
Globālās izglītības nākotnes iespējas: 

partnerību nozīme 
Ilze Saleniece (Britu padome Latvijā, IAC) 





Ko mēs redzam šajā fotogrāfijā? 

• 2.klases skolēni 

• Skolotāja Zoja Ļaščuka 

• Nodarbība par norisēm pasaulē, 

globālo izglītību 

• Skola 

 

 

 

Zojas Ļaščukas 

(Aknīstes 

vidusskola) stunda 

2.klasē "Veidojam 

zemeslodi. 

Kontinenti" 

 



Ko mēs neredzam šajā fotogrāfijā? 

• Zojas Ļaščukas izglītība 

• Skolēnu vecāki 

• Aknīstes vidusskolas 

administrācija 

• Aknīstes iedzīvotāji 

• Aknīstes pašvaldība 

 

 

Zojas Ļaščukas 

(Aknīstes 

vidusskola) stunda 

2.klasē "Veidojam 

zemeslodi. 

Kontinenti" 

 



Ko mēs neredzam šajā fotogrāfijā? 

• Projekts «Skolas kā satelīti 

attīstības izglītībā» 

• NVO «Izglītības attīstības 

centrs» 

• NVO «GLEN Latvija» 

• Līdsas Attīstības izglītības centrs 

• Vietēja un starptautiska 

komunikāciju un sadarbības 

platforma (LAPAS, DEEEP) 

 

 

Zojas Ļaščukas 

(Aknīstes 

vidusskola) stunda 

2.klasē "Veidojam 

zemeslodi. 

Kontinenti" 

 



Ko mēs neredzam šajā fotogrāfijā? 

• Eiropas un pasaules mēroga 

prioritātes, politiskais ietvars 

• Eiropas Komisija 

• Ārlietu ministrija 

• Izglītības un zinātnes ministrija 

• ... 

 

 

 

 

Zojas Ļaščukas 

(Aknīstes 

vidusskola) stunda 

2.klasē "Veidojam 

zemeslodi. 

Kontinenti" 

 





Partnerību nozīme  

• Dažāds darbības mērogs 

• Dažādi resursi 

• Dažādas funkcijas 

• Dažādas ietekmes 

 

• Kopīgs virsmērķis 

 



Globālās izglītības nākotnes 

iespējas 

3 scenāriji 
 

 

Dr. sc. pol. Visvaldis 

Valtenbergs, docents, 

Vidzemes Augstskolas 

Sociālo zinātņu fakultātes 

dekāns 



Globālās izglītības nākotne 

1. scenārijs: esošās situācijas turpinājums jeb 

status quo 
- Uzsvars uz attīstības sadarbību 

- Pāris aktīvas nevalstiskās organizācijas 

- Pakārtošanās finansējuma pieejamībai, iespējām 

- Kampaņveidīgums, sistemātiskas un visaptverošas pieejas trūkums 

 



Globālās izglītības nākotne 

2. scenārijs: tīkla organizācijas scenārijs 
- Aktīvāka sadarbība starp iesaistītajām pusēm, savstarpēja 

mācīšanās, konsorcija izveide 

- Eiropas Savienības finansējuma pieejamība; trūkst vietējā 

finansējuma 

- Stiprs skolu tīkls (aktivitātes turpinās arī pēc projektiem) 

- Kvalitatīvu materiālu pieejamība (arī e-vidē), atbalsts 

- Plašākas kopienas iesaistīšana 

- GI ieviešana vēl nav pietiekami sistemātiska, atsevišķi elementi, kas 

ir atrauti no kopējā izglītības satura 



Globālās izglītības nākotne 

3. scenārijs: institucionalizācijas scenārijs 
- Aktīvas organizācijas, pastiprinās koordinējošās organizācijas 

nozīme, kas virza GI un spēj pievērst Izglītības un zinātnes 

ministrijas un Ārlietu ministrijas uzmanību 

- GI elementi mērķtiecīgi iestrādāti politikas plānošanas dokumentos 

un izglītības standartos 

- Specializēti GI piedāvājumi par dažādām GI tēmām centralizētā 

datu bāzē; vietēji radīti un aktuāli materiāli 

- Saikne starp formālo un neformālo izglītību, dažādiem līmeņiem 

- Ārzemēs dzīvojošo, reemigrējušo bērnu, vecāku iesaiste 



Globālā izglītība nākotnē 

• Aktīva sadarbība starp dažādām pusēm 

• Politiskais atbalsts 

• Mērķtiecība 

• Ilgtspēja, ilglaicīgums 

• Resursi: kvalitatīvi un pieejami 

• Aktīva mijiedarbība starp lokālo un globālo 



Gribam dzirdēt jūsu viedokli 

 

Mūsu RESURSI: kas mums ir un ko mēs varam 

dot? 

 

VAJADZĪBAS: kas mums ir vajadzīgs un kas to 

var piedāvāt? 



Paldies par uzmanību! 


