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23.novembris - Ievadsemināra 3.diena 

 

Globālās ziņas 
Izglītības attīstības centrs 
Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” 

 
Dzirnavu iela 34a-8, Rīga  

www.globalaizglitiba.lv  T: 67503730 

 
 
Labrīt!  

Sveicam noslēdzošajā semināra dienā… vai varbūt nebraucam 

mājās?!  

Pēc vakardienas prasās savs iekšējais audits: 

 Kā ar manām šķērēm starp attieksmi un uzvedību? Bez kā es varu 

dzīvē iztikt? Kāpēc es ar savu maģistra izglītību neko nezinu par 

Kamerūnu?  

Arī man vēl tāls ceļš ejams. Lai mums izdodas. 
 

   

  

 

 

 

 

  

  

  

 

Dalībnieku refleksija par 

22.novembri: 

Ļoti uzrunāja Kena Vilbera 7 

attīstības stadijas. 

Pasaulei ir vajadzīgi citus mīloši 

cilvēki. 

Un kā ir ar manām šķērēm? 

Sociālās zinības pasauli līdzsvaro 

Meklēt iekšējo mieru sociāli 

atbildīgā sabiedrībā. 

Kā labāk dzīvot labākā pasaulē 

labākam cilvēkam. 

Apmierinātība ar dzīvi nav saistīta 

tikai ar ekonomisko izaugsmi 

 Es esmu izcila 21.gs.skolotāja! 

Patīkama kopā būšana ar kolēģiem 

Esmu iepazinusies ar jaukie, 

atsaucīgiem kolēģiem. 

Pasaule ir mainīga, mums jāmainās 

līdz ar to! 

Visas aktivitātes var izmatot jebkurā  

stundā. 

Uzzināju, ka vēl ļoti maz zinu par 

globālo izglītību!  

Netaisnība, ka kafijas ražotāju peļņa 

ir tik zema. 

Cik maz  mēs zinām par lietu 

patieso vērtību. 
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Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu 

 mācību priekšmetos” 

 (Nr. DCI-NSAED/2012/280-401) tiek īstenots 

 ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu 

 Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” 

 programmas ietvaros un Sabiedrības 

 integrācijas fonda (SIF) un LR Ārlietu ministrijas 

 finansiālu atbalstu. Par šī materiāla 

 saturu pilnībā atbild Izglītības attīstības centrs 

 

Mums nav pulksteņu  

mums ir laiks 

 

Cik patiesi spējam novērtēt 

to, kas mums ir un cik ātri 

mēs pie tā pierodam. 

 

Lai arī mums ir intelektuālas 

zināšanas par globālo, mūs 

vairāk ietekmē sajūtas par 

globālo. Zināšanas pēc 3 

dienām ir pazudušas – vietā 

parādās emocionāli 

pielādēti skati. 

 

Kāpēc jābrauc vienam, ja 

var braukt kompānijā? Un 

kompānija vienmēr 

atradīsies. Pie tā var ātri 

pierast. 

 

Mums kā baltajiem cilvēkiem 

tomēr ir dubultā morāle 

attiecībā pret Āfrikas 

kontinentu un tā saglabāsies 

mūžīgi.  

 

Apzināties, ka cilvēki varbūt 

ikvienā no 7 attīstības 

stadijām sabiedrībā. Zināt to. 

Nemēģināt pārveidot. 

 

Zināšanas par sabiedrību ir 

ļoti labs līdzsvarošanas 

mehānisms 

 

 

Ingūna Irbīte,  

IAC projektu koordinatore un 

tālākizglītības kursu nodarbību 

vadītāja, programmu, grāmatu  

autore. Vēstures un politikas 

skolotāja. Sadarbojas ar IAC 10 

gadus. Nemitīgi „mācās” globālo 

pasauli praktiski un teorētiski. 

Kā pēdējā laikā tev noderējušas  

zināšanas, prasmes, attieksmes, 

ko sniedz globālā izglītība? 

Tas noder profesionālajā dzīvē, 

piemēram, IAC projektos strādājot 

ar cilvēkiem, kuri ieradušies uz 

dzīvi Latvijā no Ukrainas, Krievijas, 

Turkmenistānas, ASV, Japānas, 

Kubas un citām valstīm. Tas palīdz 

darbā skolā. Nesen dzirdēju kādu 

jaunieti sakām – „Mūsdienu 

pasaule līdzinās sporta spēlei, 

kuras noteikumi mainās spēles 

gaitā. Tas ir kā BMX ar basketbola 

elementiem ledus arēnā, kurā ik 

pa laikam nodziest gaisma.” 

Domāju, ka globālā izglītība 

palīdz gan man, gan maniem 

skolēniem šo „spēli” spēlēt drošāk, 

gudrāk un atbildīgāk. 

 

Daina Zelmene,  

IAC projektu koordinatore 

un tālākizglītītības kursu 

nodarbību vadītāja, 

programmu, grāmatu  

autore. Vēstures un sociālo 

zinību skolotāja. Jūsmo par 

Latvijas dabu (īpaši 

putniem) visos gadalaikos. 

Kā globālā izglītība attiecas 

uz tavu ikdienas dzīvi? 

Ir kļuvis interesantāk, esmu 

kļuvusi ziņkārīgāka. Ziņās 

klausos un lasu pateikto, bet  

sadzirdu un ieraugu arī 

noklusēto, kam agrāk 

nepievērsu  uzmanību. 

Iepērkoties, apskatos, kur ir 

ražotas lietas, kas nonāk 

manis. Atbalstu draugus, kuri 

lūdz viņu dzimšanas dienā 

plānotās dāvanas vērtību 

pārvērst naudas  

ieskaitījumā to cilvēku 

kontā, kam klājas ne tik 

viegli.   Ideālisms un cerības  

mani spārno. 

 


