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Kāpēc iesaistījāmies projektā? 



Projekta realizācijā iesaistītā mērķauditorija 

• 1.-12.klašu skolēni (~630) 

• Skolas pedagogi (~60) 

• Skolēnu vecāki (publikācijas skolas mājas 
lapā) 

• Novada pedagogi (~120) 

• Ar publikācijām vietējā presē var 
iepazīties Tukuma, Engures un Jaunpils 
iedzīvotāji u.c. interesenti 

• Jaunpils novada iedzīvotāji (~ 25) 



Globālās izglītības tēmu apguve no 1. līdz 12.klasei 
• 43 klases stundās – 1.-12. klasēs, 

• 26 sociālo zinību stundās – 6., 7., 8., 9. klasēs, 

• 7 politikas un tiesību stundās – 12. klasēs, 

• 5 vēstures stundās – 11. klasēs, 

• 3 latviešu valodas stundās – 1., 11. klasēs, 

• 3 literatūras stundās – 12. klasēs, 

• 2 filozofijas stundās – 12. klasēs, 

• 2 ģeogrāfijas stundās – 7. klasēs,  

• 1 ētikas stundā – 11. klasēs. 

• 1 projektu nedēļas dienā – 1.klasē 

• 1 vides izglītības pulciņa nodarbībā 

 

Tēma «Migrācija» literatūrā,  
runājot par eksistenciālismu G.Janovska romānā «Sōla» 



Ārpusstundu pasākumi skolā 

• Pasākums – klases stundas «Eiro – valūta, kura vieno Eiropu» 1.-
12.klasēm 

 

 

 

 

 

 

• Pasākums «Bērni globālajā pasaulē» – veltīts Bērnu aizsardzības 
dienai 



Pasākums «Bērni globālajā pasaulē» 
• “Kāpēc bērni neiet skolā?”  

• “Rotaļlietu stāsts” 

• “Pārtikas drošība” 

•  “Urbanizācija” 



Pedagogu izglītošana skolā un  
Tukuma, Engures, Jaunpils novadā 
• Novada pedagogu Metodiskā 

diena – 2014 – lekcijnodarbība 
darba grupā – 85 pedagogi 

• 3 nodarbības novada sociālo 
zinību, veselības mācības, vides 
izglītības skolotājiem 

• 1 nodarbība novada filozofijas, 
ētikas un psiholoģijas skolotājiem 

• 1 nodarbība audzināšanas darba 
speciālistiem  

• Novada pedagogu Metodiskā 
diena – 2015 – darba grupa  



Nodarbības pedagogiem skolā 

• Informatīvi izglītojoša nodarbība „Kas ir globālā izglītība un kā to varam 
izmantot pedagoga darbā?” 



Nodarbības pedagogiem skolā 

• Praktiska nodarbība – klases stundas „Eiro – valūta, kas vieno Eiropu” 
aprobācija, izmantojot GI metodiku un idejas 



Pasākumi kopienā –  
biedrība «Jaunpils reģionālās attīstības centrs «Rats»» 

• 4.februārī senioriem - tēma “Mediju un žurnālistu loma mūsdienās” - 
žurnālista loma mūsdienu pasaulē (Pētera Grestes dzīvesstāsts), ziņu 
saturs (pateiktais un nepateiktais virsrakstos un fotogrāfijās, dažādos 
ziņu avotos - patiesība un meli) 

• 11.februārī motivācijas programma jaunajām māmiņām - tēma 
“Pārtikas drošība Latvijā un pasaulē” - veselīgs, sabalansēts uzturs; 
uztura grupas un ģimeņu ēšanas paradumi dažādās valstīs (bads un tā 
cēloņi - mīti un patiesība); manas ģimenes receptes (pieredzes 
apmaiņa) 



Nodarbība senioriem – atziņas pēc nodarbības 
• Man bija iespēja aizdomāties 

• par žurnālistiem un viņu darbu; 
• par notikumu atspoguļojumu medijos; 
• par to, kā var sagrozīt faktus, cik svarīga ir godīga žurnālistika; 
• par mediju lomu globālajā pasaulē; 
• par mediju lomu, žurnālistu darbību cilvēku izglītošanā; 
• par to, cik maz var ticēt medijiem; 
• par ziņām televīzijā, laikrakstos – vai viss ir patiesība? 

• Es ticu tam, ko es daru. Es ticu, ka tam ir jēga. 
• Kāda lieta, kāds darbs, kas pašam šķitis mazsvarīgs, pēkšņi uzrunā un aizkustina 

miljonus cilvēku pasaulē. 
• Kas kontrolē medijus, kontrolē prātus. 
• Nauda valda pār pasauli. Ir ļoti maz analizēt spējīgu un neuzpērkamu žurnālistu. 
• Interesēties par notiekošo man apkārt. 
• Pašam jāizvērtē visa pasniegtā informācija. 
• Tā kā ar presi var manipulēt, pašam ir jāanalizē! 





Nodarbība jaunajām māmiņām  
(sociālās motivācijas programma) - atziņas 
• Es mainīšu bērna ēdienkarti. 

• Es mainīšu ēšanas paradumus. 

• Es mainīšu savu attieksmi pret ēdienu. 

• Es mainīšu – nemetīšu ārā ēdienu, gatavošu tik, cik var apēst vienā reizē. 

• Tagad centīsimies ēst veselīgāk. 

• Es uzzināju, kas ir veselīgs ēdiens. 

• Es uzzināju daudz jauna par badu pasaulē. 

• Es uzzināju daudz jauna par citām valstīm. 

• Es uzzināju arī par to, kā pareizi ēst, lai uzņemtu pietiekoši daudz kaloriju, turpmāk to 
arī izmantošu. 

• Es izmantošu receptes, ko dzirdēju no kolēģiem. 





Profesionālie ieguvumi 

• Starppriekšmetu saiknes realizācija  

• Kooperēšanās ar kolēģiem 

• Darbs ar pieaugušajiem 

• Metodikas izmantošana citu tematu apguvē 

• Prasme iesaistīt globālās izglītības tematiku dažādu mācību 
priekšmetu un jautājumu apguvē 

• Mūsu piedāvājumi: IZMANTOJIET MŪS!  



PASAULE IR MŪSU ROKĀS 


