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Globālās mācīšanās ietekme 



Kāda ir šo attēlu saistība ar jums?  



Globālās izglītības teorija un prakse 

• Globālā uzskata izjūta - pārdomas un izpratne par citu cilvēku viedokli; 
apziņa, ka mēs dzīvojam savstarpēji saistītā pasaulē, dažādu reakciju par 
saistībā ar globālo nabadzību izpratne un globālās atbildības izjūta.  
 

• Varas un pasaulē pastāvošās nevienlīdzības apzināšanās - globalizācijas 
sarežģītības un koloniālisma ietekmes izpratne; spēja izprast, ka 
pielāgošanās globalizētajai sabiedrībai nav vienīgi elastīgāku prasmju 
attīstīšana un starpkultūru izpratne.  
 

• Ticība sociālajam taisnīgumam un vienlīdzībai – pārdomas par to, ko 
nozīmē sociālais taisnīgums, attiecībām starp daudz taisnīgāku pasauli un 
personiskajām empātijas vērtībām.  
 

• Uzticēšanās refleksijai un dialogam – kritiska savu viedokļu par plašāku 
pasauli un mums piemītošajiem izaicinājumiem izvērtēšana; iesaistīšanās 
dialogā ar citiem, lai izprastu dažādus viedokļus un izpratne, ka kritiskā 
domāšana, refleksija un dialogs var novest pie sava pasaules redzējuma 
pārskatīšanas.  



Kāpēc jāvērtē ietekme? 

 

• Cik daudz mēs zinām par globālo jautājumu 
mācīšanas ietekmi uz to, kā jaunieši domā un 
darbojas?  

 

• Vai tad mēs jau nezinām, kad tas darbojas?  



Ar ietekmes vērtēšanu  
saistītās problēmas 

• Tā nav prioritāte 
 

• To ir grūti novērtēt 
 

• To gandrīz nemaz nav iespējams novērtēt 
 

• «Kādu labumu tas dos? 

 



Mācīšanās mērķu un rezultātu 
izvirzīšana 

• Iespēju mācīt globālās izglītības tēmas ir tikpat 
daudzas kā mācību programmas iespēju, 
citiem vārdiem, ikviena stunda var būt 
globālās izglītības stunda 
 

• Tad kā lai to novērtē?  
 

• Vai tas ir nepieciešams? 

 



Daži globālās izglītības novērtēšanas 
kritēriju izveides principi 

1 Izmantojiet Globālās izglītības ietvaru 
 

2 Pamatjautājumi:  
- Ko es vēlos panākt? 
- Kādas ir zināšanas uz doto brīdi?  
- Kādas attieksmes tiks veicinātas/izaicinātas?   

 
3      Izmantojiet perspektīvas, kas: 

- Ir bez aizspriedumiem 
- Godina dažādību 
- Novērtē dažādas ‘kultūras’ (etniskā/ dzimumu/ seksualitātes/ 

invaliditātes) 
- Atbalsta kritisku globālo pratību 
- Veicina atvērtu domāšanu 



Globālās dimensijas 8 aspekti 

Cultural Diversity 

Dažādba 

Sociālais taisnīgums 

Cilvēktiesības 

Globālā 

pilsonība 

Ilgtspējīga 

attīstība 

Vērtības un uzskati 

Konfliktu risināšana 

Savstarpējā  

mijiedarbība 



GODĪGĀ 
TIRDZNIECĪBA 

Ražotāji nesaņem 
pietiekamu 
samaksu, jo 

Kas ir Godīgā 
tirdzniecība? 

Cilvēki, kuri ražo lietas, 
ne vienmēr par to saņem 
pietiekami. Mums viņiem 

jāpalīdz, jo 
Mana ģimene 
pērk Godīgas 
tirdzniecības 

preces…. 

Iztēlojies banānu 
audzētāju.  Apraksti viņu 5 
vārdos! 

Cilvēki, kuri ražo mūsu 
patērētās lietas, bieži ir 
diezgan nabadzīgi. Kas 
mums būtu jādara? 

Ko tev nozīmē taisnīgums? 

Es/Mana ģimene 
var radīt 

pārmaiņas… 





 

1) Nepietiekami 
paēdis / kaulains 

 

2) Afrikānis 

 

3) Maz drēbju 

 

4) Ar groziem uz 
muguras 

 

5) Bez kurpēm  



Citas tipiskas atbildes… 

• Laimīgs 

• Centīgs 

• Nabadzīgs 

• Draudzīgs 

• Karsts 

 



Situācijas izpēte: VēstureKS3 
 

 Transatlantiskā vergu tirdzniecība   
  

8. klase  
Vērtēšana 



Rezultātu izvērtējums 
Rezultāti skaidri akcentē dažas jomas, kas  mūsu pašreizējā plānojumā 
par verdzības tēmu ir jāattīsta un jēdzienus, kas daudz skaidrāk jāizceļ. 
Pamatjomas, kuras pilnībā jāattīsta, šķiet ir:   
• Dzīve Āfrikā pirms, verdzības laikā un pēc tās 
• Verdzība pagātnē – salīdzinājums par vergu tirdzniecību pirms sāk 

mācīties par Transatlantiskā vergu tirdzniecību 
 

Šīs jomas jau tiek mācītas, bet ir vairākas lietas, kas stundā jāakcentē 
un pie kurām iespējams jāatgriežas:  
• Verdzības attaisnošana 
• Salīdzinājums ar mūslaiku verdzību 
• Vergu pretošanās, iespējams, izmantojot atsevišķu gadījumu 

piemērus 
 Rīcības plāns 
• Pārrunāt resursus un saturu ar Līdsas AIC un, iespējams, ar Heritage Project Leeds. 
• Izveidot pārskatu un mācību plānu, piemērojot dažas no jau esošajām stundām.  
• Izveidot mācību stundas / resursus / shēmu iegūtajā laikā vasarā.  



• Adam Ranson 

 

• 0113 380 5657 

 

• www.leedsdec.org.uk  

 

• adam@leedsdec.org.uk   
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