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Konference Globālā izglītība:  aktualitāte, resursi, iespējas  

 
Š.g. 5. martā no plkst. 10:00 līdz 16:00 viesnīcā „Alberts” (Rīgā, Dzirnavu ielā 
33) biedrība „Izglītības attīstības centrs” organizē starptautisku konferenci par 
attīstības/ globālās izglītības aktualitāti un klātbūtni formālajā izglītībā Latvijas 
un Eiropas valstīs projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos” ietvaros. Konferences mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību 
un izglītības politikas veidotājus ar projektā izstrādātajiem materiāliem un 
rīkiem, un ar iespējām tos izmantot profesionālā darbā. 
 
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.  
 
IAC vadītā projekta ‘’Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ 
noslēguma gadā izglītības jomas eksperti un pedagogi tiek aicināti piedalīties 
konferencē  „Globālā izglītība:  aktualitāte, resursi, iespējas”, kurā tiks prezentētas 
projektā izstrādātās attīstības/globālās izglītības programmas un mācību materiāli: 
‘’Attīstības/ globālās izglītības materiālu PORTFOLIO’’ un ‘’Development Education 
Programs and Study Materials GUIDE’’. Globālās izglītības (GI) praktiķiem un citiem 
interesentiem šie materiāli sniedz saturisku un metodisku atbalstu darbā ar 
mūsdienās aktuālajām globalizācijas, konfliktu risināšanas, cilvēkdrošības, 
migrācijas, ilgtspējīgas attīstības, starpkultūru saskarsmes, vērtību un globālās 
savstarpējās mijiedarbības tēmām. 
 
Eksperta viedokli par jaunajiem GI resursiem un iespējām sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos sniegs LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) VISC Vispārējās 
izglītības satura nodrošināšanas mācību satura speciāliste Sandra Falka, par globālo 
izglītību klases audzinātāja darbā stāstīs IZM VISC Interešu izglītības un 
tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas 
vadītāja Astra Aukšmuksta, par GI labo praksi mazākumtautību skolās Igaunijā runās 
Johanna Helina (Johanna Helin) no Igaunijas nevalstiskās organizācijas Mondo, 
savukārt viedokli par jauno pedagogu sagatavošanu un GI nozīmi augstskolās 
izklāstīs Latvijas Universitātes studiju programmas „Skolotājs” direktore Sandra 
Kalniņa. 
Konferences dalībniekiem būs iespēja praktiski iepazīties ar globālās izglītības 
ietekmes mērīšanas metodiku, ar kuru iepazīstinās Ādams Rensons (Adam Ranson) 
no Apvienotās Karalistes Līdsas Attīstības izglītības centra, ar projekta ‘’Globālā 
dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ pieredzi dalīsies Tukuma 2. 
vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, Evita Korna, savukārt par 
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sasniegtajiem rezultātiem un ar izstrādātajiem GI materiāliem un programmām 
iepazīstinās Ingūna Irbīte un Daina Zelmene no Izglītības attīstības centra.  
 
Konferenci noslēgs žurnālistes Zanes Penezes uzstāšanās par tēmu ‘’Kāpēc 
skatīties pāri sava šķīvja malai?’’. Pēc konferences ikvienam konferences 
dalībniekam būs iespēja saņemt projektā tapušo izdevumus. 
 
Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” tiek īstenots ar 
Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” 
programmas ietvaros. Projekta finansējums trīs gadu periodam ir 824 061,57 EUR.  
 
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 profesionālo kapacitāti, konkurētspēju, sadarbību un pilsonisko 
līdzdalību mūsdienu mainīgajā pasaulē.  
 
Informācijas resursi internetā: 

 Izglītības attīstības centrs: http://www.iac.edu.lv  

 Projekts „globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”: 
http://www.globalaizglitiba.lv  
 

Informāciju sagatavoja:  
Diāna Stendzeniece, projekta publicitātes koordinatore 
tālr.: 67503730, mob. tālr.: 26857898 
diana.stendzeniece@latnet.lv 
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