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uzsāk Latvijas pedagogu izglītošanu globālajā tematikā 

 
No š.g. 21. līdz 23.novembrim Siguldā (viesnīcā „Sigulda”) notiks projekta „Globālā 
dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” trīs dienu mācību seminārs, kura 
mērķis ir sniegt pamatzināšanas globālās izglītības jautājumos 21 Latvijas skolas 
pedagogiem. 
 
Seminārā izzinošu un praktisku aktivitāšu veidā kopumā 84 dalībnieki apgūs globālās 
izglītības būtību, vēsturi un pamattēmas:  globalizācija, ilgtspējīga attīstība, dažādība 
starpkultūru aspektā, taisnīgums, starptautiskā drošība, ilgtspējīga attīstība un savstarpējā 
mijiedarbība, ko vadīs jomas eksperti: Izglītības attīstības centra globālās izglītības satura 
veidotāji un lektori, Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, docents,  Dr. 
sc.pol. V.Valtenbergs.  Semināra noslēgumā  dalībniekiem būs iespēja dzirdēt personiskās 
pieredzes stāstus no cilvēkiem ar praktisku globālo pieredzi, kas palīdzēs iepazīt citas 
valstis, to mijiedarbību ar pasauli, Latviju un no cilvēkiem ar pieredzi globālo tēmu 
integrēšanā skolas ikdienā. 
 
Iegūtās zināšanas un prasmes turpmāk semināra dalībnieki  - pedagogi aprobēs mācību 
stundās un ārpusklases pasākumos, dalīsies ar tām savā skolā un reģionā, iesaistot vietējo 
sabiedrību, tādējādi veicinot sabiedrības, īpaši jauniešu izpratni par pasaules kopsakarībām. 
Nākamā gada laikā skolotāji piedalīsies vēl divos projekta izglītojošajos semināros.  
 
Trīs gadu projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īsteno Izglītības 
attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs - LEEDS DEC (Apvienotā 
Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā kopš 2013.gada janvāra. Tā mērķis ir 
sekmēt Latvijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas sabiedrības informētību, izpratni 
un iesaisti attīstības/globālās izglītības jomā, īpaši veicinot jauniešu izpratni par pasaules 
kopsakarībām un līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā. Attīstības/globālā izglītība 
aicina cilvēkus „skatīties plašāk”, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un analizēt globālo 
problēmu cēloņus un sekas, kā arī iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā. 
Projekts ir IAC nākamais solis attīstības/globālās izglītības laukā pēc Latvijā un Eiropas 
mērogā atzinīgi novērtētā projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”, kas tika īstenots no 
2009. līdz 2011.gadam.  
 
Projekta laikā ir veikts starptautisks salīdzinošu pētījumu par attīstības/globālās izglītības 
vietu Eiropas valstu izglītībā, kas atrodams www.globalaizglitiba.lv un kura rezultāti ir pamats 
pedagogu mācību programmu izveidei. Projekta nākamajos gados plānots kvalitatīvi 
papildināt sociālo zinātņu mācību priekšmetu saturu un metodiku, integrējot tajā globālās 
izglītības tēmas (ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, globālā 
pilsonība, dažādība, cilvēktiesības, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana u.c.). Projektā 
šobrīd ir uzsākta aktīva sadarbība ar izglītības speciālistiem, izglītības politikas veidotājiem,  
nacionālajām izglītības institūcijām, skolotājiem un skolēniem. 
 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības 
biroja „EuropeAid” programmas ietvaros un Sabiedrības integrācijas fonda un LR Ārlietu 
ministrijas finansiālu atbasltu.  
 
Par „Izglītības attīstības centru” 
„Izglītības attīstības centrs” (IAC) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi sniegt 
ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un organizāciju 

Izglītības attīstības centrs 

Dzirnavu 34a-8, Rīga, LV-1010; tālr.: 67503730, fax: 67503729, e-pasts: iac@latnet.lv, mājas lapa: www.iac.edu.lv. 

http://www.globalaizglitiba.lv/


profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko līdzdalību mūsdienu 
mainīgajā pasaulē. IAC darbības mērķi virzīti uz sabiedrības, kas ir izglītota, iekļaujoša un 
kas mācās, attīstību un nostiprināšanu Latvijā. Par IAC darbību un īstenotajiem projektiem 
lasiet mājas lapā www.iac.edu.lv.  
 
Informācijas resursi internetā: 

 Izglītības attīstības centrs: www.iac.edu.lv  

 Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”: www.globalaizglitiba.lv 

 Ziņojums attīstības/globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos:  
http://www.globalaizglitiba.lv/assets/GlobalaIzglitiba/mateirli/Global-Dimension-A4-
gramata2web.pdf  
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