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Globālās izglītības jautājumi Latvijas un Eiropas valstu izglītībā  

 
Š.g. 14.novembrī no plkst. 10:30 līdz 16:00 viesnīcā „Alberts” (Rīgā, Dzirnavu ielā 33) 
biedrība „Izglītības attīstības centrs” organizē starptautisku konferenci par globālo 
izglītību Latvijas un Eiropas valstīs projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu 
mācību priekšmetos” ietvaros. Konferences mērķis ir iepazīstināt ar starptautiska 
pētījuma globālās izglītības jomā rezultātiem, kā arī atsegt tēmas aktualitāti mūsdienu 
izglītībā.   
 
Konference „Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas” ir starptautiska 
pētījuma par globālās izglītības vietu Eiropas valstu izglītībā publicitātes pasākums, kurā 
aicināti piedalīties un uzstāties vietējie un ārvalstu attīstības sadarbības un izglītības jomas 
eksperti, LR Izglītības un zinātnes, kā arī Ārlietu ministrijas pārstāvji, pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju darbinieki. Tajā tiks aktualizēta globālās izglītības tēma, kā arī uz 
pētījuma secinājumu un labās prakses piemēru bāzes meklēti nākotnes scenāriji globālo 
zināšanu un prasmju integrēšanai Latvijas izglītībā.  
 
Konferencē eksperta viedokli par globālās izglītības un attīstības jomas izpratni skolā  un 
sabiedrībā sniegs LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa, 
globālās izglītības situāciju Eiropas kontekstā komentēs starptautiskais globālās izglītības 
eksperts no Apvienotās Karalistes Pīters Deiviss (Peter Davis), par globālās izglītības labo 
praksi Igaunijā, Apvienotajā Karalistē un Latvijā runās Johanna Helina (Johanna Helin) no 
Igaunijas nevalstiskās organizācijas Mondo, Ādams Rensons (Adam Ranson) no Apvienotās 
Karalistes Līdsas Attīstības izglītības centra, Ingūna Irbīte un Daina Zelmene no Izglītības 
attīstības centra un Ilze Saleniece  no Britu padome Latvijā.  
 
Trīs gadu projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” īsteno Izglītības 
attīstības centrs 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.  
Projekta nākamajā posmā plānots kvalitatīvi papildināt sociālo zinātņu mācību priekšmetu 
saturu un metodiku, integrējot tajā attīstības/globālās izglītības tēmas (ilgtspējīga attīstība, 
savstarpējā mijiedarbība, vērtības un uzskati, globālā pilsonība, dažādība, cilvēktiesības, 
sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana u.c.). Projektā tiks aktivizēta 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 finansiālu 
atbalstu. 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.  
 

Izglītības attīstības centrs 

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



Informācijas resursi internetā: 

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

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

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

 
Informāciju sagatavoja:  
Linda Ugaine, projekta publicitātes koordinatore  
tālr.: 67503730, mob. tālr.: 29181480 
linda.ugaine@latnet.lv 
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