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Lai mudinātu sabiedrību, īpaši 
jauniešus, skatīties plašāk, meklēt 
globāla līmeņa kopsakarības un 
analizēt globālo problēmu cēloņus 
un sekas, iegūt zināšanas un pras-
mes, kā iesaistīties to risināšanā, 
kopš 2013. gada Izglītības attīstī-
bas centrs (IAC) Latvijā ar part-
neriem – Līdsas attīstības izglītī-
bas centru Lielbritānijā, „Mondo” 
Igaunijā un Britu padomi Latvijā – 
apvienoja pieredzi un kompetenci 
globālās izglītības jomā un uzsāka 
īstenot projektu „Globālā dimensi-
ja sociālo zinātņu mācību priekš-
metos”. Projekta aktivitātēs iesais-
tījās 21 Latvijas skola, 10 Igaunijas 
un 3 Lielbritānijas skolas.

Projekta uzdevums bija sagata-
vot un piedāvāt skolām praktiskus 
instrumentus – mācību pro-gram-
mas un materiālus – globālās tema-
tikas iekļaušanai formālajā izglītī-
bā, turklāt tā, lai tie būtu paredzēti 
darbam ar visu vecumposmu sko-
lēniem dažādos mācību priekšme-
tos, kā arī darbā ar šīs jomas lēmu-
mu pieņēmējiem.

Latvijas projekta skolu pedago-
gu komandas projekta laikā apgu-
va prasmes, kā kvalitatīvi papildi-
nāt mācību priekšmetu saturu un 
metodiku, integrējot tajā attīstības 
un globālas izglītības tēmas: ilgt-
spējīga attīstība, savstarpēja mijie-
darbība, vērtības un uzskati, glo-
bāla pilsonība, dažādība, cilvēktie-
sības, sociālais taisnīgums u. c.

Projekts skolotājiem deva iespēju 
vispirms mācīties pašiem – paplaši-
nāt zināšanas daudzveidīgos satura 
un metodikas jautājumos. Līdzās 
tam skolotāji apgūto aprobēja savās 
klasēs, pedagoģiskajos kolektīvos 
un analizēja, kuros mācību priekš-
metos globālā tematika ir integrē-
jama un kādas prasmes tā attīsta. 
Skolotāji novērtēja globālās izglītī-
bas aktualitāti un to, ka notiekošais 
tālāk kļūst par aizvien ietekmīgāku 
spēku tepat, pavisam tuvu. Notieko-
šais pasaulē maina skolēnus – viņi 
uzdod aizvien vairāk jautājumu, 
vēlas saprast norišu cēloņus un se-
kas, vēlas kļūt ne tikai par pasīviem 
vērotājiem, bet arī paši iesaistīties 
sabiedrības dienaskārtības veido-
šanā. Projekta eksperti, reaģējot 
uz sabiedriskajām un politiskajām 
aktivitātēm, sagatavoja informatī-
vus un metodiskus materiālus t. s. 
karsto tēmu skaidrošanā jaunie-
šiem. Skolotāji atzina, ka globālajā 
pasaulē visiem pedagogiem ir jāspēj 
sarunāties par aktuālo neatkarīgi no 
skolotāja pamatspecialitātes.

Programmu izstrāde un aprobā-
cija ir devusi pārliecinošus pierādīju-
mus, ka nevienā vecumā nav par agru 
un nav arī par vēlu nodarboties ar 
globālo izglītību. Globālās izglītības 
nodarbību testēšana projekta laikā ir 

notikusi pirmskolā un visos formālās 
izglītības vecumposmos no 1. līdz pat 
12. klasei. Lai noskaidrotu šīs temati-
kas piemērotību atšķirīgās mērķau-
ditorijās, nodarbības tika testētas arī 
darbā ar plašāku sabiedrību – peda-
goģiskajiem kolektīviem, izglītības 
politikas veidotājiem, mācību līdzek-
ļu autoriem, skolēnu vecākiem, NVO 
aktīvistiem, jaunatnes organizāciju 
dalībniekiem, senioriem, jaunajām 
māmiņām un citām sabiedrības gru-
pām. Tas ir pārliecinājis, ka par vienu 
un to pašu globālās izglītības tēmu 
ir iespējams sarunāties gan dažādos 
mācību priekšmetos, gan ar atšķirīga 
profila klausītājiem.

Projektā izstrādātajā skolēnu 
programmā būtiskākie akcenti ir 
mācību materiāla piemērotība ve-
cumposma īpatnībām, tā atbilstība 
konkrētā mācību priekšmeta nacio-
nālajam standartam un program-
mai, iespējas starppriekšmetu saik-
ņu veidošanai, metodikas daudz-
veidība, dažādu mācīšanās stilu re-
spektēšana. Pedagogu programmā 
īpaša vieta ir ierādīta daudzveidīgu 
metodisko pieeju lietošanai, tēmu 
pēctecības nodrošināšanai, kritiskās 
domāšanas un refleksijas prasmju 
izkopšanai, zināšanu, prasmju un 
attieksmes aspektu sabalansēšanai, 
laika plānošanai, atvēlot to skolēnu 
sarunām, jautājumu uzdošanai un 
daudzveidīgu viedokļu izteikšanai.

Savukārt politikas veidotāju 
kompetenču pilnveides program-
ma palīdz viņiem ieraudzīt globā-
lās izglītības tematiku katram no 
savas darbības jomas perspektīvas, 
palīdz saskatīt savstarpējās sadar-
bības un sinerģijas iespējas. Dar-
bam skolās, kurās tiek īstenotas 
mazākumtautību izglītības pro-
grammas, Igaunijas organizācija 
„Mondo” izstrādāja globālās izglī-
tības programmu krievu valodā.

Projektā tapušo četru globālās 
izglītības programmu pedagoģis-
kās idejas – faktu lapas, jēdzienu 
skaidrojumi, darba lapas, mācīšanās 
paņēmieni un metodes – ir apkopo-
tas izdevumā „Attīstības / globālās 
izglītības materiālu PORTFOLIO”, 

ietverot Igaunijas partnera „Mondo” 
materiālus krievu valodā. Lai pada-
rītu projekta pieredzi pazīstamu arī 
starptautiskai sabiedrībai, IAC sa-
gatavoja izdevumu „Attīstības izglī-
tības programmu un mācību mate-
riālu VADLĪNIJAS” (angļu valodā), 
kurā ir lasāmi attīstības jomas ek-
spertu viedokļi par globālās izglītī-
bas nozīmi un ir iekļauti Latvijas un 
Igaunijas izstrādātie globālās izglītī-
bas pro-grammu mācību materiālu 
piemēri. Savukārt projekta partne-
ris Līdsas attīstības izglītības centrs 
(Lielbritānija), kas globālajā izglītībā 
darbojas vairāk nekā 30 gadus un 
ir uzkrājis pieredzi mācību organi-
zēšanā un skolu konsultāciju darbā 
globālās dimensijas integrēšanai 
mācību programmās, projekta laikā 
sagatavoja izdevumu „Pirmie soļi 
attīstības / globālās izglītības vērtē-
šanā, RĪKKOPA”. Izdevuma mērķis 
ir atbalstīt globālās izglītības prak-
tiķus mācību procesa plānošanā, kā 
arī globālās izglītības efektivitātes, 
ietekmes un kvalitātes vērtēšanā.

Viens no projekta mērķiem bija 
dot iespēju plašākam pedagogu lo-
kam sagatavoties darbam stundās 
un pasniegt globālās izglītības jautā-
jumus pievilcīgā un aizraujošā veidā. 
Tādēļ visi projektā tapušie materiāli 
ir pieejami elektroniskā formātā 
projekta mājaslapā www.globalaiz-
glitiba.lv, sekmējot mūsdienīga glo-
bālās izglītības mācīšanas un mācī-
šanās procesa ieviešanu skolās.

Projekta „Globālā dimensija so-
ciālo zinātņu mācību priekšmetos” 
pieeja ir bijusi vērsta uz sadarbības 
un pēctecības veidošanu starp da-

žādiem izglītības līmeņiem, dažā-
dām institūcijām, dažādu jomu un 
valstu ekspertiem. Viens no lielā-
kajiem projekta ilgtspējas pasāku-
miem bija starptautiskais forums 
„Globālā izglītība – iesaistei, iz-
augsmei, ilgtspējai’’, kas norisinājās 
Vidzemes Augstskolā 2015. gada 
jūnijā, vienkopus pulcējot apmē-
ram 60 dalībnieku no 10 valstīm. 
Forumā bija pārstāvēti gan ārvalstu 
NVO, gan jaunieši, gan pedagogi, 
gan Latvijas valsts institūcijas.

Projekta multiplicējošo un piere-
dzes apmaiņas aktivitāšu rezultātu 
apkopojums ir iestrādāts izdevumā 
„Ieteikumi globālās dimensijas ie-
kļaušanai izglītības dienaskārtībā”. 
Ieteikumu izstrādē piedalījās glo-
bālās izglītības praktiķi un eksperti 
no IAC, Latvijas globālās izglītības 
skolu tīkla, Vidzemes Augstskolas, 
Igaunijas NVO „Mondo”, Lielbritā-
nijas Līdsas attīstības izglītības cen-
tra, Čehijas organizācijas „NaZemi”. 
Izdevums ir pieejams arī angļu va-
lodā, lai to varētu izmantot arī izglī-
tības politikas veidotāji Eiropā.

Projekts ir noslēdzies. 21 Latvijas 
skola – Annas Brigaderes pamat-

skola, Babītes vidusskola, Baltinavas 
vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzi-
ja, Brocēnu vidusskola, Daugavpils 
10. vidusskola, Draudzīgā aicināju-
ma Cēsu Valsts ģimnāzija, Jaunogres 
vidusskola, Jēkabpils Vakara vidus-
skola, Kuldīgas Centra vidusskola, 
Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Līvānu 
1. vidusskola, Lubānas vidusskola, 
Madonas pilsētas 1. vidusskola, Olai-
nes 2. vidusskola, Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzija, Smiltenes ģimnāzija, Špo-
ģu vidusskola, Tukuma 2. vidussko-
la, Varakļānu vidusskola, Ventspils 
4. vidusskola – ir kļuvusi par globā-
lās izglītības resursu centru, īsteno 
globālo izglītību savās skolās un var 
sniegt atbalstu arī citiem.

10 projekts

Iegūta pieredze globālās tematikas 
iekļaušanai formālajā izglītībā 

   DAIGA KĻANSKAIK

Globālās izglītības tēmas dažādos mācību priekšmetos.

Iveta Vērse.

Ingūna Irbīte.

Diāna Stendzeniece. Līga Puniņa.

Aija Rusiņa.

Daina Zelmene.

Danute Grīnfelde.

Izveidota plaša metodisko materiālu krātuve

IAC ir sagatavojis un piedā-
vā visiem interesentiem apgūt 
globālās izglītības saturu un 
metodiku sagatavoto program-
mu ietvaros. 

Vairāk par programmu lasīt 
IAC mājaslapā http://www.iac.
edu.lv/seminari/aktualitates/
iac-programmu-piedavajums-
2015-2016-gada/.
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Liepājas Raiņa 
6. vidusskolas komanda
„Esmu bioloģijas skolotājs un 

kopā ar sociālo zinību skolotāju 
Daci Knīsi vidusskolēniem vadīju 
stundu par pārtikas drošību. Sa-
vukārt 7. un 8. klašu skolēniem 
ļoti patika stunda „Kafijas ceļš”, 
kurā viņi aizrautīgi spēlēja bizne-
sa spēli, iejūtoties kafijas audzē-
tāja, eksportētāja, pārstrādātāja 
un tirgotāja lomās. Kad stundas 
beigās viņiem izstāstīju, cik cen-
tu par kilogramu kafijas pupiņu 
saņem audzētājs un cik – pārējie 
kafijas ceļā iesaistītie, skolēni bija 
pārsteigti un nebija gatavi strādāt 
par tik zemu atalgojumu,” stāsta 
Aivars Blūms.

Skolotāja D. Knīse uzskata, 
ka vērtīgākais ieguvums projek-
tā ir IAC izstrādātie materiāli, 
kas skolotājam būtiski atvieglo 
darbu un liek arī pašam virzīties 
uz priekšu un domāt, ar kādiem 
jauniem materiāliem vēl papil-
dināt, lai skolēniem būtu intere-
santi un veidotos plašāks redzē-
jums. „Man ir pieredze, ka šādas 
stundas skolēni prasa vēl un vēl. 
Mums skolā ir nākotnes stun-
das, uz kurām aicinām un kurās 
iesaistām arī vecākus. Stundu 
vērtība ir tā, ka skolēns tēmu iz-
prot, praktiski darbojoties, un tā 
viņam paliek atmiņā. Pateicoties 
projektam, pati esmu paplašinā-
jusi savu redzesloku, un vissvē-
tīgākais ir tas, ka stundas beigās 
skolēni neiet ārā no klases. Viņi 
paši sāk interesēties, atceras ce-
ļojumos redzēto, sāk analizēt, 
diskutēt un – galvenais – par to 
stāsta mājās saviem vecākiem. 
Zinu, ka latviešu valodas stun-
dās skolēniem ir ļoti labi patikusi 
tēma par pasakām, kas arī ir cita 
veida materiāls, kā iepazīt citu 
tautu kultūru, diskutēt par paš-
laik aktuālajiem stereotipiem, 
paust un salīdzināt viedokļus 
par bēgļiem,” savā pieredzē dalās 
D. Knīse. Viņa stāsta, ka ar semi-
nāros iegūtajiem materiāliem ir 
iepazīstinājusi arī angļu un krie-
vu valodas skolotājus: „Visefek-
tīvāk ir atrast kādu brīvu brīdi, 
lai kolēģim viens pret vienu iz-
stāstītu un parādītu, kā stundās 
izmantot šos materiālus. Zinu, 
ka angļu valodas skolotājai tie 
lieliski noderēja, gatavojot sko-
lēnus angļu valodas eksāmenam, 

kur šīs tēmas ir aktuālas eksā-
mena mutvārdu daļā. Skolotāji 
priecājas par to, ka šie materiāli 
ir praktiski izmantojami darbā, 
nevis teorētiskas runas par to, ko 
un kā vajadzētu darīt.”

Savukārt skolas direktors Kār-
lis Strautiņš piebilst – skolotāji 
no kursiem visbiežāk grib sagai-
dīt gatavu recepti, jo radīt jaunu 
stundu ir ārkārtīgi laikietilpīgi 
un sarežģīti. „No tiem kursiem, 
kuros māca skolotājus domāt 
jaunās kategorijās, pašizglītoties 
un dod arī kādus rīkus, skolo-
tājs izmanto labi ja procentus 
20–30. Šajā gadījumā skolotāji 
iegūst gatavus, ļoti kvalitatīvus 
materiālus un skolotājam atliek 
tikai atvērt materiālu, iepriekšē-
jā dienā sagatavoties un novadīt 
stundu. Ja mēs gribam ātri radīt 
jaunu izglītības saturu, tad šis ir 
tas ceļš, kā vajadzētu darīt, lai 
skolotājus nodrošinātu ar tāda 
līmeņa mācību materiāliem. Sa-
gaidīt, ka cilvēks mainīs savu do-
māšanu un sāks citādi rīkoties, 
ir ārkārtīgi lēns process,” vērtē 
K. Strautiņš.

Vēstures skolotāja Sintija Pūce 
atzīst, ka, izmantojot IAC radītos 
mācību materiālus, skolēniem 
paveras pavisam cits skatījums 
uz vēsturi – caur emocijām, caur 
ģimenes pieredzi: „Piemēram, 
nodarbībā par migrāciju skolēni 
zīmēja ģimenes migrācijas karti, 
tā par savu ģimeni atklājot dau-
dzus faktus, kurus viņi iepriekš 
nezināja. Caur personīgu stāstu 
izjusti un izprasti vēstures no-
tikumi atmiņā paliek labāk un 
ir saprotamāki. Arī nodarbībā 
par bēgļiem skolēniem patika, 
ka viņi var izteikt savu viedokli, 
ir zinoši. Pat tādi skolēni, kuri 
gadiem ir klusējuši, pēkšņi sāka 
runāt.”

Skolotāji pauž nožēlu, ka pro-
jekts beidzas, jo praktiskie se-
mināri viņiem ir devuši daudz 
ierosmju ikdienas darbam.

Olaines 2. vidusskolas in-
formātikas, mājturības un pro-
grammēšanas pamatu skolotāja 
Jeļena Alute: „Projektā uzzināju 
daudz jauna, un tagad man ir 
cits skatījums uz pasauli. Man ir 
prieks, ka es, izmantojot projekta 
laikā radītos mācību materiālus, 
iegūtajās zināšanās varu dalīties 

ar skolēniem, kurus ļoti interesē 
šīs tēmas. Mēs piedalījāmies iz-
glītības akcijā „Pasaules lielākā 
stunda” un ieguvām balvu. Pa-
teicoties šīm nodarbībām, sko-
lēni ir apzinājušies sevi kā mūsu 
valsts nākotni un faktu, ka viņu 
turpmākā rīcība ietekmēs to, 
kādā pasaulē visi dzīvosim. Mēs 
kopā ar skolēniem izskatījām 
visus 17 ANO ilgtspējīgas attīs-
tības mērķus, kas ir jāsasniedz 
līdz 2030. gadam. Viņi atzina, 
ka pēc 15 gadiem viņi būs pie-
auguši cilvēki, bet jau tagad ar 
savu rīcību var veicināt šo mēr-
ķu sasniegšanu, lai radītu labāku 
pasauli labākiem cilvēkiem.

Pēc pirmā semināra mēs visus 
kolēģus sapulcējām uz nelielu 
semināru, kurā viņus iepazīsti-
nājām ar projekta ideju. Iesais-
tījām viņus praktiskā nodarbībā, 
kā to bijām mācījušies seminārā, 
parādījām interneta vietni, kur 
meklēt mācību materiālus, kā 
arī ieteicām, kādas metodes iz-
mantot. Pagājušajā mācību gadā 
projektu nedēļu mēs veltījām 
globālajai izglītībai, un tajā ie-
saistījās gandrīz visu klašu sko-
lēni, izņemot pašus jaunākos. 
IAC izstrādātos mācību mate-
riālus skolotāji izmanto ne tikai 
sociālo zinību stundās, bet arī 
citos mācību priekšmetos, kā arī 
klases stundās. Es, piemēram, 
mājturības stundā runāju par 
pārtikas drošību.

Mēs vadījām mācību stundu 
arī skolas padomei, kurā ir gan 
vecāku, gan pašvaldības deputā-
tu pārstāvji, un arī viņi ļoti atzi-
nīgi novērtēja mūsu dalību pro-
jektā. Ir svarīgi, ka šos mācību 
materiālus mēs aprobējām klasēs 
un savus komentārus nosūtījām 
projekta vadības grupai. Tagad es 
varu paskatīties, kādas piezīmes 
kurai tēmai, piemēram, 7. klases 
skolēniem bija pirms diviem ga-
diem, un varu tēmu pilnveidot.

Turklāt mēs globālās izglītības 
tēmu turpinām jau nākamajā pro-
jektā „Spēlējamies un attīstāmies 
globālajā pasaulē”, kur mūsu sa-
darbības partneri ir kolēģi Valgā 

Igaunijā. Viņus esam iepazīstinā-
juši ar mācību materiāliem, dalī-
jušies pieredzē, kā tos izmantot 
mācību stundās. Mūsu un igau-
ņu skolēni izpētīja savu vecāku 
bērnības spēles. Mūsu skolēni 
bija Valgā, savukārt septembrī 
igauņi ciemojās pie mums Olai-
nē. Mēs piedalāmies jau jaunos 
projektos, jo tas mums pašiem 
paver jaunas iespējas un noteikti 
ir liels ieguvums arī skolēniem, 
jo rosina domāt, diskutēt, paust 
savu viedokli.”

Draudzīgā aicinājuma 
Cēsu Valsts 
ģimnāzijas komanda
„Man ļoti patika projekta 

materiāli un metodika, kā arī iz-
dzīvot semināra dienas, brīžiem 
pazaudēju domas pavedienu, jo 
aizrautīgi pierakstīju visus ma-
zos knifiņus, lai atdzīvinātu tēmu 
stundā. Mums ir laimējies, jo glo-
bālā izglītība mums nav absolūts 
jaunums. Mūsu sadarbības skola 
Somijā sniedz palīdzību trūcī-
gajiem iedzīvotājiem Senegālā 
un Zambijā. Viņi ir uzbūvējuši 
medicīniskās palīdzības punktu 
un skolu, savukārt par mūsu Zie-
massvētku labdarības tirdziņā ie-
gūtajiem un ziedojumos savākta-
jiem līdzekļiem viņi varēja uzbū-
vēt tualeti un atbalstīt divu zēnu 
izglītošanu. Pēdējos divos gados 
mēs savācam dažādas mantas, 
Ziemassvētku atklātnītes, ko aiz-
sūtām somu draugu labdarības 
tirdziņam. Somi sadarbojas ar 
Ārlietu ministriju, raksta projek-
tus un atbalsta vākšanā iesaista 
visu sabiedrību. Esam iepazinuši 
somu pieredzi globālajā izglītī-
bā un šomēnes Somijas skolas 
direktoram un sava novada ko-
lēģiem stāstījām par projektā 
tapušajiem mācību materiāliem, 
metodēm. Pašreizējā politiskajā 
situācijā IAC izstrādātie materiā-
li ir neaizvietojami,” stāsta Laima 
Pērkone.

Skolotāja Sandra Nagle pie-
bilst, ka skolēnus interesē globālās 
izglītības tēmas. Lai gan sākotnēji 
viņa esot šaubījusies, kā latviešu 
valodas stundās varētu par tām 
runāt, praksē pārliecinājusies, ka 
var ļoti veiksmīgi integrēt dau-
dzas tēmas, piemēram, par pa-
sakām un medijiem. „Ar 7. kla-
ses skolēniem atklātajā klases 
stundā 11. novembrī – datumā, 
kad 1918. gadā beidzās Pirmais 
pasaules karš, runājām ne tikai 
par vēsturiskajiem notikumiem 
Latvijā, bet arī pasaulē. Kopīgi 
darinājām sarkanas magones, kas 
ir kritušo karavīru piemiņas sim-
bols, un ar tām izrotājām klasi,” 
pieredzē dalās S. Nagle.

Skolotājas stāsta, ka ar projek-
tā iegūto pieredzi iepazīstina ko-
lēģus atklātajās stundās un meto-
disko apvienību sanāksmēs.

Varakļānu vidusskolas sko-
lotāja Aina Kazāka: „Runājot par 
ieguvumiem projektā, vispirms ir 
jāuzsver, ka tas mums ļāva paska-
tīties uz tēmām pavisam citādi. 
Ļoti vērtīgi ir IAC izstrādātie mā-
cību materiāli, kā arī pieredzes 
apmaiņa ar pārējiem kolēģiem. 
Projekts ir rosinājis rīkoties lokā-
li, bet domāt globāli, un to mēs, 
projekta komanda, esam node-
vušas arī saviem kolēģiem Vara-
kļānos. Metodiskajās komisijās 
esam kolēģus informējušas par 
mācību materiāliem.

Es mācu ģeogrāfiju un līdz šim 
galvenokārt strādāju tā, kā biju 
mācīta pirms daudziem gadiem, 
bet tagad savu darbu esmu pār-
veidojusi, no teorētiskā izklāsta 
pārejot uz iespēju skolēniem ie-
justies dažādās lomās un situāci-
jās, tādējādi viņi labāk izprot no-
tikumus. Piemēram, skolēniem 
bija uzdevums iejusties Sīrijas 
vai Ukrainas kara bēgļu lomā, 
kas nebūt nav vienkārši, taču liek 
viņiem aizdomāties, kā attīstās 
notikumi pasaulē un kā tie maina 
katra cilvēka dzīvi. Pēdējā laikā 
aizvien vairāk apzināmies, ka pa-
saules notikumi nav kaut kur tālu 
projām un uz mums neattiecas. 
Tie ir tepat un kuru katru brīdi 
var skart arī mūs.

Arī skolas situācija ir mainīju-
sies, jo skolēnu vecāki dzīvo dažā-
dās valstīs, tāpēc pasaules problē-
mas viņi uztver ļoti personiski. 
Tikāmies ar Lindu Jākobsoni, 
kura stāstīja par savu palīdzību 
Gvatemalai. Skolā rīkojām akciju 
„Varakļānu skolēni Gvatemalas 
bērniem”. Katra klase savāca nau-
du vistas iegādei vienai gvatema-
liešu ģimenei. Šādi pasākumi ro-
sina bērnus domāt un skatīties 
daudz plašāk.” 

Fotogrāfijas un grafiskie attēli no 
IAC arhīva.
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te un pētniece Kristīne Āboliņa. 
Dalībnieki tika rosināti domāt 
par iemesliem, kādēļ mēs Latvi-
jā neredzam ilgtspējīgas attīstī-
bas aktualitātes, par trūkstošo 
posmu starp labu apņemšanos, 
iniciatīvu un reālu darbības īs-
tenošanu.

Nekas vairs nav reģionāls, 
viss ir globāls
Foruma noslēdzošo dienu ie-

sāka LU profesore Žaneta Ozoli-
ņa, akcentējot dažādus izaicinā-

jumus un aktualitātes starptau-
tiskās politikas arēnā. „Patlaban 
ir skaidrs, ka nekas vairs nav 
tāds, kā bijis agrāk, jo dzīvojam 
reģionālu un globālu izaicinā-
jumu laikā, un nekas vairs nav 
reģionāls – viss ir globāls. Pēc 
aukstā kara beigām mēs runā-
jām par jaunas starptautiskās 
kārtības izveidošanu un bijām 
gandarīti, ka esam vienojušies 
par starptautiskām tiesībām, 
normām. Šim laikam ir pienācis 
gals, jo tas, kas ir noticis pēdē-
jo trīs gadu laikā, ievērojot no-
tiekošo Sīrijā, Ukrainā, liek sa-
prast – starptautiskā kārtība kā 
tāda vairs nepastāv. Tas ir viens 
no lielajiem izaicinājumiem – 
vai mēs veidosim jaunu, taisnīgu 
kārtību, vai mēs vilksimies no-
pakaļ tiem režīmiem, kuri mē-
ģina uzspiest savu viedokli par 
to, kādai ir jābūt starptautiskajai 
kārtībai. Pēc aukstā kara beigām 
pasaule veidojās kā daudzpo-
lāra; protams, kāds bija spēcī-
gāks, kāds ne tik, bet bija valstu 
savstarpēja cieņa. Mūsdienās 
šī daudzpolaritāte mainās, ir 
dažas valstis, kuras vēlas atgūt 
savu imperiālistisko statusu. 
Mēs dzīvojam laikā, kurā valstis 
savā starpā konkurē, un tas no-
tiek globālā, nevis reģionālā mē-
rogā,” uzsvēra Ž. Ozoliņa.

Viņa skaidroja, ka patlaban 
mainās izpratne, kā tiek lietots 
jēdziens „spēks”. Starptautis-
kajās attiecībās pēc aukstā kara 
beigām ir skaidrs, ka spēku lie-
to tad, kad pret kādu tiek vērsts 

spēks, tiek vardarbīgi uzbrukts 
civiliedzīvotājiem, bet spēks 
bija tas, pret kuru drīkstēja tikt 
vērsts spēks. Taču mūsdienās 
spēku lieto, ja kāda cilvēku gru-
pa runā citā valodā, ja kādas va-
lodas lietotāji grib dzīvot brīvā 
sabiedrībā, ja kāda sabiedrība 
vēlas atbrīvoties no autoritāra 
režīma, kam nav sakara ar spē-
ku. Tādējādi spēka lietošana var 
kļūt kā reakcija, pat ja sabiedrībā 
vai valstī notiek tā sauktās mai-
gās pārbīdes.

Profesore Ž. Ozoliņa ana-
lizēja arī draudus, riskus un 
vārīgumus, ar kuriem ir jārēķi-
nās mūsdienu pasaulē. Draudi 
nāk no ārējās pasaules un nav 
atkarīgi no tā, kas notiek valstī 
vai sabiedrībā. Patlaban ārējie 
draudi ir kļuvuši diezgan ie-
spējami. „Taču daudz būtiskāki 
ir pašu radītie riski un vārīgu-
mi,” akcentēja Ž. Ozoliņa. Lai 
izprastu tendences pasaulē, viņa 
rosināja skolotājus izmantot 
Pasaules ekonomikas foruma, 
kas notiek Davosā, gatavotos 
analītiskos ziņojumus. Viens 
no tiem ir ikgadējais ziņojums, 
kurā tiek novērtēti riski piecās 
kategorijās: ekonomiskie, vi-
des, ģeopolitiskie, sabiedrības, 
proti, attiecības starp dažādām 
sabiedrības grupām, un tehno-
loģiskie. Ž. Ozoliņa uzskata, ka 
šo risku kategorijas ir ļoti mūs-
dienīgas un neatstāj aiz borta 
kādus svarīgus tematus. Ziņo-
jumā tiek uzsvērts, ka globālās 
ekonomikas krīzes vienā brīdī 
nonāk konkrētā mājā pie kon-
krēta cilvēka un atstāj ietekmi 
uz viņa naudas maku. Runājot 
par vides riskiem, ir jāievēro, ka 
tie ir divu veidu riski: tādi, ku-
rus cilvēks nespēj ietekmēt, un 
cilvēka neapdomīgas rīcības iz-
raisītie riski. Profesore progno-
zē, ka 21. gadsimtā palielināsies 
cilvēka neapdomīgas darbības 
izraisītas vides katastrofas. Ru-
nājot par ģeopolitiskajiem drau-
diem (nespēja valsts pārvaldībā 
(piemēram, korupcija, nelegālā 
tirdzniecība, organizētā nozie-
dzība, nesodāmība, politiskais 
strupceļš u. c.); starpvalstu kon-
�ikts ar reģionālām sekām, liela 
mēroga teroristu uzbrukumi, 
valsts sabrukums vai krīzes (pie-
mēram, civilais kon�ikts, mili-
tārais apvērsums u. tml.); masu 
iznīcināšanas ieroči), Ž. Ozoliņa 
izdalīja vairākas tēmas. „Trīs ar 
pusi no minētajiem ģeopolitis-
kajiem draudiem ir raksturīgi 
valstīm, kuras atrodas attīstības 

stadijā. Šīm valstīm ir ierobe-
žotas zināšanas un prasmes, kā 
pārvaldīt vājo valsti un sabied-
rību, tādēļ rezultātā var rasties 
virkne globālu seku. Iespējams, 
es pirms diviem gadiem nerunā-
tu par masu iznīcināšanas iero-
čiem, taču, ja palasām mūsu kai-
miņvalsts nacionālās aizsardzī-
bas stratēģiju, tad tajā ir teikts, 
ka Krievija var lietot kodoliero-
čus, ja tiek apdraudēti viņu tau-
tieši citās valstīs. Tas nav stāsts 
tikai par Latviju, bet arī Berlīni, 
Londonu, kurās ir miljoniem 
krievu cilvēku. Ir jāievēro, ka 
masu iznīcināšanas ieroči nav 
tikai valstu rokās, bet arī tero-
ristisko grupējumu rokās, tādēļ 
ģeopolitika nav ne vakardiena, 
ne pat šodiena – tā ir rītdiena. 
Ģeopolitiskie apdraudējumi ir 
daudz lielāki globālā mērogā 
nekā reģionālā vai lokālā,” stās-
tīja Ž. Ozoliņa.

Ž. Ozoliņa uzskata, ka vis-
lielākā problēma nākotnē būs 
starpvalstu kon�ikti, turklāt šie 
kon�ikti norisinās tepat, blakus 
Latvijai. Turklāt nav tikai viena 
veida draudu, tie ir daudzveidīgi. 
„Mūsdienās ir parādījusies jauna 
kara forma – informācijas karš. 
Jums kā skolotājiem ir milzīga 

atbildība izskaidrot jauniešiem, 
ko nozīmē informācijas karš, jo 
mūsu paaudze ir pieradusi dzī-
vot dažādās informācijas telpās, 

bet jaunieši lielākoties dzīvo 
vienā informācijas telpā, proti, 
internetā, kas ir ļoti vārīga un 
manipulējama. (Vizuālus šā ap-
galvojuma piemērus sk. Ž. Ozo-
liņas prezentācijā angļu valodā 
projekta mājaslapā www.globa-
laizglitiba.lv. – red.). Mūsdienu 
tendence ir tāda, ka vispirms ir 
informācijas karš, kas pāraug 
vai nu politiskā, vai nu militārā 
karā, kurš maina lietu kārtību, 
kas ir ļoti bīstami, jo īpaši jau-
niem cilvēkiem, kuriem vēl nav 

prasmju rīkoties ar daudzveidī-
gu informāciju. Ja gribam infor-
mācijas karā uzvarēt vai vismaz 
sevi aizsargāt, notikumi ir jāiz-
prot,” teica profesore.

Ko mācīt, un ko iemācīties? 
Ž. Ozoliņa uzskata, ka ir laiks 
pāriet no zināšanām uz pras-
mēm, jo ar zināšanām mūsdie-
nās problēmu nav, bet ir vaja-
dzīgas prasmes, kā mācīties, kā 
analizēt milzīgo informācijas 
apjomu, ar ko saskaramies ik 
dienu. Profesore ir pārliecināta, 
ka jauniešiem ir jāiemāca atšķirt 
labo no sliktā, jo hibrīdpasaulē, 
kur visa ir daudz, viss ir izplū-
dis, neskaidrs, bieži vien nav 
laika analizēt, ir jābūt skaidriem 
principiem, kā nošķirt labo no 
ļaunā. Svarīgas ir arī prasmes 
pielāgoties, solidaritātes pras-
mes, kā arī prasmes būt pašam, 
kas nozīmē cienīt atšķirīgo; un 
pāri visam ir jābūt prasmei būt 
cilvēkam, lai globālā pasaule 
būtu tuvāk cilvēkam.

21. gadsimtā jāaudzina 
līdzjūtīgāki cilvēki
Foruma noslēgumā paneļ-

diskusijas dalībnieki pauda 
savu redzējumu par to, kādai 
vajadzētu izskatīties izglītībai 
21. gadsimtā. Projekta sadarbī-
bas koordinatore Latvijā Ingu-
na Irbīte atzina, ka viņa nezina, 
kādai vajadzētu būt 21. gadsim-
ta izglītībai, taču uzsvēra, ka 
pedagogam ir svarīgi apzināties 
to, ka šodienas bērnus nedrīkst 

mācīt ar vakardienas metodēm 
dzīvei rītdienas sabiedrībā. Ir jā-
māca kas tāds, kas būs noderīgs 
rītdien, un AI / GI saturs tam ir 
piemērots.

Savukārt ViA docents V. Val-
tenbergs uzskata, ka izglītībai 
ir jāpieņem jaunās tehnoloģijas, 
ir jāmāca par daudzkultūru sa-
biedrību, vidi. „Es uzskatu, ka 
21. gadsimtā cilvēkos ir jāaudzi-
na līdzjūtība vienam pret otru, jo 
mums nāksies panākt daudz un 
dažādas vienošanās. Tās mums 
būs jāpanāk ne tādēļ, ka mums 
būs tehnoloģijas, bet tādēļ, ka 
būs cilvēki. Jautājums – kādā 
emocionālajā stāvoklī viņi atra-
dīsies? Es vēlētos, lai viņi būtu 
līdzjūtīgi,” pauda V. Valtenbergs 
un uzsvēra, ka kvalitatīvai izglī-
tībai ir jāmainās no translācijas 
uz transformāciju. Lai to izdarī-
tu, ir jāpilnveido saturs. Kaut kas 
jau ir izdarīts, taču tas ir nepie-
tiekami. Ir jāattīsta radošums, 
mācību procesam ir jābūt orien-
tētam uz prasmju nostiprinā-
šanu, apzinātības prakses ievie-
šanu dzīvē, un tas ir jādara soli 
pa solim, lai varam pārbaudīt un 
procesā radušās kļūdas novērst.

Valsts izglītības satura centra 
Interešu izglītības un audzinā-
šanas darba nodaļas vadītāja 
Astra Aukšmuksta domā, ka 
21. gadsimta izglītībai ir jāvie-
nojas par kopīgām vērtībām: 
cilvēktiesībām, solidaritāti, tole-
ranci, empātiju un atbildību par 
to, kādu dzīvi vēlamies redzēt 
nākotnē. „Šajā gadsimtā ir svarī-
gas gan zināšanas, gan prasmes, 
gan spēja tās lietot, lai ikviens 
un visi kopā dzīvotu labāk. Iz-
glītībā ir sabalansēti jādomā gan 
par galvu, gan rokām, gan sirdi,” 
uzsvēra A. Aukšmuksta.

Foruma secinājumi tiks ap-
kopoti un ievietoti IAC mājasla-
pā www.iac.edu.lv, partneru mā-
jaslapās, kā arī rudenī gaidāma-
jā izdevumā „Ieteikumi globālās 
dimensijas iekļaušanai izglītības 
dienaskārtībā”, kurš tiks publi-
cēts elektroniski, kā arī izsūtīts 
izglītības pārvaldēm visā valstī 
un AI / GI praktiķiem un poli-
tikas veidotājiem Eiropā.

Vairāk informācijas par pro-
jekta „Globālā izglītība – iesais-
tei, izaugsmei, ilgtspējai” gaitu – 
http://www.iac.edu.lv/aktualie-
projekti/globala-izglitiba-3i/.

Plašāku ieskatu projekta „Glo-
bālā dimensija sociālo zinātņu 
mācību priekšmetos” aktivitātēs 
var gūt projekta mājaslapā www.
globalaizglitiba.lv. 
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Nākotnē svarīgi būs attīstīt prasmi būt cilvēkam
Jauniešiem ir 
jāiemāca atšķirt 

labo no sliktā.


Mūsdienu 
tendence ir 

tāda, ka vispirms ir 
informācijas karš, 
kas pāraug vai nu 
politiskā, vai nu 
militārā karā, kurš 
maina lietu kārtību, 
kas ir ļoti bīstami, 
jo īpaši jauniem 
cilvēkiem, kuriem vēl 
nav prasmju rīkoties 
ar daudzveidīgu 
informāciju.



21. gadsimtā 
cilvēkos ir 

jāaudzina līdzjūtība 
vienam pret otru, jo 
mums nāksies panākt 
daudz un dažādas 
vienošanās.


Kvalitatīvai 
izglītībai 

ir jāmainās no 
translācijas uz 
transformāciju. Lai to 
izdarītu, ir jāpilnveido 
saturs.



Aktivitāte īstenota projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr. DCI-NSAED /2012/280-401) ietvaros ar ES �nansiālu atbalstu 
Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros. Par materiāla saturu atbild IAC, un tas nevar tikt uzskatīts par ES vai Latvijas valsts viedokli.
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te un pētniece Kristīne Āboliņa. 
Dalībnieki tika rosināti domāt 
par iemesliem, kādēļ mēs Latvi-
jā neredzam ilgtspējīgas attīstī-
bas aktualitātes, par trūkstošo 
posmu starp labu apņemšanos, 
iniciatīvu un reālu darbības īs-
tenošanu.

Nekas vairs nav reģionāls, 
viss ir globāls
Foruma noslēdzošo dienu ie-

sāka LU profesore Žaneta Ozoli-
ņa, akcentējot dažādus izaicinā-

jumus un aktualitātes starptau-
tiskās politikas arēnā. „Patlaban 
ir skaidrs, ka nekas vairs nav 
tāds, kā bijis agrāk, jo dzīvojam 
reģionālu un globālu izaicinā-
jumu laikā, un nekas vairs nav 
reģionāls – viss ir globāls. Pēc 
aukstā kara beigām mēs runā-
jām par jaunas starptautiskās 
kārtības izveidošanu un bijām 
gandarīti, ka esam vienojušies 
par starptautiskām tiesībām, 
normām. Šim laikam ir pienācis 
gals, jo tas, kas ir noticis pēdē-
jo trīs gadu laikā, ievērojot no-
tiekošo Sīrijā, Ukrainā, liek sa-
prast – starptautiskā kārtība kā 
tāda vairs nepastāv. Tas ir viens 
no lielajiem izaicinājumiem – 
vai mēs veidosim jaunu, taisnīgu 
kārtību, vai mēs vilksimies no-
pakaļ tiem režīmiem, kuri mē-
ģina uzspiest savu viedokli par 
to, kādai ir jābūt starptautiskajai 
kārtībai. Pēc aukstā kara beigām 
pasaule veidojās kā daudzpo-
lāra; protams, kāds bija spēcī-
gāks, kāds ne tik, bet bija valstu 
savstarpēja cieņa. Mūsdienās 
šī daudzpolaritāte mainās, ir 
dažas valstis, kuras vēlas atgūt 
savu imperiālistisko statusu. 
Mēs dzīvojam laikā, kurā valstis 
savā starpā konkurē, un tas no-
tiek globālā, nevis reģionālā mē-
rogā,” uzsvēra Ž. Ozoliņa.

Viņa skaidroja, ka patlaban 
mainās izpratne, kā tiek lietots 
jēdziens „spēks”. Starptautis-
kajās attiecībās pēc aukstā kara 
beigām ir skaidrs, ka spēku lie-
to tad, kad pret kādu tiek vērsts 

spēks, tiek vardarbīgi uzbrukts 
civiliedzīvotājiem, bet spēks 
bija tas, pret kuru drīkstēja tikt 
vērsts spēks. Taču mūsdienās 
spēku lieto, ja kāda cilvēku gru-
pa runā citā valodā, ja kādas va-
lodas lietotāji grib dzīvot brīvā 
sabiedrībā, ja kāda sabiedrība 
vēlas atbrīvoties no autoritāra 
režīma, kam nav sakara ar spē-
ku. Tādējādi spēka lietošana var 
kļūt kā reakcija, pat ja sabiedrībā 
vai valstī notiek tā sauktās mai-
gās pārbīdes.

Profesore Ž. Ozoliņa ana-
lizēja arī draudus, riskus un 
vārīgumus, ar kuriem ir jārēķi-
nās mūsdienu pasaulē. Draudi 
nāk no ārējās pasaules un nav 
atkarīgi no tā, kas notiek valstī 
vai sabiedrībā. Patlaban ārējie 
draudi ir kļuvuši diezgan ie-
spējami. „Taču daudz būtiskāki 
ir pašu radītie riski un vārīgu-
mi,” akcentēja Ž. Ozoliņa. Lai 
izprastu tendences pasaulē, viņa 
rosināja skolotājus izmantot 
Pasaules ekonomikas foruma, 
kas notiek Davosā, gatavotos 
analītiskos ziņojumus. Viens 
no tiem ir ikgadējais ziņojums, 
kurā tiek novērtēti riski piecās 
kategorijās: ekonomiskie, vi-
des, ģeopolitiskie, sabiedrības, 
proti, attiecības starp dažādām 
sabiedrības grupām, un tehno-
loģiskie. Ž. Ozoliņa uzskata, ka 
šo risku kategorijas ir ļoti mūs-
dienīgas un neatstāj aiz borta 
kādus svarīgus tematus. Ziņo-
jumā tiek uzsvērts, ka globālās 
ekonomikas krīzes vienā brīdī 
nonāk konkrētā mājā pie kon-
krēta cilvēka un atstāj ietekmi 
uz viņa naudas maku. Runājot 
par vides riskiem, ir jāievēro, ka 
tie ir divu veidu riski: tādi, ku-
rus cilvēks nespēj ietekmēt, un 
cilvēka neapdomīgas rīcības iz-
raisītie riski. Profesore progno-
zē, ka 21. gadsimtā palielināsies 
cilvēka neapdomīgas darbības 
izraisītas vides katastrofas. Ru-
nājot par ģeopolitiskajiem drau-
diem (nespēja valsts pārvaldībā 
(piemēram, korupcija, nelegālā 
tirdzniecība, organizētā nozie-
dzība, nesodāmība, politiskais 
strupceļš u. c.); starpvalstu kon-
�ikts ar reģionālām sekām, liela 
mēroga teroristu uzbrukumi, 
valsts sabrukums vai krīzes (pie-
mēram, civilais kon�ikts, mili-
tārais apvērsums u. tml.); masu 
iznīcināšanas ieroči), Ž. Ozoliņa 
izdalīja vairākas tēmas. „Trīs ar 
pusi no minētajiem ģeopolitis-
kajiem draudiem ir raksturīgi 
valstīm, kuras atrodas attīstības 

stadijā. Šīm valstīm ir ierobe-
žotas zināšanas un prasmes, kā 
pārvaldīt vājo valsti un sabied-
rību, tādēļ rezultātā var rasties 
virkne globālu seku. Iespējams, 
es pirms diviem gadiem nerunā-
tu par masu iznīcināšanas iero-
čiem, taču, ja palasām mūsu kai-
miņvalsts nacionālās aizsardzī-
bas stratēģiju, tad tajā ir teikts, 
ka Krievija var lietot kodoliero-
čus, ja tiek apdraudēti viņu tau-
tieši citās valstīs. Tas nav stāsts 
tikai par Latviju, bet arī Berlīni, 
Londonu, kurās ir miljoniem 
krievu cilvēku. Ir jāievēro, ka 
masu iznīcināšanas ieroči nav 
tikai valstu rokās, bet arī tero-
ristisko grupējumu rokās, tādēļ 
ģeopolitika nav ne vakardiena, 
ne pat šodiena – tā ir rītdiena. 
Ģeopolitiskie apdraudējumi ir 
daudz lielāki globālā mērogā 
nekā reģionālā vai lokālā,” stās-
tīja Ž. Ozoliņa.

Ž. Ozoliņa uzskata, ka vis-
lielākā problēma nākotnē būs 
starpvalstu kon�ikti, turklāt šie 
kon�ikti norisinās tepat, blakus 
Latvijai. Turklāt nav tikai viena 
veida draudu, tie ir daudzveidīgi. 
„Mūsdienās ir parādījusies jauna 
kara forma – informācijas karš. 
Jums kā skolotājiem ir milzīga 

atbildība izskaidrot jauniešiem, 
ko nozīmē informācijas karš, jo 
mūsu paaudze ir pieradusi dzī-
vot dažādās informācijas telpās, 

bet jaunieši lielākoties dzīvo 
vienā informācijas telpā, proti, 
internetā, kas ir ļoti vārīga un 
manipulējama. (Vizuālus šā ap-
galvojuma piemērus sk. Ž. Ozo-
liņas prezentācijā angļu valodā 
projekta mājaslapā www.globa-
laizglitiba.lv. – red.). Mūsdienu 
tendence ir tāda, ka vispirms ir 
informācijas karš, kas pāraug 
vai nu politiskā, vai nu militārā 
karā, kurš maina lietu kārtību, 
kas ir ļoti bīstami, jo īpaši jau-
niem cilvēkiem, kuriem vēl nav 

prasmju rīkoties ar daudzveidī-
gu informāciju. Ja gribam infor-
mācijas karā uzvarēt vai vismaz 
sevi aizsargāt, notikumi ir jāiz-
prot,” teica profesore.

Ko mācīt, un ko iemācīties? 
Ž. Ozoliņa uzskata, ka ir laiks 
pāriet no zināšanām uz pras-
mēm, jo ar zināšanām mūsdie-
nās problēmu nav, bet ir vaja-
dzīgas prasmes, kā mācīties, kā 
analizēt milzīgo informācijas 
apjomu, ar ko saskaramies ik 
dienu. Profesore ir pārliecināta, 
ka jauniešiem ir jāiemāca atšķirt 
labo no sliktā, jo hibrīdpasaulē, 
kur visa ir daudz, viss ir izplū-
dis, neskaidrs, bieži vien nav 
laika analizēt, ir jābūt skaidriem 
principiem, kā nošķirt labo no 
ļaunā. Svarīgas ir arī prasmes 
pielāgoties, solidaritātes pras-
mes, kā arī prasmes būt pašam, 
kas nozīmē cienīt atšķirīgo; un 
pāri visam ir jābūt prasmei būt 
cilvēkam, lai globālā pasaule 
būtu tuvāk cilvēkam.

21. gadsimtā jāaudzina 
līdzjūtīgāki cilvēki
Foruma noslēgumā paneļ-

diskusijas dalībnieki pauda 
savu redzējumu par to, kādai 
vajadzētu izskatīties izglītībai 
21. gadsimtā. Projekta sadarbī-
bas koordinatore Latvijā Ingu-
na Irbīte atzina, ka viņa nezina, 
kādai vajadzētu būt 21. gadsim-
ta izglītībai, taču uzsvēra, ka 
pedagogam ir svarīgi apzināties 
to, ka šodienas bērnus nedrīkst 

mācīt ar vakardienas metodēm 
dzīvei rītdienas sabiedrībā. Ir jā-
māca kas tāds, kas būs noderīgs 
rītdien, un AI / GI saturs tam ir 
piemērots.

Savukārt ViA docents V. Val-
tenbergs uzskata, ka izglītībai 
ir jāpieņem jaunās tehnoloģijas, 
ir jāmāca par daudzkultūru sa-
biedrību, vidi. „Es uzskatu, ka 
21. gadsimtā cilvēkos ir jāaudzi-
na līdzjūtība vienam pret otru, jo 
mums nāksies panākt daudz un 
dažādas vienošanās. Tās mums 
būs jāpanāk ne tādēļ, ka mums 
būs tehnoloģijas, bet tādēļ, ka 
būs cilvēki. Jautājums – kādā 
emocionālajā stāvoklī viņi atra-
dīsies? Es vēlētos, lai viņi būtu 
līdzjūtīgi,” pauda V. Valtenbergs 
un uzsvēra, ka kvalitatīvai izglī-
tībai ir jāmainās no translācijas 
uz transformāciju. Lai to izdarī-
tu, ir jāpilnveido saturs. Kaut kas 
jau ir izdarīts, taču tas ir nepie-
tiekami. Ir jāattīsta radošums, 
mācību procesam ir jābūt orien-
tētam uz prasmju nostiprinā-
šanu, apzinātības prakses ievie-
šanu dzīvē, un tas ir jādara soli 
pa solim, lai varam pārbaudīt un 
procesā radušās kļūdas novērst.

Valsts izglītības satura centra 
Interešu izglītības un audzinā-
šanas darba nodaļas vadītāja 
Astra Aukšmuksta domā, ka 
21. gadsimta izglītībai ir jāvie-
nojas par kopīgām vērtībām: 
cilvēktiesībām, solidaritāti, tole-
ranci, empātiju un atbildību par 
to, kādu dzīvi vēlamies redzēt 
nākotnē. „Šajā gadsimtā ir svarī-
gas gan zināšanas, gan prasmes, 
gan spēja tās lietot, lai ikviens 
un visi kopā dzīvotu labāk. Iz-
glītībā ir sabalansēti jādomā gan 
par galvu, gan rokām, gan sirdi,” 
uzsvēra A. Aukšmuksta.

Foruma secinājumi tiks ap-
kopoti un ievietoti IAC mājasla-
pā www.iac.edu.lv, partneru mā-
jaslapās, kā arī rudenī gaidāma-
jā izdevumā „Ieteikumi globālās 
dimensijas iekļaušanai izglītības 
dienaskārtībā”, kurš tiks publi-
cēts elektroniski, kā arī izsūtīts 
izglītības pārvaldēm visā valstī 
un AI / GI praktiķiem un poli-
tikas veidotājiem Eiropā.

Vairāk informācijas par pro-
jekta „Globālā izglītība – iesais-
tei, izaugsmei, ilgtspējai” gaitu – 
http://www.iac.edu.lv/aktualie-
projekti/globala-izglitiba-3i/.

Plašāku ieskatu projekta „Glo-
bālā dimensija sociālo zinātņu 
mācību priekšmetos” aktivitātēs 
var gūt projekta mājaslapā www.
globalaizglitiba.lv. 
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Nākotnē svarīgi būs attīstīt prasmi būt cilvēkam
Jauniešiem ir 
jāiemāca atšķirt 

labo no sliktā.


Mūsdienu 
tendence ir 

tāda, ka vispirms ir 
informācijas karš, 
kas pāraug vai nu 
politiskā, vai nu 
militārā karā, kurš 
maina lietu kārtību, 
kas ir ļoti bīstami, 
jo īpaši jauniem 
cilvēkiem, kuriem vēl 
nav prasmju rīkoties 
ar daudzveidīgu 
informāciju.



21. gadsimtā 
cilvēkos ir 

jāaudzina līdzjūtība 
vienam pret otru, jo 
mums nāksies panākt 
daudz un dažādas 
vienošanās.


Kvalitatīvai 
izglītībai 

ir jāmainās no 
translācijas uz 
transformāciju. Lai to 
izdarītu, ir jāpilnveido 
saturs.



Aktivitāte īstenota projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr. DCI-NSAED /2012/280-401) ietvaros ar ES �nansiālu atbalstu 
Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros. Par materiāla saturu atbild IAC, un tas nevar tikt uzskatīts par ES vai Latvijas valsts viedokli.
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te un pētniece Kristīne Āboliņa. 
Dalībnieki tika rosināti domāt 
par iemesliem, kādēļ mēs Latvi-
jā neredzam ilgtspējīgas attīstī-
bas aktualitātes, par trūkstošo 
posmu starp labu apņemšanos, 
iniciatīvu un reālu darbības īs-
tenošanu.

Nekas vairs nav reģionāls, 
viss ir globāls
Foruma noslēdzošo dienu ie-

sāka LU profesore Žaneta Ozoli-
ņa, akcentējot dažādus izaicinā-

jumus un aktualitātes starptau-
tiskās politikas arēnā. „Patlaban 
ir skaidrs, ka nekas vairs nav 
tāds, kā bijis agrāk, jo dzīvojam 
reģionālu un globālu izaicinā-
jumu laikā, un nekas vairs nav 
reģionāls – viss ir globāls. Pēc 
aukstā kara beigām mēs runā-
jām par jaunas starptautiskās 
kārtības izveidošanu un bijām 
gandarīti, ka esam vienojušies 
par starptautiskām tiesībām, 
normām. Šim laikam ir pienācis 
gals, jo tas, kas ir noticis pēdē-
jo trīs gadu laikā, ievērojot no-
tiekošo Sīrijā, Ukrainā, liek sa-
prast – starptautiskā kārtība kā 
tāda vairs nepastāv. Tas ir viens 
no lielajiem izaicinājumiem – 
vai mēs veidosim jaunu, taisnīgu 
kārtību, vai mēs vilksimies no-
pakaļ tiem režīmiem, kuri mē-
ģina uzspiest savu viedokli par 
to, kādai ir jābūt starptautiskajai 
kārtībai. Pēc aukstā kara beigām 
pasaule veidojās kā daudzpo-
lāra; protams, kāds bija spēcī-
gāks, kāds ne tik, bet bija valstu 
savstarpēja cieņa. Mūsdienās 
šī daudzpolaritāte mainās, ir 
dažas valstis, kuras vēlas atgūt 
savu imperiālistisko statusu. 
Mēs dzīvojam laikā, kurā valstis 
savā starpā konkurē, un tas no-
tiek globālā, nevis reģionālā mē-
rogā,” uzsvēra Ž. Ozoliņa.

Viņa skaidroja, ka patlaban 
mainās izpratne, kā tiek lietots 
jēdziens „spēks”. Starptautis-
kajās attiecībās pēc aukstā kara 
beigām ir skaidrs, ka spēku lie-
to tad, kad pret kādu tiek vērsts 

spēks, tiek vardarbīgi uzbrukts 
civiliedzīvotājiem, bet spēks 
bija tas, pret kuru drīkstēja tikt 
vērsts spēks. Taču mūsdienās 
spēku lieto, ja kāda cilvēku gru-
pa runā citā valodā, ja kādas va-
lodas lietotāji grib dzīvot brīvā 
sabiedrībā, ja kāda sabiedrība 
vēlas atbrīvoties no autoritāra 
režīma, kam nav sakara ar spē-
ku. Tādējādi spēka lietošana var 
kļūt kā reakcija, pat ja sabiedrībā 
vai valstī notiek tā sauktās mai-
gās pārbīdes.

Profesore Ž. Ozoliņa ana-
lizēja arī draudus, riskus un 
vārīgumus, ar kuriem ir jārēķi-
nās mūsdienu pasaulē. Draudi 
nāk no ārējās pasaules un nav 
atkarīgi no tā, kas notiek valstī 
vai sabiedrībā. Patlaban ārējie 
draudi ir kļuvuši diezgan ie-
spējami. „Taču daudz būtiskāki 
ir pašu radītie riski un vārīgu-
mi,” akcentēja Ž. Ozoliņa. Lai 
izprastu tendences pasaulē, viņa 
rosināja skolotājus izmantot 
Pasaules ekonomikas foruma, 
kas notiek Davosā, gatavotos 
analītiskos ziņojumus. Viens 
no tiem ir ikgadējais ziņojums, 
kurā tiek novērtēti riski piecās 
kategorijās: ekonomiskie, vi-
des, ģeopolitiskie, sabiedrības, 
proti, attiecības starp dažādām 
sabiedrības grupām, un tehno-
loģiskie. Ž. Ozoliņa uzskata, ka 
šo risku kategorijas ir ļoti mūs-
dienīgas un neatstāj aiz borta 
kādus svarīgus tematus. Ziņo-
jumā tiek uzsvērts, ka globālās 
ekonomikas krīzes vienā brīdī 
nonāk konkrētā mājā pie kon-
krēta cilvēka un atstāj ietekmi 
uz viņa naudas maku. Runājot 
par vides riskiem, ir jāievēro, ka 
tie ir divu veidu riski: tādi, ku-
rus cilvēks nespēj ietekmēt, un 
cilvēka neapdomīgas rīcības iz-
raisītie riski. Profesore progno-
zē, ka 21. gadsimtā palielināsies 
cilvēka neapdomīgas darbības 
izraisītas vides katastrofas. Ru-
nājot par ģeopolitiskajiem drau-
diem (nespēja valsts pārvaldībā 
(piemēram, korupcija, nelegālā 
tirdzniecība, organizētā nozie-
dzība, nesodāmība, politiskais 
strupceļš u. c.); starpvalstu kon-
�ikts ar reģionālām sekām, liela 
mēroga teroristu uzbrukumi, 
valsts sabrukums vai krīzes (pie-
mēram, civilais kon�ikts, mili-
tārais apvērsums u. tml.); masu 
iznīcināšanas ieroči), Ž. Ozoliņa 
izdalīja vairākas tēmas. „Trīs ar 
pusi no minētajiem ģeopolitis-
kajiem draudiem ir raksturīgi 
valstīm, kuras atrodas attīstības 

stadijā. Šīm valstīm ir ierobe-
žotas zināšanas un prasmes, kā 
pārvaldīt vājo valsti un sabied-
rību, tādēļ rezultātā var rasties 
virkne globālu seku. Iespējams, 
es pirms diviem gadiem nerunā-
tu par masu iznīcināšanas iero-
čiem, taču, ja palasām mūsu kai-
miņvalsts nacionālās aizsardzī-
bas stratēģiju, tad tajā ir teikts, 
ka Krievija var lietot kodoliero-
čus, ja tiek apdraudēti viņu tau-
tieši citās valstīs. Tas nav stāsts 
tikai par Latviju, bet arī Berlīni, 
Londonu, kurās ir miljoniem 
krievu cilvēku. Ir jāievēro, ka 
masu iznīcināšanas ieroči nav 
tikai valstu rokās, bet arī tero-
ristisko grupējumu rokās, tādēļ 
ģeopolitika nav ne vakardiena, 
ne pat šodiena – tā ir rītdiena. 
Ģeopolitiskie apdraudējumi ir 
daudz lielāki globālā mērogā 
nekā reģionālā vai lokālā,” stās-
tīja Ž. Ozoliņa.

Ž. Ozoliņa uzskata, ka vis-
lielākā problēma nākotnē būs 
starpvalstu kon�ikti, turklāt šie 
kon�ikti norisinās tepat, blakus 
Latvijai. Turklāt nav tikai viena 
veida draudu, tie ir daudzveidīgi. 
„Mūsdienās ir parādījusies jauna 
kara forma – informācijas karš. 
Jums kā skolotājiem ir milzīga 

atbildība izskaidrot jauniešiem, 
ko nozīmē informācijas karš, jo 
mūsu paaudze ir pieradusi dzī-
vot dažādās informācijas telpās, 

bet jaunieši lielākoties dzīvo 
vienā informācijas telpā, proti, 
internetā, kas ir ļoti vārīga un 
manipulējama. (Vizuālus šā ap-
galvojuma piemērus sk. Ž. Ozo-
liņas prezentācijā angļu valodā 
projekta mājaslapā www.globa-
laizglitiba.lv. – red.). Mūsdienu 
tendence ir tāda, ka vispirms ir 
informācijas karš, kas pāraug 
vai nu politiskā, vai nu militārā 
karā, kurš maina lietu kārtību, 
kas ir ļoti bīstami, jo īpaši jau-
niem cilvēkiem, kuriem vēl nav 

prasmju rīkoties ar daudzveidī-
gu informāciju. Ja gribam infor-
mācijas karā uzvarēt vai vismaz 
sevi aizsargāt, notikumi ir jāiz-
prot,” teica profesore.

Ko mācīt, un ko iemācīties? 
Ž. Ozoliņa uzskata, ka ir laiks 
pāriet no zināšanām uz pras-
mēm, jo ar zināšanām mūsdie-
nās problēmu nav, bet ir vaja-
dzīgas prasmes, kā mācīties, kā 
analizēt milzīgo informācijas 
apjomu, ar ko saskaramies ik 
dienu. Profesore ir pārliecināta, 
ka jauniešiem ir jāiemāca atšķirt 
labo no sliktā, jo hibrīdpasaulē, 
kur visa ir daudz, viss ir izplū-
dis, neskaidrs, bieži vien nav 
laika analizēt, ir jābūt skaidriem 
principiem, kā nošķirt labo no 
ļaunā. Svarīgas ir arī prasmes 
pielāgoties, solidaritātes pras-
mes, kā arī prasmes būt pašam, 
kas nozīmē cienīt atšķirīgo; un 
pāri visam ir jābūt prasmei būt 
cilvēkam, lai globālā pasaule 
būtu tuvāk cilvēkam.

21. gadsimtā jāaudzina 
līdzjūtīgāki cilvēki
Foruma noslēgumā paneļ-

diskusijas dalībnieki pauda 
savu redzējumu par to, kādai 
vajadzētu izskatīties izglītībai 
21. gadsimtā. Projekta sadarbī-
bas koordinatore Latvijā Ingu-
na Irbīte atzina, ka viņa nezina, 
kādai vajadzētu būt 21. gadsim-
ta izglītībai, taču uzsvēra, ka 
pedagogam ir svarīgi apzināties 
to, ka šodienas bērnus nedrīkst 

mācīt ar vakardienas metodēm 
dzīvei rītdienas sabiedrībā. Ir jā-
māca kas tāds, kas būs noderīgs 
rītdien, un AI / GI saturs tam ir 
piemērots.

Savukārt ViA docents V. Val-
tenbergs uzskata, ka izglītībai 
ir jāpieņem jaunās tehnoloģijas, 
ir jāmāca par daudzkultūru sa-
biedrību, vidi. „Es uzskatu, ka 
21. gadsimtā cilvēkos ir jāaudzi-
na līdzjūtība vienam pret otru, jo 
mums nāksies panākt daudz un 
dažādas vienošanās. Tās mums 
būs jāpanāk ne tādēļ, ka mums 
būs tehnoloģijas, bet tādēļ, ka 
būs cilvēki. Jautājums – kādā 
emocionālajā stāvoklī viņi atra-
dīsies? Es vēlētos, lai viņi būtu 
līdzjūtīgi,” pauda V. Valtenbergs 
un uzsvēra, ka kvalitatīvai izglī-
tībai ir jāmainās no translācijas 
uz transformāciju. Lai to izdarī-
tu, ir jāpilnveido saturs. Kaut kas 
jau ir izdarīts, taču tas ir nepie-
tiekami. Ir jāattīsta radošums, 
mācību procesam ir jābūt orien-
tētam uz prasmju nostiprinā-
šanu, apzinātības prakses ievie-
šanu dzīvē, un tas ir jādara soli 
pa solim, lai varam pārbaudīt un 
procesā radušās kļūdas novērst.

Valsts izglītības satura centra 
Interešu izglītības un audzinā-
šanas darba nodaļas vadītāja 
Astra Aukšmuksta domā, ka 
21. gadsimta izglītībai ir jāvie-
nojas par kopīgām vērtībām: 
cilvēktiesībām, solidaritāti, tole-
ranci, empātiju un atbildību par 
to, kādu dzīvi vēlamies redzēt 
nākotnē. „Šajā gadsimtā ir svarī-
gas gan zināšanas, gan prasmes, 
gan spēja tās lietot, lai ikviens 
un visi kopā dzīvotu labāk. Iz-
glītībā ir sabalansēti jādomā gan 
par galvu, gan rokām, gan sirdi,” 
uzsvēra A. Aukšmuksta.

Foruma secinājumi tiks ap-
kopoti un ievietoti IAC mājasla-
pā www.iac.edu.lv, partneru mā-
jaslapās, kā arī rudenī gaidāma-
jā izdevumā „Ieteikumi globālās 
dimensijas iekļaušanai izglītības 
dienaskārtībā”, kurš tiks publi-
cēts elektroniski, kā arī izsūtīts 
izglītības pārvaldēm visā valstī 
un AI / GI praktiķiem un poli-
tikas veidotājiem Eiropā.

Vairāk informācijas par pro-
jekta „Globālā izglītība – iesais-
tei, izaugsmei, ilgtspējai” gaitu – 
http://www.iac.edu.lv/aktualie-
projekti/globala-izglitiba-3i/.

Plašāku ieskatu projekta „Glo-
bālā dimensija sociālo zinātņu 
mācību priekšmetos” aktivitātēs 
var gūt projekta mājaslapā www.
globalaizglitiba.lv. 
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Nākotnē svarīgi būs attīstīt prasmi būt cilvēkam
Jauniešiem ir 
jāiemāca atšķirt 

labo no sliktā.


Mūsdienu 
tendence ir 

tāda, ka vispirms ir 
informācijas karš, 
kas pāraug vai nu 
politiskā, vai nu 
militārā karā, kurš 
maina lietu kārtību, 
kas ir ļoti bīstami, 
jo īpaši jauniem 
cilvēkiem, kuriem vēl 
nav prasmju rīkoties 
ar daudzveidīgu 
informāciju.



21. gadsimtā 
cilvēkos ir 

jāaudzina līdzjūtība 
vienam pret otru, jo 
mums nāksies panākt 
daudz un dažādas 
vienošanās.


Kvalitatīvai 
izglītībai 

ir jāmainās no 
translācijas uz 
transformāciju. Lai to 
izdarītu, ir jāpilnveido 
saturs.



Aktivitāte īstenota projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr. DCI-NSAED /2012/280-401) ietvaros ar ES �nansiālu atbalstu 
Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros. Par materiāla saturu atbild IAC, un tas nevar tikt uzskatīts par ES vai Latvijas valsts viedokli.

Ja mēs gribam 
ātri radīt jaunu 

izglītības saturu, 
tad šis ir tas ceļš, 
kā vajadzētu darīt, 
lai skolotājus 
nodrošinātu ar tāda 
līmeņa mācību 
materiāliem. 
Sagaidīt, ka cilvēks 
mainīs savu 
domāšanu un 
sāks citādi rīkoties, 
ir ārkārtīgi lēns 
process.


PeDAGOGu un SkOLēnu IeGuVumI PROjektā


