Mentori attīstības sadarbības un
attīstības izglītības jomā1
Nr.
Vārds
p.k.
1. Laura

1

Uzvārds

Kontaktinformācija

Tēmas

Bužinska

laura.buzinska@gmail.com
28621469
danute@kust.lv
GSM: +371 2918 4594

Starpkultūru jautājumi.

2.

Danute

Dūra

3.

Evija

Goluba

evija.goluba@gmail.com
+29660930

4.

Ingūna

Irbīte

inguna.irbite@latnet.lv
29272930

5.

Liene

Jurgelāne

liene@kust.lv
+371 29220184

6.

Ruta

Kaupe

ruta.kaupe@inbox.lv
dialogs@diacentrs.lv
+37129412855

Dažādi ilgtspējīgas
attīstības aspekti.
Kultūru daudzveidība un
starpkultūru komunikācija.
Attīstības valstu
atspoguļojums un
stereotipi par tām.
Godīgā tirdzniecība.
Attīstība postpadomju
telpā.
Tūkstošgades attīstības
mērķi.
Post-2015.
Eiropas Savienības
Daudzgadu budžets.
AidWatch.
Eiropas Savienības
attīstības sadarbības
politika.
Latvijas attīstības
sadarbība.
Attīstības/globālās
izglītības saturs un
metodika.
Sociālais taisnīgums
(resursu pieejamība,
dzimuma jautājumi,
ekonomika u.c. aspekti).
Godīgā tirdzniecība.
Ilgstpējīgas attīstības
stratēģijas, Foruma teātris.
Starpkultūru kompetenču
attīstīšana.
Mediji.
HIV profilakse, darbs ar
narkoatkarīgajiem
(kaitējuma mazināšanas),
treneru apmācība,
cilvēkresursu vadība.
NVO darbība
(administratīvā), HIV NVO
sadarbība Eiropā.

Sīkākai informācijai par sadarbības nosacījumiem sazinieties ar konkrēto mentoru!
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7.

Maija

Kāle

26114496;
maijakale@gmail.com

8.

Rūta

Kronberga

9.

Ausma

Pastore

ruta.kronberga@gmail.com
28352648
ausmap@apollo.lv

10. Ilze

Saleniece

ilze@kust.lv
29268257

11. Diāna

Stendzeniece

diana@glen.lv

12. Aija

Tūna

29416341
aija.tuna@gmail.com

Attīstības izglītība.
Attīstības sadarbība.
Subsahāras Āfrikas vēsture.
Vide.
Starpkultūru jautājumi.
Pieredze darbā ar NVO un
ministrijām Moldovā.
Pieredze darbā ar trešo
valstu studentiem Moldovā,
Latvijā.
Attīstības sadarbības un
attīstības izglītības
pamatjautājumi.
Ieinteresēto pušu vajadzību
izzināšana, iespējamo
risinājumu izstrāde.
NVO sektora organizāciju
kapacitātes celšana.
Sociālo problēmu
aktualizēšana un
iespējamie risinājumi.
Attīstības/globālās
izglītības būtība un
aktualitāte.
Attīstības/globālās
izglītības saistība ar
attīstības sadarbību.
Attīstības dažādās
dimensijas (ilgtspēja,
ekonomiskā attīstība,
labizjūta un laimes
dimensija u.c.).
Sociālā līdztiesība,
taisnīgums un solidaritāte.
Starpkultūru attiecības un
dažādība kā vērtība.
Attīstības/globālās
izglītības projektu
plānošana, ieviešana un
izvērtēšana.
Vietējā un globālā
mijiedarbība, kopsakarības.
Līdzdalība un aktīvisms.
Globalizācijas ietekme uz
izglītību un mācīšanos
(alternatīvi/citi zināšanu,
izglītības iegūšanas veidi,
pieejas, mācīšanās vides).
Dažādas vides problēmu
tēmas attīstības izglītības
kontekstā.
Izglītība un skola globālajā
pasaulē: realitāte,
izaicinājumi un iespējas.
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13. Baiba

Udrase

baibau@gmail.com

14. Linda

Ugaine

Linda.ugaine@latnet.lv
29181480

Vaivare

Inese.vaivare@gmail.com

16. Elīna

Veide

elinaveide@gmail.com
29161242

17. Iveta

Vērse

18. Daina

Zelmene

iveta.verse@latnet.lv
67503730
daina.zelmene@latnet.lv
26542752

15.

Inese

Vajadzībās balstītas
darbības veidošana skolā:
iekļaujoša un
daudzfunkcionāla darbība
daudzkultūru kontekstā.
Skolotāja lomas maiņa
mācību procesā
globalizācijas un
informācijas laikmetā.
Kopiena kā resurss:
partnerības veidošana un
robežu paplašināšana.
Attīstības sadarbības
politika un iesaistītās
institūcijas, „aktieri” Latvijā
un Eiropā.
Tūkstošgades attīstības
mērķi un globalizācijas
sociālie aspekti.
Dažādība, daudzveidība,
citādā pieņemšana,
stereotipi.
Starppersonu konfliktu
risināšana saistībā ar
iepriekš minētajām tēmām.
Identitāte.
Organizācijas kapacitātes
stiprināšana attīstības
jomā.
Interešu aizstāvība,
pārvaldes un nevalstisko
organizāciju procesi,
saistītās puses attīstības
jomā.
Aktuālie attīstības
jautājumi Eiropā un
pasaulē.
Projektu izstrādes
pamatprincipi.
Attīstības izglītība.
Attīstības sadarbība.
Sadarbība ar Gruziju,
Baltkrieviju.
Attīstības izglītības
projektu izveide un vadība.
Attīstības/globālās
izglītības saturs un
metodika.

3

