Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai
(2014.LV/PR/01/07)
Projektu finansē Latvijas valsts

Forums „Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai”
2015. gada 8.-10. jūnijs, Vidzemes Augstskola, Tērbatas iela 10, Valmiera

Darba kārtība
8. jūnijs
10.30-11.00

Konferences dalībnieku reģistrācija, kafija

11.00-12.40

Konferences atklāšana
Iveta Vērse, Izglītības attīstības centra (IAC) direktore
Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskolas (ViA) rektors, Dr. hist.
Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja
No translācijas uz transformāciju globālajā izglītībā
Visvaldis Valtenbergs, ViA docents, ViA Humanitāro, ekonomisko un sociālo pētījumu
institūta vadošais pētnieks, Dr. pol. sc.
Inese Ebele, Studiju un attīstības direktore Biznesa vadības koledžā, Mg. soc. sc.,
ViA lektore

12.40-13.00

Kafijas pauze

13.00-14.30

Skolas kā attīstības/globālās izglītības resursu atbalsts un centri vietējo kopienu dzīves
kvalitātes uzlabošanai
Projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” pieredze,
materiāli un sadarbības iespējas
Latvijas pieredze Igaunijas
Lielbritānijas pieredze
Jauniešu grupa
pieredze
IAC
Līdsas AIC
MONDO

14.30-16.00

Pusdienas viesnīcā Wolmar

16.00-17.30

Izglītības loma drošas un labklājīgas sabiedrības veidošanā
Foruma dalībnieku pieredze un sadarbības iespējas

17.30-18.00

Kafijas pauze

18.15-20.00

Par lokālo globālajā pasaulē
Iepazīsim Valmieru!
1. grupa

20.00

2. grupa

3. grupa

Vakariņas viesnīcā Wolmar

Aktivitāte 4.2. „Starptautisks pasākums sociālo zinātņu jomā iesaistītajiem”
Pasākums norit projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Nr.DCI-NSAED /2012/280-401) ietvaros
ar ES Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas finansiālu atbalstu.
www.globalaizglitiba.lv
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Darba kārtība
9. jūnijs
9.30-11.00

Ilgtspējīgas attīstības aktualitāte Eiropas Savienības un pasaules kontekstā
Dr. env. sc. Kristīne Āboliņa, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes
pētniece un docente

11.00-11.30

Kafijas pauze

11.30-13.00

Eiropas nākotnes perspektīva un jauniešu iespējas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā
Piemēri un metodes no prakses
Ilgtspējīga attīstība: Globālā izglītība un
vide
skolas:
Čehijas piemērs
Kristīne Āboliņa,
LU
Kristýna Hrubanová,
Gabriela Hájková,
NaZemi, Čehija

Skolotāju sadarbības projektos
veidoti mācību resursi
Steven Stegers, EUROCLIO
Nana Tsikhistavi, GAHE, Gruzija
Iryna Kostyuk, NovaDoba,
Ukraina

13.00-14.30

Pusdienas viesnīcā Wolmar

14.30-16.00

Attīstības izglītības / Globālās izglītības loma konkurētspējīgākas ES veidošanā
Diskusija. Ieteikumi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā
Jaunieši
Pedagogi
Institūciju un NVO pārstāvji

16.00-16.30

Kafijas pauze

16.30-18.00

Metodes un resursi globālās dimensijas iekļaušanai izglītības dienaskārtībā
Izdevuma „Pirmie soļi AI/GI efektivitātes izvērtēšanā” atklāšana
Adam Ranson, Līdsas Attīstības izglītības centrs, Lielbritānija

18.00-18.30

Kafijas pauze

No 18.30

Kultūras programma (atbilstoši iepriekšējam individuālās izvēles pieteikumam)

20.30
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Darba kārtība
10. jūnijs
9.00-10.30

Reģionālās un globālās politikas aktualitātes globālās izglītības kontekstā
Dr. paed. Žaneta Ozoliņa, LU Sociālo zinātņu fakultātes profesore

10.30-11.00

Kafijas pauze

11.00-12.30

Idejas nākotnei: kā veicināt jauniešu un plašākas sabiedrības informētību, iesaisti un
ilgtspējīgu izaugsmi
Kā labāk dzīvot labākā pasaulē?
Izglītotāju loma multipolārā
pasaulē
Albrect Ansohn, ImPuls, Vācija

Nepastarpināta pieredze kā globālās
izglītības instruments
Elīna Dzelzkalēja, Silvija Pūpola, GLEN Latvija

12.30-14.00

Pusdienas viesnīcā Wolmar

14.00-15.00

Noslēguma saruna: iesaistīto pušu redzējums

15.00-15.30

Foruma izvērtējums un noslēgums

15.30

Noslēguma kafija
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