spēju 

iedziļināties konkrētā jautājumā. 

Pēdējā laikā kompetenču izglītības sakarā mēs runājam par to, ka ar izpratni atrisināsim teju visas problēmas un faktu 

iegaumēšana ir novecojusi. Taču nevar atrast un izprast kopsakarības starp faktiem, ko cilvēks nezina.

Juris Binde, LMT

https://www.delfi.lv/news/versijas/juris-binde-no-industrijas-40-uz-izglitibu-40.d?id=52606769

https://www.delfi.lv/news/versijas/juris-binde-no-industrijas-40-uz-izglitibu-40.d?id=52606769


No pasargāt uz kritiski izvērtēt, mijiedarboties, izzināt, līdzveidot

Protekcionisms (TV pieejamība):

- mediji negatīvi ietekmē vērtības, degradē sabiedrību; 

- TV atņem laiku izglītībai un izaugsmei, maina cilvēku uzvedību, padarot tos slinkus, 

mazina mentālās spējas un jūtību; 

- TV pārraida noteiktu ideoloģiju, nostiprina stereotipus, popularizē un ietekmē noteiktu 

pasaules uztveri;

- medijpratības uzdevums ir mācīt skolēnus novērtēt un pieprasīt “īstu” mākslu.  Tieši 

pedagogi ir priviliģēti izlemt, kāds saturs skolēniem ir piemērots, ir atbildīgi par “īstās” 

mākslas mācīšanu, pretstatā medijos popularizētai mākslai;

- auditorija tiek uztverta kā pasīva un pasargājama. 



W.James Potter “medijpratība ir perspektīvu kopums, ko mēs aktīvi lietojam, lai atklātu sevi caur medijiem un
interpretētu saņemto vēstījumu nozīmi. Medijpratība ir daudzdimensionāls un nepārtraukts process.” (W.
James Potter, Media Literacy, Ninth Edition , 2019)

Auditorija ir aktīva, kritiska, pati veido nozīmes. Medijpratība tiek saprasta kā zināšanas, kompetences un
prasmes, kas nepieciešamas, lai līdzdarbotos mūsdienu sabiedrībā piekļūstot, analizējot, izvērtējot un radot
daudzveidīgu formu mediju vēstījumus. (Renne Hobbs, Digital and Media Literacy: A Plan of Action, 2010, The Aspen Institute)

Medijpratība ļauj mums iesaistīties kultūrā caur kuru mēs radām jēgu un konstruējam savu pasauli un sevi,

reprezentējam sevi un savas idejas, kritiski interpretējam, to, ko mēs lasām, redzam, spēlējam.

Un tagad...



Kritiskā domāšana 

Disciplinēts prāta process, ar kura palīdzību tiek pieņemti lēmumi, piemēram, kuram uzskatam 

piekrist, kā rīkoties. Domāšanas veids, kurā mēs neuztveram lietas kā pašsaprotamas, bet 

apšaubām, analizējam un vērtējam to, ko lasām, dzirdam, sakām vai rakstām.Izprast KĀ, KĀ, KĀ? 

Termins “kritisks” cēlies no grieķu vārda “kritikos”, kas nozīmē spējīgs spriest, apķērīgs, zinošāks. 

Maģiskā domāšana

Cēloņsakarību domāšanas veids, kurā darbojas neredzamas enerģijas, kuras nav konstatējusi fizika, 

pretrunā mūsdienu zinātniskajai izpratnei. Ticība kādam intelektam un saprātam, kuram nav 

smadzenes, piemēram, spokiem, gariem. Dabiski piemīt bērniem 2-7 gadu vecumā.



Kritiskā domāšana kā domāšanas ideāls ir pazīstama jau sengrieķu filosofijā 

(Sokrats). 

Kritiskā domāšana:

- individuālā līmenī - daļa no vispusīgas izglītības un personīgās izaugsmes, kas 

nodrošina personas spēju spriest un izsvērt apstākļus un situāciju, kā arī pieņemt 

labākos lēmumus;

- sociāli politiskā līmenī kritisko domāšanu var izmantot, piemēram, lai izvērtētu 

sociālos un politiskos procesus, mazinot manipulācijas iespējas.



Domāšanai jābūt argumentētai, izvērtējošai, patstāvīgai. 

Kritiskā domāšana ir kompleksa, tā ietver 

novērojumu 

analīzi

interpretāciju 

pārdomas

novērtējumu 

minējumus 

izskaidrošanu 

problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu



Dati – raksturo reālo objekta

stāvokli, mērījumu rezultāti,

neatkarīgi no saņēmēja zināšanām

Informācija – ziņas, dati par kādu

priekšmetu, jēdzienu, notikumu

Zināšanas – informācijas kopums,

kas veido jautājuma, priekšmeta

problēmas aprakstu un atbilst indivīda

saprašanas līmenim

Izpratne - zināšanas savijas ar

emocionālo pieredzi, pārliecība.
Nozīmes, jēgas apguve, saprašanas
gala rezultāts

Gudrība – zināšanas, domāšana,

pieredze, izpratne u.c.



Pamats - 6 kritiskas domāšanas jautājumi (vai informācija ir fakti)

1. Kurš to teica?  Vai avots ir eksperts, autoritāte, zināms cilvēks, paziņa u.c. Vai 

viņa teiktajam ir jāpievērš uzmanība?

2. Ko teica? Vai tika minēti fakti vai izskanēja viedoklis? Vai tika minēti argumenti? 

Vai minēti visus būtiskos faktus? Vai kaut ko noklusēja?

3. Kur teica? Publiski vai privāti? Vai tika dota citiem cilvēkiem izteikties par 

izteikto, apspriest?

4. Kad teica? Pirms, pēc vai kāda pasākuma, notikuma laikā?

5. Kāpēc teica? Vai skaidroja savu viedokli? Vai centās nomelnot kādu? Vai 

slavēja kādu?

6. Kā teica? Emocijas – dusmas, prieks, vienaldzība. Rakstīts vai mutisks teksts? 

Daudz svešvārdu?

https://www.alexnoudelman.com/6-questions-for-developing-critical-thinking/



Nākamie etapi – izpratne, izmantošana, analīze, izvērtējums, radīšana

Izprast faktus – vai tu vari izskaidrot, aprakstīt, raksturot, minēt piemēru

Izmantot faktus – kā tu tos vari izmantot, ko tas tev palīdz atrisināt, kāds būtu 

rezultāts

Analizēt faktus – kāds ir motīvs, kāpēc tu tā domā, kādas kopsakarības starp 

faktiem tu redzi

Izvērtēt faktus – piekrīti tiem vai nē un kāpēc, ko tu ieteiktu

Radīt, pilnveidot faktus – ja nu tas būtu tā, kas notiktu, ja..., vai vari izskaidrot 

iemeslu

https://community.criticalthinking.org/



Cilvēks ar kritiskām domāšanas prasmēm

Aktīvs mācībās un dzīvē, nevis pasīvs informācijas saņēmējs.

Zinātkārs, skeptisks.

Izprot saikni starp idejām.

Nosaka argumentu un ideju nozīmi un būtiskumu.

Atzīst, veido un novērtē argumentus.

Identificē nesakritības un kļūdas argumentācijā.

Saskaņotā un sistemātiskā veidā risina problēmas.

Apdomā savu pieņēmumu, uzskatu un vērtību pamatotību.



Kritiskās domāšanas ierobežojumi:

Kritiskās domāšanas tehnikas nepilnvērtīgs (nekritisks) lietojums, kas saistīts ar 

nepilnīgu kritiskās domāšanas tehnikas un tās sniegto rīku izpratni, selektīvu 

pielietošanu vai nu pašlabuma, vai psiholoģisko īpatnību dēļ;

Strauja un piesātināta informācijas aprite. Informācijas saprašana, kā arī 

argumentācija un izvērtēšana prasa laiku. Jo straujāki informācijas aprites tempi, jo 

lielāks ir informācijas apjoms, un jo daudzveidīgāka un sarežģītāka informācija, jo 

vairāk laika ir nepieciešams kritiskās domāšanas adekvātai pielietošanai. 



KĀ???

KĀ???

KĀ???



ZINĀŠANAS – nost ar sarežģīto! Dodiet skaidras atbildes!

https://www.tvnet.lv/6826113/gards-kumoss-klimata-parmainu-noliedzejiem

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/11-tukstosi-zinatnieku-bridina-par-klimata-izmainu-negativajam-sekam.a337484/



ZINĀŠANAS – nost ar sarežģīto! Dodiet skaidras atbildes!

https://www.apollo.lv/6005383/video-kartejo-reizi-pieradits-ka-zeme-ir-plakana



1. Cik uzticams ir apgalvojuma avots?

2. Vai avotā izteikti vēl citi līdzīgi apgalvojumi?

3. Vai kāds cits ir apstiprinājis šo apgalvojumu?

4. Vai tas saskan ar to, kā darbojas pasaule?

5. Vai kāds ir mēģinājis apgāzt šo apgalvojumu?

6. Kurā pusē ir pierādījumu pārsvars?

7. Vai apgalvotājs spēlē pēc zinātnes noteikumiem?

8. Vai apgalvotājs sniedz pozitīvus pierādījumus?

9. Vai jaunā teorija ņem vērā tikpat daudz faktoru kā vecā 

teorija?

10. Vai personīgie uzskati veicina apgalvojuma izteikšanu?

Ja nav iespējams atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, tā 

visdrīzāk ir… muļķība! https://skepticafe.lv/



Nav tikai balts vai melns

• patiesība (izteikums ir precīzs un faktaloģiski pierādāms)

• tuvu patiesībai (apgalvojums ir lielākoties patiess, taču ir pieļautas sīkas neprecizitātes)

• puspatiesība (apgalvojums satur gan patiesu, gan nepatiesu informāciju, daļa faktu ir 

noklusēta)

• drīzāk nav taisnība (apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai 

konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta)

• nav taisnība (apgalvojums neatbilst patiesībai, tam nav pierādījumu, izteikuma autors 

neapzināti maldina vai melo)



Kāpēc nevaram domāt kritiski? Pie visa vainīgi kognitīvie izkropļojumi (cognitive bias) 

Tu pievērs lielāku uzmanību ziņām, kas apstiprina Tavu viedokli, pārliecību, argumentus, cerības – selektīva uztvere.

Caurspīdīguma ilūzija – mēs pārvērtējam savas spējas atpazīt citu cilvēku melus.

Barnuma efekts – vispārīgus un izplūdušus tekstus saistām  ar precīzu sevis aprakstu.

Fundamentālā atribūcijas kļūda – citu cilvēku rīcību skaidrojam ar personīgām īpašībām, savu ar objektīviem apstākļiem.

Pieejamās informācijas kaskāde – ticam idejai, ja to regulāri atkārto.

Enkura efekts – pirmā, pamanāmākā, uzkrītošākā informācija kā pamats tālākiem secinājumiem.



Loģikas kļūdas (https://www.quotudoma.lv/galda-spele-populists)

Negodīgais uzbrukums – uzbrūc sarunas biedra rakstura, izskata vai citām īpašībām, lai mazinātu viņa 

argumenta nozīmību!!! 

Nav svarīgs argumenta veidotāja izskats, svarīgs ir arguments! 



Nepatiesais cēlonis – saistība starp divām lietām nenozīmē, ka viena ir otras cēlonis. 



Personīgā pieredze – lai pamatotu apgalvojumu izmanto personīgo pieredzi. 



Slidenā nogāze – bez pamatojuma apgalvo, ka pēc A, sekos B un tad C. 



Viltus dilemma – divi pretēji gadījumi tiek piedāvāti kā vienīgie iespējamie. 



1. Tev nebūs uzbrukt runātājam, bet gan tā argumentam. 

2. Tev nebūs sagrozīt vai pārspīlēt cita argumentu, lai padarītu to 

vienkāršāku uzbrukumam. 

3. Tev nebūs no konteksta izraut dažus skaitļus, lai reprezentētu 

datu kopumu. 

4. Tev nebūs aizstāvēt savu pozīciju, iepriekš pieņemot par 

neapstrīdamu vienu no tās premisām. 

5. Tev nebūs apgalvot, ka kaut kas ir cēlonis tikai tāpēc, ka notika 

agrāk. 

6. Tev nebūs diskusiju samazināt līdz divām iespējām. 

7. Tev nebūs izmantot nezināšanu kā pierādījumu apgalvojuma 

pareizībai vai nepareizībai. 

8. Tev nebūs pierādīšanas pienākumu uzlikt tam, kurš apšauba 

apgalvojumu. 

9. Tev nebūs pieņemt, ka viens izriet no otra, kad nav loģiskas 

sakarības. 

10. Tev nebūs pamatot apgalvojuma patiesumu ar tā popularitāti.

https://skepticafe.lv/materiali/ 



Vienīgā recepte - absolūti droša, britu zinātnieki ir pierādījuši

Jēgpilnas ikdienas darbības un ... domāšana kā ikdienas paradums


