
12. marts, 2015      www.izglitiba-kultura.lv 13GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA

mūsdienīgi un būs aktuāli sko-
lēniem visu dzīvi. Ja skolotāji vēl 
piemeklē interesantas metodes, 
kā apgūt kādu tēmu, tad skolēni 
ar lielu aizrautību arī iesaistās to 
apguvē. „Turklāt šīs ir tēmas, par 
kurām interesējas arī ģimenē. Sko-
lēns, atgriežoties mājās, uz vecāku 
jautājumu „Ko šodien jaunu uzzi-
nāji?” var atbildēt, ka, piemēram, ir 
pētījuši preču marķējumu un uz-
zinājuši par godīgas tirdzniecības 
zīmēm uz dažādiem produktiem. 
Ģimene kopīgi var izskatīt produk-
tu skapīšus un pārliecināties, vai 
viņi, iegādājoties preces, atbalsta 
audzētājus un ražotājus, kas saņem 
taisnīgu atalgojumu. Tiek iesaistīti 
arī citi ģimenes locekļi: jaunākie 
vai vecākie brāļi, māsas, vecvecā-
ki. Tādējādi veidojas paaudžu re-
dzējums par mūsdienās aktuāliem 

jautājumiem,” norāda S. Falka.
Savukārt A. Aukšmuksta pa-

pildina, ka pēc šādu tēmu apguves 
skolā arī ģimenē var izvērtēt, cik 
daudz līdzekļu tērējam pārtikas ie-
gādei, cik daudz pārtikas izmetam 
ārā, kā tērējam enerģiju, vai šķiro-
jam atkritumus. Tie visi patlaban 
ir ļoti aktuāli un reizē arī globāli 
jautājumi, ko var apgūt, praktiski 
darbojoties – pārvēršot zināšanas 
darbībā. Tas nav atrauti no reālās 
dzīves, jo ir nepieciešamas zināša-
nas, praktiskā darbošanās, kas vei-
do attieksmi, ko tikai stāstot nevar 
panākt.

„Praktiski šiem materiāliem par 
globālo izglītību var likt vienādī-
bas zīmi ar vērtību izglītību, jo viss 
ir ciešā sazobē, kur ir saskatāmas 
kopsakarības,” vērtē S. Falka.

A. Aukšmuksta iesaka skolotā-
jiem tēmu apguvē iesaistīt arī vecā-
kus, kuri ir daudz ceļojuši, guvuši 
savu darba un dzīves pieredzi, ko 
var lietderīgi izmantot nodarbībās. 

Viņa pieļauj domu, ka šie materiā-
li ir un būs aktuāli arī skolotājiem, 
kuru klasēs ieradīsies reemigrēju-
šie skolēni vai trešo valstu pilsoņi, 
kuri, iespējams, nezinās latviešu 
valodu, bet kuriem būs savs redzē-
jums par pasauli, ko arī var izman-
tot kā resursu.

Piedāvās kritērijus 
AI / GI efektivitātes 
mērīšanai
IAC sadarbības partneri projek-

tā „Globālā dimensija sociālo zināt-
ņu mācību priekšmetos” ir Līdsas 
attīstības izglītības centrs un orga-
nizācija „Mondo”, kas gan darbojas 
AI / GI jomā, gan sniedz humāno 
palīdzību. Līdsas atīstības izglītības 
centra pārstāvis Ā. Rensons kopā 
ar kolēģi Gilu Morleju no Prīsthor-
pas vidusskolas dalījās pieredzē, kā 
izmantot drāmas metodi, lai sko-
lēni labāk izprastu jautājumus par 
transatlantisko verdzību sendienās 
un arī mūsdienās. G. Morleja atzi-
na, ka drāmas metode viņu skolās 
ir ļoti plaši izplatīta dažādu tēmu 
apguvē, jo tādējādi skolēni var ie-
justies dažādu cilvēku lomās, kuru 
dzīvesveids viņiem ir jāizzina, tas 
mudina pilnveidot viņu prasmes 
publiski uzstāties, formulēt vie-
dokli, paust savu attieksmi.

Līdsas organizācijas kolēģi pro-
jekta gaitā ir izstrādājuši kritērijus, 
kā izmērīt AI / GI efektivitāti, ietek-

mi un kvalitāti, kas vasaras sākumā 
būs publicēta projekta mājaslapā 
http://www.globalaizglitiba.lv/.

Savukārt igauņu kolēģi sadar-
-

nātņu skolotājiem ir izstrādājuši 
materiālus krievu valodā. Tajos ir 
iekļautas cilvēces galvenās problē-
mas mūsdienu pasaulē, lai skolēni 

uzvedību un attieksmi pret tām.
Daļa materiālu ir iekļauta pro-

jekta portfolio, ko projektā iesaistī-
tās skolas saņēma drukātā formātā, 
taču ar pārējiem materiāliem krie-
vu valodā var iepazīties „Mondo” 
mājaslapā http://mondo.org.ee/
wp-content/uploads/2014/11/port-
folio_rus.pdf.

Izstrādās ieteikumus 
GI / AI dimensijas 
iekļaušanai skolu 
darba kārtībā
Lai gan 2015. gads iezīmē pro-

jekta „Globālā dimensija sociālo 
zinātņu mācību priekšmetos” 
ieiešanu noslēguma fāzē, ne ma-
zāk būtisks laika posms šajā gadā 
tiek paredzēts projektā tapušo 
PORTFOLIO un GUIDE testēša-
nai Igaunijā, Čehijā un Lielbritā-
nijā. Ārvalstu pedagogu sniegtās 
rekomendācijas tiks ievērotas, 
izstrādājot ieteikumus AI / GI di-
mensijas iekļaušanai skolu darba 
kārtībā, kas projekta noslēgumā 
būs pieejams gan visās projekta 
valstīs, gan citās ES valstīs. Tiks 
izstrādāti AI / GI efektivitātes 
kritēriji sociālo zinātņu mācī-
bu priekšmetos, lai palīdzētu 
izvērtēt auditorijas izpratni glo-
bālajā tematikā. Projekta labās 
prakses un pieredzes nodošana 
starptautiskajai sabiedrībai no-
tiks globālās izglītības forumā, 
kas notiks šā gada 8.–10. jūnijā 
Valmierā Vidzemes Augstskolā, 
pulcējot apmēram 60 izglītības 
un attīstības jomas profesionāļus 
no izglītības iestādēm, pašvaldību, 
valsts pārvaldes institūcijām, 
nevalstiskajām organizācijām, 
akadēmiskās un zinātniskās 
pētniecības struktūrām no vai-
rāk nekā desmit valstīm.

Plašāku ieskatu projekta akti-
vitātēs, projektā izdotajos PORT-
FOLIO un GUIDE materiālos var 
gūt projekta mājaslapā www.glo-
balaizglitiba.lv. 
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Aprīļa sākumā Izglītības 
attīstības centrs (IAC) or-
ganizēja globālās izglītības 
semināru izglītības speciā-
listiem un lēmumu pieņē-
mējiem, kurā informēja par 
projektu „Globālā dimen-
sija sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos”, kurā ir iesaistī-

kā arī sadarbības partneri 

„Mondo” (Igaunija) un Britu 
padome Latvijā.

IAC direktore Iveta Vērse 
semināra dalībniekus infor-
mēja par projekta īstenošanas 

-
gām. Pērn IAC sadarbībā ar 
partneriem veica pētījumu 
par globālās dimensijas klāt-
būtni sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos, šogad IAC veido 
globālās izglītības program-
mu materiālus un novērtēša-
nas rīkus, organizē reģionālos 
seminārus projektā iesaistīto 
izglītības iestāžu komandām, 
aprobē izstrādātos metodis-
kos materiālus, apmeklē sko-
lās īstenotos globālās izglītī-
bas pasākumus, konsultē, da-

lās pieredzē ar Igaunijas kolē-

izdos projekta laikā izstrādā-
tos metodiskos materiālus, 
labās prakses apkopojumu 
un globālās izglītības novēr-
tēšanas instrumentus, kā arī 
popularizēs izstrādātos mācī-
bu materiālus ne tikai Latvijā, 
Igaunijā un Lielbritānijā, bet 
arī citās Eiropas Savienības 

projekta galvenais mērķis ir 
sekmēt Latvijas, Igaunijas, 
Lielbritānijas un visas Eiropas 
sabiedrības informētību, iz-
pratni par attīstības (globālo) 
izglītību un iesaisti tajā, īpaši 
veicinot jauniešu izpratni par 
pasaules kopsakarībām un 
līdzdalību taisnīgākas pasau-
les veidošanā.

Starptautiskās sadarbības 
koordinatore, Britu padomes 
Latvijā pārstāve Ilze Salenie-
ce uzsvēra, ka gan pašiem 
skolotājiem jāapzinās, gan 
arī skolēniem jāskaidro un 
ar uzskatāmiem piemēriem 
(lieti noder pasaules karte 
ar iedzīvotāju skaita, inter-
neta lietošanas, nabadzības 
datiem) jāparāda, ka pasaule 
ir ļoti atšķirīga un visi cilvē-
ki nav vienlīdzīgā situācijā. 

Mūsdienu pasaule ir sarež-
ģīta, nedroša, informācijas 
pārblīvēta, steidzīga un ātra, 
turklāt sadalīta: „mēs” un 

-
veidīgiem piemēriem skaid-
roja, ka globalizācijas procesi 
aptver visas iespējamās cilvē-
ka dzīves jomas un veido un 
ietekmē visas iespējamās cil-
vēka izvēles un vidi, kurā viņš 
dzīvo un darbojas; globalizā-
cijai ir pakļauti ne tikai atse-
višķi indivīdi, bet arī indivīdu 
grupas, organizācijas, valstis 
un valstu apvienības. Globa-
lizācijas procesi un to radītā 
ietekme ir mūsdienu pasaules 
realitāte, līdz ar to no tās nav 
iespējams izvairīties. Turklāt 
jāsaprot, ka globalizāciju nav 
iespējams raksturot tikai kā 
pozitīvu vai tikai kā negatīvu 
kategoriju, jo tā ir process, kas 
rada gan pozitīvu, gan nega-
tīvu ietekmi. Tikai rēķinoties 
ar tām abām, iespējama efek-
tīva globalizācijas procesu 
pozitīvo aspektu (internets, 
informācijas aprite, tirdznie-
cības iespējas) izmantošana 
un negatīvo aspektu (vides 
piesārņojums, klimata iz-
maiņas, kriminālā pasaule) 
analīze, izvērtēšana un mak-
simāla novēršana. Lai ilustrē-
tu tēmas, kas aptver globālās 
izglītības saturu, IAC lekto-
res radījušas ziloni Oskaru, 
kas kā puzle saliekams no 
vairākiem gabaliņiem: da-
žādība, savstarpējā atkarība, 
sociālais taisnīgums, cilvēk-
tiesības, globālā pilsonība, 
vērtības un izpratne, ilgt-

risināšana.

mobilie tālruņi 
un stereotipi
Semināra dalībniekiem 

bija iespēja piedalīties vai-
rākās nodarbībās, ko vadīja 
gan IAC lektori, gan projekta 
sadarbības partneri no Igau-
nijas un Lielbritānijas.

Satura un metodikas ko-
ordinatore Latvijā Daina 
Zelmene vadīja nodarbību 

-
šanu, novākšanu, realizāciju. 
Sadaloties vairākās grupās, 
rēķinājām, cik par darbu 
saņem audzētājs, uzpircējs, 
transportētājs, pārstrādātājs 
un tirgotājs. Katra grupa ie-
jutās vienā no šīm lomām un 
centās novērtēt veicamā dar-
ba apjomu un samaksu. Pēc 
analīzes skaidri redzējām, ka 
cena, par kādu iegādājamies 

Taisnīgās tirdzniecības veici-
nāšanai ir radīta zīme „Fair-
trade” (www.fairtrade.lv), kas 
nodrošina godīgu atlīdzību 
produkta ražotājam un dar-
biniekiem. Iegādājoties šos 
produktus, ikviens var pozi-
tīvi ietekmēt attīstības zemēs 
dzīvojošo cilvēku dzīvi. No 
godīgās tirdzniecības gūst 

-
-

stīs. Latvijā zīme „Fairtrade” 
ir atrodama uz atsevišķu šķir-

-
kojuma. Līdzīgu nodarbību 
piedāvāja arī Johanna Helina 
no organizācijas „Mondo”, 
stāstot par kakao pupiņām. 
Abās nodarbībās it kā ro-
taļdēmties uzzinājām daudz 
iepriekš nezināmu faktu par 

matemātiku.
Savukārt Līdsas attīstības 

izglītības centra pārstāvis 
Adams Rensons ļāva apjaust 
dažus pozitīvus un dažus 
negatīvus mobilo telefonu 
aspektus, tādējādi skolēni var 
izprast, kā viņu dzīve, izvēlo-

ties aizvien jaunas tehnolo-
ģijas, ir sasaistāma ar globā-

taisnīgumu un ilgtspējīgu at-
tīstību. Vairumā elektropreču 
tiek izmantota metāliska rūda 
koltans, ko iegūst Āfrikas val-
stīs, par darbaspēku izman-
tojot bērnus un pusaudžus, 
turklāt samaksa par šī mine-
rāla iegūšanu ir ļoti niecīga. 
Lektors stāstīja par pirmo 
„Fairtrade” un ētisko mobilo 
tālruni www.fairphone.com.

Sadarbības koordinatore 
Latvijā Ingūna Irbīte infor-

-
kāršotiem priekšstatiem par 
kādu sociālu grupu. Klaji ne-
gatīvus priekšstatus dēvē par 
aizspriedumiem. Viņa skaid-
roja, ka gan aizspriedumi, 
gan stereotipi pastiprina vēl-

pret viņiem”, piebilstot, ka 

skolotājiem ir jāuzmanās, lai, 
mācot par stereotipiem, ne-
iemācītu… stereotipus. No-
darbībā izdevās uzzināt, gan 
kurā valstī ir vislielākais ie-
dzīvotāju dzīves ilgums, gan 
kura valsts atvēl procentuāli 
vislielāko daļu iekšzemes 
kopprodukta veselības aprū-

faktus. Dalībnieki sagrupēja 
stereotipus: ko Āfrikas pār-
stāvis domā par eiropiešiem 
un ko Eiropas pārstāvis domā 
par Āfrikā dzīvojošajiem cil-
vēkiem.

Nākamajā laikrakstā nu-
murā iepazīstināsim ar vie-
nas šādas nodarbības meto-
diskajiem materiāliem, ko 
skolotāji varēs izmantot gan 
sava mācību priekšmeta vai 
klases audzināšanas stundās, 
gan kādā globālajai izglītībai 
veltītā pasākumā. 
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Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga, Skrundas novada 
izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte, Saldus novada izglītības pārvaldes 
vadītāja Saulcerīte Levica un Latvijas Universitātes studiju programmas „Sko-
lotājs” direktore Sandra Kalniņa kārto stereotipus par Eiropā un Āfrikā dzīvo-
jošajiem cilvēkiem.

IAC direktore Iveta Vērse semināra dalībniekus in-
formēja par projekta īstenošanas gaitu.

Sadarbības koordinatore Latvijā Ingūna Irbīte skaidro stereotipus.

Līdsas attīstības izglītības centra pārstāvis Adams 
Rensons dalījās pieredzē par sadarbības iespējām 
un nozīmi globālajā izglītībā.

   DAIGA KĻANSKAIK

Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”
(Nr.DCI-NSAED /2012/280-401)
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Projekts (Nr. 
„EuropeAid” programmas ietvaros. Par materiāla saturu atbild IAC, un tas nevar tikt uzskatīts par ES vai Latvijas valsts viedokli.

var likt vienādības zīmi ar vērtību izglītību

FOTO: Andris Bērziņš

Tukuma 2. vidusskolas direkto-
ra vietniece audzināšanas darbā 
Evita Korna dalās pieredzē, kā 
skolā tiek izmantoti IAC izstrā-
dātie resursi.

FOTO: Andris Bērziņš

IAC direktore Iveta Vērse kon-
ferencē uzsvēra, ka AI / GI ir 
rosinājusi iepazīt un izzināt to, 
kā attīstāmies savā valstī un kas 
notiek pasaulē, un diskutēt un 
aizdomāties par to.

FOTO: Andris Bērziņš

Globālās izglītības centra „Mon-
do” pārstāve Johanna Helina 
iepazīstina ar igauņu kolēģu 
izstrādātajiem resursiem mazā-
kumtautību skolām.


