
23. oktobris, 2014      www.izglitiba-kultura.lv

Kolēģes piebilst, ka iespē-
jams izmantot arī IT. Svarīgi, ka 
nodarbības ir veidotas tā, lai tās 
varētu izmantot katrā skolēna 
vecumposmā. Vidusskolēniem ir 
piemērotas nodarbības, kurās var 
attīstīt kritisko domāšanu.

„Ir uzrakstīts un sagatavots 
daudz metodisko materiālu, sko-
lotājam tikai atliek tos gudri izvē-
lēties un izmantot, jo, manuprāt, 
patlaban nevienu priekšmetu 
nedrīkst mācīt bez sasaistes ar 
pasaulē notiekošo, ar bērnu reā-
lo praksi un vidi. Ar IAC kursu 
programmu iepazinos pirms 
pieciem gadiem un vairs citādi 
neprotu un negribu strādāt. Strā-
dājot ar šiem materiāliem un me-
todiku, nav nepieciešamas mācī-
bu grāmatas. Mācību stundu var 
novadīt aizrautīgi un interesanti, 
neliekot akcentu uz IT izmanto-
šanu,” pieredzē dalās J. Amola. 
Babītes vidusskolas skolotājas uz-
sver, ka IAC projektā veidoto glo-
bālās izglītības nodarbību saturu 
un metodiku var izmantot atšķi-
rīgu mācību priekšmetu skolotāji 
un katrs var atrast sev piemērotu 

tematiku, resursus, materiālus 
darbam jau pusgadam uz priek-
šu. Turklāt ar šiem materiāliem 
skolotāji var strādāt ļoti radoši, 
tos papildinot ar savām idejām.

„Nozīmīgākais – šo nodarbī-
bu saturs motivē skolēnus inte-
resēties par norisēm sabiedrībā. 
Atliek tikai pateikt tematu, un 
viņi meklē informāciju, dalās 
pieredzē, viedokļos un reizēm 
pat papildina skolotāju. Cerēt, 
ka gada vai divu laikā skolēni 
kļūs par rīcības cilvēkiem, būtu 
pārsteidzīgi. Taču tas, ka viņu 
domāšana lēnām mainās, ka 
skolēni pamana to, kam agrāk 
nav pievērsuši uzmanību, ka 
paši iniciē talku rīkošanu, vāc 
makulatūru, izlietotās baterijas, 
šķiro atkritumus, ir skaidrs. Pie-
mēram, par mūsu makulatūras 
vākšanas akciju interesējas arī 
Piņku iedzīvotāji, viņi to ir vien-
reiz pamanījuši un jautā mums 
atkal,” stāsta sociālo zinību sko-
lotāja Anita Kalniņa.

J. Amola piebilst, ka viens no 
skolas absolventiem ir stāstījis, 
ka augstskolas 1. kursā viņš bijis 

vienīgais, kas zinājis, ko nozī-
mē jēdziens „ekoloģiskā pēda”. 
„Visi mūsu skolas skolēni pētīja 
un mērīja ne tikai savas, bet arī 
savu vecāku ekoloģiskās pēdas – 
cik viņi ir veiksmīgi vai neveiks-
mīgi dabas resursu patērētāji. 
Un tas jau ir solis nākotnē,” uz-
skata J. Amola.

Skolotājas atzīst, ka projekta 
tēmas personīgi viņas ir ieinte-
resējušas un aizrāvušas. Viss, ko 
skolotājas darījušas semināros, 
ne brīdi nav garlaikojis vai nogur-
dinājis, pat vēlu vakarā vēl bijusi 
enerģija un vēlme darboties.

Arī Smiltenes ģimnāzijas vēs-
tures, kulturoloģijas un sociālo 
zinību skolotāja Vilja Mauriņa at-
zinīgi novērtē IAC speciālistu pa-
veikto. „Tas ir fantastisks darbs, 
kas ir ieguldīts, lai šie materiāli 
taptu. Ja mums katram pašam tas 
būtu jādara, tas nebūtu iespējami, 
jo skolotājam nav tik daudz laika, 
lai šāda līmeņa nodarbības izstrā-
dātu. Vērtīgi, ka tēmas un meto-
des var lieliski piemērot dažādos 
mācību priekšmetos. Interesanti, 
ka temati tiek piedāvāti caur per-

sonīgo prizmu, tādējādi ar tiem 
esmu aizrāvusies gan pati, gan 
skolēni. Varu tikai apbrīnot, cik 
daudzšķautņaini tiek atklāts tē-
mas saturs: tas skolēnus uzrunā, 
un viņi aktīvi pauž savas domas. 
Skolēniem ļoti patika nodarbī-
bas par naudu, godīgu tirdznie-
cību, kafiju, kakao. Mēs skolā 
nestrādājam visu stundu, bet 
izvēlamies tēmas un integrējam 
tās mācību stundā,” par praktis-
ko darbu stāsta V. Mauriņa.

Lubānā par globālo 
izglītību runā gan 
bērnudārzā, gan 
pensionāru biedrībā
Lubānas vidusskolas skolotā-

ja Ilva Markova atzīst, ka viņa 
projektā ieguvusi jaunas meto-
des, idejas, skatījumu uz lietām 
un ar prieku iet klasē un stāsta 
par globālās izglītības tēmām. 
„Mācu ģeogrāfiju un mājturību. 
Izjūtu, kā mainās bērni, viņu at-
tieksme, kad viņi redz, ka acis 
mirdz arī skolotājai. Man ir tuvs 
zaļais dzīvesveids. Skolēni vairāk 
mācās iejusties citu cilvēku ādā, 
novērtē, cik daudz ir dots, jūtas 
lepni par savu dzīvesvietu – Lu-
bānu, stāsta vecākiem un līdz ar 
to mudina arī viņus vairāk sau-
dzēt dabu, vairāk domāt par glo-
bālajām tēmām,” savā pieredzē 
dalās I. Markova.

Lubānas vidusskolas skolo-
tājas stāsta, ka darbojas ne tikai 
savā skolā, bet šīs tēmas prezen-
tējušas arī bērnudārzā, iepazīs-
tinot bērnus ar citu tautu pasa-
kām. No dažādiem materiāliem 
tika gatavoti pasaku tēli, jo pasa-
kās darbojās dažādu rasu cilvēki. 
Stāstu sākušas ar latviešu tautas 
pasaku par kukulīti, kurš dodas 
pasaulē. Savukārt 2. klasē, lasot 
pasakas, kartē atzīmējuši pasa-
kas darbības vietas, likuši puzles. 
Par ekoloģijas tēmām skolotājas 
runājušas ar pensionāru biedrī-
bas „Cerība” biedriem. Skolotā-
jas uzsver, ka cilvēki vēlas izglī-
toties, arī pieaugušie. Tieši pēc 
tikšanās ar „Cerības” pensionā-
riem skolotājas izjutušas, ka vi-
ņas vietējā sabiedrībā ir novēr-
tētas, saņēmušas pateicību par 
interesanto tikšanos. Par savu 
pieredzi rakstījuši arī vietējam 
un reģionālajam laikrakstam.

„Es mācu sociālās zinības. Sā-
kumā domāju, kāpēc man jāmā-
ca par kaut ko tik attālinātu kā 
globālās problēmas, līdz sapratu, 
ka tas attiecas arī uz mani: tu ne-
vari stāvēt malā, piemēram, dzir-
dot par globālo sasilšanu. Izjūtu, 
ka bērni gaida stundas, jo tās ir 
kļuvušas saturiski un metodiski 
bagātākas. Tas ir noticis, patei-
coties materiāliem, kurus atliek 
paņemt un izmantot stundās,” 
atzīst Anita Slucka.

Viņa stāsta, ka Lubānā dzī-
vo 99,8 % latviešu un skolēniem 
praktiski nav saskares ar citu 
tautu pārstāvjiem. „Pašām bija 

nedaudz šausminoši, uzzinot par 
kafijas ceļu – kā tā tiek audzēta, 
novākta, kā tiek izmantots bēr-
nu darbs un cik lielu samaksu 
viņi saņem par savu darbu. Kad 
skolēni uzzina, ka ik minūti kaut 
kur pasaulē badā mirst neskaitā-
mi bērni, vairs neredzam, ka pēc 
pusdienām kāds nomestu zemē 
maizi. Arī redzētais vizuālais ma-
teriāls iedarbojas uz apziņu,” vē-
rojumos dalās A. Slucka.

Skolotājas atzīst, ka viņām 
bija svarīgi apzināties, ka nav 
pareizu vai nepareizu viedokļu, 
bet katram ir tiesības uz savām 
domām. Skolotājas vērtē, ka se-
mināri ir bijuši ļoti nozīmīgi, 
jo tajos notiek ideju apmaiņa, 
un jau ir vienojušās, ka brauks 
pieredzes apmaiņā pie kolēģēm 
uz Smilteni. „Tas ir pozitīvais 
moments, bet skumjākais – ka 
Lubānas novadā dzīvo vairs ti-
kai ap 2000 iedzīvotāju, skolē-
nu skaits sarucis no vairāk nekā 
400 uz 186. To pat nav ietekmē-
jusi izceļošana uz ārzemēm, jo 
no novada kopā ar vecākiem 
aizbraukuši tikai seši bērni,” 
par pašreizējo situāciju valstī 
aizdomājas skolotājas.

Turpināsies materiālu 
aprobācija un citas 
aktivitātes
IAC direktore Iveta Vērse se-

mināra dalībniekus informēja, ka 
projekts „Globālā dimensija soci-
ālo zinātņu mācību priekšmetos” 
ieiet noslēguma fāzē, taču darāmā 
joprojām ir daudz. Jau novembrī 
atbildes vizītē Latvijā ieradīsies 
igauņu kolēģi. Dalībskolās jo-
projām notiks izstrādāto globālās 
izglītības materiālu aprobācija, 
un jau šā gada decembrī IAC iz-
dos „Attīstības / globālās izglītī-
bas materiālu portfolio”, kurā būs 
ietverti projektā tapušie apro-
bētie materiāli. Savukārt Latvijā 
izveidoto un aprobēto materiā-
lu testēšana Igaunijā, Čehijā un 
Lielbritānijā notiks nākamā gada 
martā un aprīlī. Nākamgad ir 
plānots izdot globālās izglītības 
programmu un materiālu ceļvedi 
jeb labās prakses pieredzes apko-
pojumu angļu valodā. Gan lat-
viešu, gan angļu valodā tiks izdo-
ti globālās izglītības efektivitātes 
kritēriji, kā arī ieteikumi globālās 
izglītības dimensijas īstenošanai 
skolu darba kārtībā angļu valo-
dā. Nākamā gada 5. un 6. martā 
Latvijā notiks globālās izglītības 
projekta pieredzes popularizēša-
nas un izvērtēšanas konference, 
uz kuru ir aicināti arī dalībnieki 
no Igaunijas, Lielbritānijas, Če-
hijas. Savukārt globālās izglītības 
vasaras skola notiks 7.–10. jūni-
jā Latvijā, un arī tajā piedalīsies 
pārstāvji no ārvalstīm.

Plašāku ieskatu projekta akti-
vitātēs, programmas testēšanas 
norisē var gūt projekta mājaslapā 
www.globalaizglitiba.lv. 
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Vidzemes skolu – Babītes vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Jaunogres vi-
dusskolas, Lubānas vidusskolas, Madonas pilsētas 1. vidusskolas, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Smil-
tenes ģimnāzijas – skolotāji kopā ar IAC lektorēm semināra noslēgumā.

Kurzemes skolu – Annas Brigaderes pamatskolas, Brocēnu vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, 
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Ventspils 4. vidussko-
las – skolotāji kopā ar IAC lektorēm semināra noslēgumā.
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Aprīļa sākumā Izglītības 
attīstības centrs (IAC) or-
ganizēja globālās izglītības 
semināru izglītības speciā-
listiem un lēmumu pieņē-
mējiem, kurā informēja par 
projektu „Globālā dimen-
sija sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos”, kurā ir iesaistī-
ta 21 skola no visas Latvijas, 
kā arī sadarbības partneri 
„Leeds  DEC” (Lielbritānija), 
„Mondo” (Igaunija) un Britu 
padome Latvijā.

IAC direktore Iveta Vērse 
semināra dalībniekus infor-
mēja par projekta īstenošanas 
gaitu  – par paveikto un vēl 
darāmo līdz 2015.  gada bei-
gām. Pērn IAC sadarbībā ar 
partneriem veica pētījumu 
par globālās dimensijas klāt-
būtni sociālo zinātņu mācību 
priekšmetos, šogad IAC veido 
globālās izglītības program-
mu materiālus un novērtēša-
nas rīkus, organizē reģionālos 
seminārus projektā iesaistīto 
izglītības iestāžu komandām, 
aprobē izstrādātos metodis-
kos materiālus, apmeklē sko-
lās īstenotos globālās izglītī-
bas pasākumus, konsultē, da-

lās pieredzē ar Igaunijas kolē-
ģiem u. c. Savukārt nākamgad 
izdos projekta laikā izstrādā-
tos metodiskos materiālus, 
labās prakses apkopojumu 
un globālās izglītības novēr-
tēšanas instrumentus, kā arī 
popularizēs izstrādātos mācī-
bu materiālus ne tikai Latvijā, 
Igaunijā un Lielbritānijā, bet 
arī citās Eiropas Savienības 
valstīs. I.  Vērse uzsvēra, ka 
projekta galvenais mērķis ir 
sekmēt Latvijas, Igaunijas, 
Lielbritānijas un visas Eiropas 
sabiedrības informētību, iz-
pratni par attīstības (globālo) 
izglītību un iesaisti tajā, īpaši 
veicinot jauniešu izpratni par 
pasaules kopsakarībām un 
līdzdalību taisnīgākas pasau-
les veidošanā.

Starptautiskās sadarbības 
koordinatore, Britu padomes 
Latvijā pārstāve Ilze Salenie-
ce uzsvēra, ka gan pašiem 
skolotājiem jāapzinās, gan 
arī skolēniem jāskaidro un 
ar uzskatāmiem piemēriem 
(lieti noder pasaules karte 
ar iedzīvotāju skaita, inter-
neta lietošanas, nabadzības 
datiem) jāparāda, ka pasaule 
ir ļoti atšķirīga un visi cilvē-
ki nav vienlīdzīgā situācijā. 

Mūsdienu pasaule ir sarež-
ģīta, nedroša, informācijas 
pārblīvēta, steidzīga un ātra, 
turklāt sadalīta: „mēs” un 
„viņi”. I.  Saleniece ar daudz-
veidīgiem piemēriem skaid-
roja, ka globalizācijas procesi 
aptver visas iespējamās cilvē-
ka dzīves jomas un veido un 
ietekmē visas iespējamās cil-
vēka izvēles un vidi, kurā viņš 
dzīvo un darbojas; globalizā-
cijai ir pakļauti ne tikai atse-
višķi indivīdi, bet arī indivīdu 
grupas, organizācijas, valstis 
un valstu apvienības. Globa-
lizācijas procesi un to radītā 
ietekme ir mūsdienu pasaules 
realitāte, līdz ar to no tās nav 
iespējams izvairīties. Turklāt 
jāsaprot, ka globalizāciju nav 
iespējams raksturot tikai kā 
pozitīvu vai tikai kā negatīvu 
kategoriju, jo tā ir process, kas 
rada gan pozitīvu, gan nega-
tīvu ietekmi. Tikai rēķinoties 
ar tām abām, iespējama efek-
tīva globalizācijas procesu 
pozitīvo aspektu (internets, 
informācijas aprite, tirdznie-
cības iespējas) izmantošana 
un negatīvo aspektu (vides 
piesārņojums, klimata iz-
maiņas, kriminālā pasaule) 
analīze, izvērtēšana un mak-
simāla novēršana. Lai ilustrē-
tu tēmas, kas aptver globālās 
izglītības saturu, IAC lekto-
res radījušas ziloni Oskaru, 
kas kā puzle saliekams no 
vairākiem gabaliņiem: da-
žādība, savstarpējā atkarība, 
sociālais taisnīgums, cilvēk-
tiesības, globālā pilsonība, 
vērtības un izpratne, ilgt-
spējīga attīstība, kon�iktu 
risināšana.

Ka�ja, kakao, 
mobilie tālruņi 
un stereotipi
Semināra dalībniekiem 

bija iespēja piedalīties vai-
rākās nodarbībās, ko vadīja 
gan IAC lektori, gan projekta 
sadarbības partneri no Igau-
nijas un Lielbritānijas.

Satura un metodikas ko-
ordinatore Latvijā Daina 
Zelmene vadīja nodarbību 
„Ka�jas ceļš”, kurā ieguvām 
priekšstatu par ka�jas audzē-
šanu, novākšanu, realizāciju. 
Sadaloties vairākās grupās, 
rēķinājām, cik par darbu 
saņem audzētājs, uzpircējs, 
transportētājs, pārstrādātājs 
un tirgotājs. Katra grupa ie-
jutās vienā no šīm lomām un 
centās novērtēt veicamā dar-
ba apjomu un samaksu. Pēc 
analīzes skaidri redzējām, ka 
cena, par kādu iegādājamies 
ka�ju veikalā, nav godīga. 
Taisnīgās tirdzniecības veici-
nāšanai ir radīta zīme „Fair-
trade” (www.fairtrade.lv), kas 
nodrošina godīgu atlīdzību 
produkta ražotājam un dar-
biniekiem. Iegādājoties šos 
produktus, ikviens var pozi-
tīvi ietekmēt attīstības zemēs 
dzīvojošo cilvēku dzīvi. No 
godīgās tirdzniecības gūst 
peļņu 1,5  miljoni mājsaim-
niecību un darbinieku 58 val-
stīs. Latvijā zīme „Fairtrade” 
ir atrodama uz atsevišķu šķir-
ņu ka�jas un šokolādes iepa-
kojuma. Līdzīgu nodarbību 
piedāvāja arī Johanna Helina 
no organizācijas „Mondo”, 
stāstot par kakao pupiņām. 
Abās nodarbībās it kā ro-
taļājoties uzzinājām daudz 
iepriekš nezināmu faktu par 
ka�ju un šokolādi, vienlaikus 
mācoties arī ģeogrā�ju un 
matemātiku.

Savukārt Līdsas attīstības 
izglītības centra pārstāvis 
Adams Rensons ļāva apjaust 
dažus pozitīvus un dažus 
negatīvus mobilo telefonu 
aspektus, tādējādi skolēni var 
izprast, kā viņu dzīve, izvēlo-

ties aizvien jaunas tehnolo-
ģijas, ir sasaistāma ar globā-
lajiem procesiem  – sociālo 
taisnīgumu un ilgtspējīgu at-
tīstību. Vairumā elektropreču 
tiek izmantota metāliska rūda 
koltans, ko iegūst Āfrikas val-
stīs, par darbaspēku izman-
tojot bērnus un pusaudžus, 
turklāt samaksa par šī mine-
rāla iegūšanu ir ļoti niecīga. 
Lektors stāstīja par pirmo 
„Fairtrade” un ētisko mobilo 
tālruni www.fairphone.com.

Sadarbības koordinatore 
Latvijā Ingūna Irbīte infor-
mēja par stereotipiem – vien-
kāršotiem priekšstatiem par 
kādu sociālu grupu. Klaji ne-
gatīvus priekšstatus dēvē par 
aizspriedumiem. Viņa skaid-
roja, ka gan aizspriedumi, 
gan stereotipi pastiprina vēl-
mi sadalīt sabiedrību – „mēs 
pret viņiem”, piebilstot, ka 

skolotājiem ir jāuzmanās, lai, 
mācot par stereotipiem, ne-
iemācītu… stereotipus. No-
darbībā izdevās uzzināt, gan 
kurā valstī ir vislielākais ie-
dzīvotāju dzīves ilgums, gan 
kura valsts atvēl procentuāli 
vislielāko daļu iekšzemes 
kopprodukta veselības aprū-
pei,  u. c. pārdomas rosinošus 
faktus. Dalībnieki sagrupēja 
stereotipus: ko Āfrikas pār-
stāvis domā par eiropiešiem 
un ko Eiropas pārstāvis domā 
par Āfrikā dzīvojošajiem cil-
vēkiem.

Nākamajā laikrakstā nu-
murā iepazīstināsim ar vie-
nas šādas nodarbības meto-
diskajiem materiāliem, ko 
skolotāji varēs izmantot gan 
sava mācību priekšmeta vai 
klases audzināšanas stundās, 
gan kādā globālajai izglītībai 
veltītā pasākumā. 
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Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga, Skrundas novada 
izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte, Saldus novada izglītības pārvaldes 
vadītāja Saulcerīte Levica un Latvijas Universitātes studiju programmas „Sko-
lotājs” direktore Sandra Kalniņa kārto stereotipus par Eiropā un Āfrikā dzīvo-
jošajiem cilvēkiem.

IAC direktore Iveta Vērse semināra dalībniekus in-
formēja par projekta īstenošanas gaitu.

Sadarbības koordinatore Latvijā Ingūna Irbīte skaidro stereotipus.

Līdsas attīstības izglītības centra pārstāvis Adams 
Rensons dalījās pieredzē par sadarbības iespējām 
un nozīmi globālajā izglītībā.

   DAIGA KĻANSKAIK

Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”
(Nr.DCI-NSAED /2012/280-401)

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības �nansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros
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Projekts (Nr. DCI-NSAED/2012/280-401) tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” 
programmas ietvaros un ar Latvijas valsts budžeta programmas 07.00.00 „Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” finanšu līdzekļiem.
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