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  Sveiks, globālais lasītāj! 

Esam priecīgi satikt tieši tevi.  

Ar šīs avīzes palīdzību esam iecerējuši turpmāk informēt par pašu 

aktuālāko projekta “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību 

priekšmetos” norisē. Pirmie avīzes numuri iznāks semināra laikā, 

pārējie - elektroniskā formātā tavā e-pastā reizi divos mēnešos.  

Lai mums kopā paveras plašs globālo un lokālo notikumu klāsts! 
 

  Dienas jautājums - kas ir globālā izglītība? 

Jau vairāk kā 4 gadus Izglītības attīstības centrs intensīvi darbojas attīstības 

un globālās izglītības jomas ietvaros, lai saprastu, kas tad īsti ir globālā 

izglītība un ko tā ietver, kā arī, lai veidotu Latvijā paši savu, atbilstošu 

zināšanu, prasmju un attieksmju rāmi, kas nepieciešams ikvienam 

cilvēkam, jo īpaši jauniešiem, dzīvei mūsdienu globālajā pasaulē. Arī jums, 

lai to izprastu, paskatītos plašāk un atšķirīgi uz vispārpieņemtu patiesību, 

būs nepieciešamas vērīgas acis, atvērti prāti un prasmīgas rokas.  

 

 

 

Atbilde slēpjas 5 savstarpēji saistītos vārdos, kas ietverti projekta devīzē: 

Kā labāk dzīvot labākā pasaulē.  

Attīstības/globālā izglītība rosina iepazīt un izzināt, diskutēt un aizdomāties 

par to, kurp mēs ejam (attīstāmies) un kas notiek pasaulē, kā tas ietekmē 

mani, manus tuvākos un manu reģionu un kā es ietekmēju cilvēkus un 

procesus ārpus Latvijas, ko es varu darīt, lai pasaule kļūtu labāka (ne tikai 

man, bet visiem). Vairāk mājas lapā.  sadaļā 

    

   

22.novembris  

Šodien gaidām attīstības jomas 

ekspertu V.Valtenbergu un 

vakara viesus.  

 

Dienas tēmas: globalizācija, 

cilvēku un notikumu 

mijiedarbība, drošība un 

taisnīgums, skola mainīgajā 

pasaulē. 

 

Projekta komanda ir pateicīga 

visiem ieinteresētajiem un 

aktīvajiem semināra 

dalībniekiem.  

 

Svarīgi! 

Šodien plānota gara un 

daudzveidīga mācību diena un 

vakara aktivitātes. Vairojam 

profesionalitāti!  

 

 

Vēlamies fiksēt ikviena cilvēka 

līdzdalību projektā, tāpēc šodien 

laikā no plkst. 11.00 līdz 14.00 

aicināsim katru skolu komandu 

uz foto projekta publicitātei. 

Trenējam smaidus! 
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Iveta Vērse par pieredzi globālās izglītības jomā 

IAC direktore, projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” 

vadītāja. Globālās/attīstības izglītības tēmā izglītojas un darbojas no 2006. gada.  

Kāpēc IAC raksta un īstenot projektus globālās izglītības tēmā jeb kā tas sākās? 
Latvijā IAC jau 10 gadus ir viena no aktīvajām nevalstiskajā organizācijām izglītības 

jomā, kam svarīgi ir attīstīt cilvēku un organizāciju profesionālo kapacitāti, 

konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību.  Latvijai iestājoties ES, ļoti aktuāli 

kļuva jautājumi par zināšanām, kas skaidrotu dažādu pasaules reģionu mijiedarbību, 

ekonomisko un sociālo procesu kopsakarības un to sekas, ikdienas dzīvi Latvijā un 

ārpus tās. Attīstības jeb globālā izglītība ir tā, kas sniedz zināšanas, prasmes un veido 

attieksmes, kas ļauj cilvēkam konkurēt globālo pārmaiņu laikā. Aktīva IAC biedru 

līdzdalība Eiropas nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos attīstības/ globālo 

jautājumu jomā sākās jau 2006.gadā.  

 

Kāpēc Latvijas skolās nepieciešams integrēt globālās izglītības saturu, prasmes un 

vērtības? 

Nu jau vairs nevaram runāt par nepieciešamību – tas ir klātesošs. Jautājums - vai tas 

tiek ignorēts vai jēgpilni un mērķtiecīgi izmantots! Vai mēs kā izglītotāji esam gatavi 

darboties ar jauniešiem, kuri ir  globālie pilsoņi pēc būtības? Vai spējam dot tās 

zināšanas un prasmes, veidot attieksmes, kas nepieciešamas šodien? GI ir nozīmīgs 

instruments labklājīgākas nākotnes veidošanā, jo cilvēki, kas izprot notikumu 

kopsakarības, spēj pieņemt atbildīgākus lēmumus un rīkojoties  mazināt globālās 

problēmas. 

 

Kas būtu IAC globālās izglītības projekta rezultāts/-i, par ko tu visvairāk priecātos? 

Vislielākais gandarījums ir tad, kad redzams, ka cilvēki negaida, ka kāds risinās lietas 

viņu vietā, bet paši ir gatavi iesaistītos procesos, kā labāk dzīvot labākā pasaulē: 

iepazīstot un izzinot, kas notiek pasaulē un kā šie notikumi ietekmē mani, manus 

tuvākos, kopienu, valsti; kā es un mana rīcība ietekmē notiekošo šeit un pasaulē; ko 

es varu darīt, lai ietekmētu. Šī projekta izcils rezultāts būtu, ja  mēs ikviens  kļūtu par 

atbildīgu, aktīvu globālās izglītības skolotāju, kas saviem sekotājiem sniedz 

zināšanas, prasmes un attieksmes, kas motivē, aicina un virza uz aktīvu pozīciju un  

rīcību vietējā un globālā mērogā. 

 

 

 

 

Ikdienas profesionālajā darbībā 

aktīvi ieskaitās attīstības jeb globālo 

jautājumu aktualizēšanā, 

sadarbojoties gan ar iesaitētajām 

un ieinteresētājām pusēm Latvijā: 

LAPAS, LR ĀM, IZM, pašvaldībām un 

jomas ekspertiem, kā arī sadarbojas 

partneriem ārpus Latvijas  vārdu 

sakot, Iveta ir mega menedžeris, 

reaktīva  - noorganizēs jebko, arī 40 

gadus kalpojušas siltumnīcas 

nojaukšanu mazdārziņā. 

 

 

Projekts „Globālā dimensija sociālo 

zinātņu mācību priekšmetos” (Nr. DCI-

NSAED/2012/280-401) tiek īstenots ar 

Eiropas Savienības (ES) finansiālu 

atbalstu Attīstības un sadarbības biroja 

„EuropeAid” programmas ietvaros un 

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un 

LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu.  

Par šī materiāla saturu pilnībā atbild 

Izglītības attīstības centrs. 
 

 


