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Vēsturiski filozofijas, 
galveno jēdzienu, izglītības 
ietvarstruktūru, ieteiktās 
prakses un GI/AI formu-
lēšanas procesā iniciatīvu 
uzņēmušās tieši NVO, vei-
cinot izpratni par globāliem 
jautājumiem un to saistību 
ar to, ko un kā jaunieši mā-
cās, piedāvājot nodarbības 
klasē, seminārus un GI/AI 
resursus skolotājiem adap-
tēšanai un izmantošanai 
stundās. NVO visā Eiro-
pā arī uzņēmušās vadību: 
apzinoties, ka skolotājiem 
pietrūkst izglītošanās ie-

spēju tieši par GI/AI, tās 
piedāvājušas mācību kur-
sus visos prasību līmeņos – 
no skolotāju sākotnējās 
izglītības līdz kvalifikācijas 
celšanas kursiem strādā-
jošiem skolotājiem – kon-
krētiem tematiem veltī-
tus seminārus, darbnīcas 
prasmju attīstīšanai, kā arī 
nepārtrauktu profesionālo 
attīstību.

Papildinās sociālo
zinātņu mācību
priekšmetu saturu
un metodiku
IAC projektam „Glo-

bālā dimensija sociālo 

zinātņu mācību priekš-
metos” pieteicās 123 Lat-
vijas izglītības iestāžu 
komandas, no kurām ir 
izvēlēta 21 skola: Annas 
Brigaderes pamatskola, 
Babītes vidusskola, Balti-
navas vidusskola, Balvu 
Valsts ģimnāzija, Brocē-
nu vidusskola, Daugavpils 
10. vidusskola, Draudzīgā 
aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Jaunogres vi-
dusskola, Jēkabpils Vaka-
ra vidusskola, Kuldīgas 
Centra vidusskola, Lie-
pājas Raiņa 6. vidusskola, 
Līvānu 1. vidusskola, Lu-
bānas vidusskola, Mado-

nas pilsētas 1. vidussko-
la, Olaines 2. vidusskola, 
Rīgas Zolitūdes ģimnāzi-
ja, Smiltenes ģimnāzija, 
Špoģu vidusskola, Tuku-
ma 2. vidusskola, Varakļā-
nu vidusskola, Ventspils 
4. vidusskola. Šo skolu pe-
dagogu komandas apgūs 
prasmes, kā kvalitatīvi pa-
pildināt sociālo zinātņu 
mācību priekšmetu satu-
ru un metodiku, integrē-
jot AI/GI tēmas (ilgtspē-
jīga attīstība, savstarpējā 
mijiedarbība, vērtības un 
uzskati, globālā pilsonī-
ba, dažādība, cilvēktiesī-
bas, sociālais taisnīgums, 

konf liktu risināšana 
u. c.). Šīs skolas projekta 
gaitā kļūs par sava re-
ģiona resursu centriem. 
Projektā tiks aktivizēta 
sadarbība ar izglītības 
speciālistiem, izglītības 
politikas veidotājiem, 
nacionālajām izglītības 
institūcijām, skolotājiem 
un skolēniem.

Plašāka informācija par 
projekta turpmākajām ak-
tivitātēm rodama interne-
ta vietnē www.globalaizgli-
tiba.lv.

Projektu „Globālā di-
mensija sociālo zinātņu mā-
cību priekšmetos” (Nr. DCI-

NSA ED/2012/280-401) 
īsteno IAC sadarbībā ar 
LEEDS DEC (Lielbritāni-
ja), Mondo (Igaunija) un 
Britu padomi Latvijā no 
2013. gada janvāra līdz 
2015. gada decembrim.

Projektu finansē ES un 
Sabiedrības integrācijas 
fonds.

ES sadarbības birojs „Europe-
Aid”: http://ec.europa.eu/europe-
aid/index_en.htm,

Eiropas Komisijas pārstāv-
niecība Latvijā: http://ec.europa.
eu/latvija/news/index_lv.htm
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