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Biedrība „Izglītības attīstības 
centrs” (IAC) šā gada 1. februārī 
sāka īstenot projektu „Globālā 
izglītība – iesaistei, izaugsmei, 
ilgtspējai”, kura mērķis ir iepa-
zīstināt starptautisko sabiedrību 
ar Latvijas labo praksi globālās 
tematikas integrēšanā formālajā 
izglītībā, kā arī veidot pieredzes 
apmaiņas platformu izglītības 
jomas profesionāļu sadarbībai 
Eiropas Savienības (ES) un Aus-
trumu partnerības valstīs. Pro-
jekta pasākumi ir vērsti divos 
galvenajos virzienos – Latvijas 
inovatīvās pieredzes attīstības 
(globālās) izglītības (AI / GI) 
popularizēšanā un debates par 
izglītības lomu konkurētspējas 
stiprināšanā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā mūsdienu pasaulē 

starp Latvijas, ES un Austrumu 
partnerības valstu globālās un 
attīstības jomas speciālistiem.

No 8. līdz 10. jūnijam Val-
mierā IAC sadarbībā ar biedrī-
bu „GLEN Latvija” un Vidzemes 
Augstskolu (ViA) rīkoja forumu 
„Globālā izglītība – iesaistei, 
izaugsmei, ilgtspējai”, lai dis-
kutētu par globālās tematikas 
lomu mūsdienu pasaulē un in-
tegrēšanas iespējām formālajā 
izglītībā.

Forums pulcēja vairāk nekā 
60 dalībnieku, vienkopus ap-
tverot desmit valstu AI / GI 
pieredzi. Lai uzsvērtu skolu kā 
AI / GI resursu centru nozīmi 
vietējo kopienu dzīves kvalitā-
tes uzlabošanā, pieredzē dalījās 
IAC, nevalstiskās organizācijas 
(NVO) „Mondo” un Leeds DEC. 
Ar savu skatījumu par Eiro-

pas nākotnes perspektīvu un 
jauniešu iespējām ilgtspējīgas 
attīstības veicināšanā dalījās 
organizācija „NaZemi” (Čehi-
ja), kā arī starptautiskā tīkla 
EUROCLIO pārstāvji – Gruzi-
jas NVO „GAHE” un Ukrainas 
NVO „NovaDoba”. Pārstāvji 
no NVO „ImPuls” (Vācija) un 
starptautiskā tīkla GLEN pār-
stāves no Latvijas rosināja da-
lībniekus diskutēt par jauniešu 
un plašākas sabiedrības infor-
mētību, iesaisti un ilgtspējīgu 
izaugsmi nākotnē.

GI forums bija viens no lielā-
kajiem ilgtspējas pasākumiem 
IAC īstenotajā Eiropas Komisi-
jas projektā „Globālā dimensija 
sociālo zinātņu mācību priekš-
metos”, kas ir mērķtiecīgi vir-
zīts AI / GI aktualizēšanas pro-
cess pašvaldību, nacionālā un 

ES līmenī. Projekts tiek īstenots 
kopā ar sadarbības partneriem 
Līdsas attīstības izglītības cen-
tru (Leeds DEC; Lielbritānija), 
„Mondo” (Igaunija) un Britu 
padomi Latvijā.

Forumā piedalījās arī jaunie-
ši no projekta dalībskolu tīkla, 
kurā ietilpst 21 Latvijas skola, 
kas projekta īstenošanas laikā 
ir kļuvušas par vietējo kopie-
nu AI / GI resursu centriem un 
ilgtspējīgu pārmaiņu veicinātā-
jām kopienās.

Foruma diskusiju saturs bija 
gana plašs un rosināja iesaistī-
ties gan NVO pārstāvjus, gan 
jauniešus, gan pedagogus, gan 
klātesošos valsts institūciju pār-
stāvjus.

Vai izglītībai ir nepiecieša-
ma transformācija, lai to varētu 
saukt par globālo? Vai transfor-

mācijai ir jānotiek izglītības sis-
tēmā vai tomēr mūsos pašos? – 
šie ir jautājumi, ko Visvaldis 
Valtenbergs, ViA docents, un 
Inese Ebele, ViA lektore un Biz-
nesa vadības koledžas studiju 
un attīstības direktore, uzdeva 
foruma dalībniekiem pirmās 
dienas ievadā. Abi ViA mā-
cībspēka pārstāvji ar dažādu 
līdzību un metaforu palīdzību 
rosināja dalībniekus domāt par 
tādu izglītību, kas rosina pār-
maiņas katrā indivīdā, nevis 
sistēmā kopumā.

Foruma otrās dienas saturis-
kais fokuss tika pagriezts ilgt-
spējīgas attīstības virzienā. Ar 
lekciju par ilgtspējīgas attīstī-
bas aktualitātēm Latvijas un ES 
kontekstā uzstājās Latvijas Uni-
versitātes (LU) Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu fakultātes docen-
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Nākotnē svarīgi būs attīstīt prasmi būt cilvēkam
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Projektu „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai’’ (2014.LV/PR/01/07) finansē Latvijas valsts.
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