


Globālā izglītība Igaunijā: konteksts 

- Jauna dalībvalsts, jauna donorvalsts  

- Negatīva attieksme pret multikulturālismu 

 

- Nepārtrauktas skolu reformas 

- Spiediens veidot iecietīgāku un iekļaujošāku sabiedrību 

 

 

Globālās izglītības nepieciešamība! 



Globālā izglītība Igaunijā: 
attieksme pret globālo solidaritāti 

Vai ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem attīstības valstīs? 

Ļoti  
svarīgi 

Diezgan   
svarīgi  

Ne pārāk  
svarīgi  

Vispār nav  
svarīgi Nezinu 

EE 23% 50% 18% 8% 1% 

LV 29% 51% 13% 4% 3% 

UK 45% 40% 9% 4% 1% 

EU total 37% 48% 10% 3% 2% 

Special Eurobarometer 392 (2012): SOLIDARITY THAT SPANS THE GLOBE: 

EUROPEANS AND DEVELOPMENT AID)  



Vai jūs būtu gatavs maksāt vairāk par pārtikas produktiem un citām precēm no 

attīstības valstīm, lai palīdzētu šajās valstīs dzīvojošajiem cilvēkiem (piemēram, 

par Fair Trade produktiem)? 
 

Nē 

Jā, mazāk 
nekā par 
5% vairāk 

Jā, par  6-
10% vairāk 

Jā, par  
10% 

vairāk Nezinu 
Vispār jā 

 

EE 69% 25% 4% 1% 1% 30% 

LV 78% 18% 1% 0% 3% 19% 

UK 43% 38% 12% 4% 3% 54% 

EU total 52% 30% 10% 4% 4% 44% 

Special Eurobarometer 392 (2012): SOLIDARITY THAT SPANS THE GLOBE: 

EUROPEANS AND DEVELOPMENT AID)  



Globālā izglītība Igaunijā:  
Situācija 

-Globālā izglītība = “maailmaharidus” (kopš 2006.g.) 

-pastāv mācību programmā balstītās vērtībās, caurviju tēmās 

-izvēles kurss ģimnāzijas līmenī (Globalizējošā pasaule) 

-NVO piedāvā skolotāju profesionālo tālākizglītību 

-atbalsts skolām caur NVO (materiāli, projekti, skolu kontakti, kampaņas 

utt.) 

-aktīvas skolas un skolotāji (skolu projekti, brīvprātīgie) 

-finansējums GI piejams caur ĀM, ES 

 

Virkne pozitīvu attīstības tendenču –  joprojām atkarīgas no skolotāju 

motivācijas 

GI teorijas, tematus un metodes vajadzētu vairāk institucionalizēt (skolotāju 

sākotnējā izglītībā, sociālo zinību priekšmetos ...) 



Labās prakses piemēri  1 

Sadarbība: 

 

-NVO apvieno centienus (GI darba grupa, kopējs 
portāls)  

-laba NVO un starptautisko globālo organizāciju 
(UNESCO Nacionālā komiteja utt.), ministriju, 
skolu partnerība 

-skolu tīklojumi (UNESCO Asociēto skolu tīkls, skolu 
kontaktu skolas, utt.) 

 

 

 



Labās prakses piemēri 2 

Resursu un metožu pieejamība: 
 

-www.maailmakool.ee portāls  

-tematiskā daudzveidība 

-praktiskas metodes dažādām vecuma grupām 

-interaktīvas metodes, semināri (komiksi, bungas, teātris...) 

-skolu viesi 

-filmu bibliotēka skolotāiem un filmu klubi 

-izvēles kursa ”Globalizējošā pasaule” materiāli 

 

 

 



Labās prakses piemēri  3 

Kvalitatīva apmācība: 

 

-no vienas dienas apmācības kurisem līdz 80h un 
60h kursiem 

-Izglītības ministrijas akreditācija 

-vieslektori 

-praktiskas metodes un materiāli (gan teorija, gan 
prakse) 

-praktisks kursa darbs 
 

 

 



Labās prakses piemēri  4 

Tieši kontakti ar attīstības valstīm: 

 

-Igaunijas skolu un Ganas, Kenijas un Afganistānas 
skolu kontakti 

-skolu kopēji projekti 

-skolu viesi 

-mācību braucieni 

-saites ar attīstības  sadarbību 

-skolotāji kā brīvprātīgie 
 

 



Nākotnes plāni 

• GI un IIA (izglītības ilgtspējīgai 
attīstībai) komplementaritāte 

• GI skolotāju izglītībā 

• Lielāks uzsvars uz skolu kontaktu 
projektiem 



Paldies! 
 

 

Johanna Helin 

NVO Mondo 

Globālās izglītības centrs 

 

Johanna @mondo.org.ee 


