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8 svarīgākie jēdzieni, kuros balstās doma par globālās 
dimensijas ieviešanu skolu mācību programmā 
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 Kuros mācību priekšmetos jūsu valstī parādās 
“globālā izglītība”  vai globālā dimensija?   

 • DEEEP/DE Foruma 2009.gada aptauja par visām ES 
valstīm atklāja, ka galvenie priekšmeti, kuros 
apgūst globālus jautājumus un ar tiem saistītu 
saturu un jēdzienus, ir: 

 

• Ģeogrāfija (74% valstu),  

• Vēsture (44%),  

• Vides mācība (44%)  

• Pilsonība (34%),  

• Vairumā valstu (66%), AI/GI ‘temati un tēmas’ tiek 
uzskatīti par caurviju  tēmām.  

 



Galvenie skolas mācību programmā 
konstatētie GI temati un tēmas 

Vadošās dokumentētās 10 tēmas: 

• Cilvēktiesības  ... 22 no 29 valstīm 

• Klimata pārmaiņas ... 20 no 29 

• Globālā nabadzība  ... 19 no 29 

• Ilgtspējīga attīstība... 15 no 29 

• Starpkultūr/multikulturālā izpratne, kultūras 
identitāte un daudzveidība... 11 no 29 

• Globālā ekonomika/tirgi un tirdzniecība... 7 no 29 

• Globalizācija ... 7 no 29 

• Konflikts (un tā risinājums) ... 7 no 29 

 

 



  Sociālais taisnīgums            

• Šķiet, ka no visām  globālās dimensijas 8 tēmām 
tieši sociālajam taisnīgumam  pievēršas vismazāk. 

•  Skolotāji apgalvo, ka to esot visgrūtāk mācīt. 
• Šis  nav sarunās, populāros medijos vai jauniešu 

sociālajos tīklojumus  plaši lietots termins. 
• Pārlieku politisks jēdziens ~  pieejams maz GI/AI 

mācīšanas/ mācīšanās resursu, kas pievērstos 
sociālajam taisnīgumam kā atsevišķam stundu 
tematam. 



 
Skolu un skolotāju izaicinājumi un grūtības, 

integrējot globālo dimensiju savā darbā 

• Pārblīvēta mācību programma un stundu saraksts. 

• Skolotāju sākotnējas apmācības,  kvalifikācijas celšanas un 
profesionālās tālākizglītības ierobežoti līmeņi un kvalitāte. 

• Trūkst izglītības ministriju un par izglītības saturu atbildīgo 
iestāžu pietiekamas atzinības un konkrētas vadības. 

• GI mācību materiālu un mācīšanas metodoloģijas trūkums. 

•  Ggrūtības ieviest integrētu GI pieeju izglītības sistēmā. 

• Trūkst GI satura, pedagoģijas un programmas attīstības 
skolotāju apmācībā. 

• Trūkst skolām pieejamu finansiālo resursu, lai uzlabotu apmācību 
vai nodrošinājumu ar resursiem. 

• Trūkst vai nepietiekami granti/ finansiālais atbalsts gan 
pamatprogrammai, gan projektu izmaksām. 

 



  Valdības oficiāli atzīst, ka globālā izglītība  
dod ieguldījumu izglītības politikā un 

stratēģijā mācību programmas īstenošanai 

• Vairumā ES valstu dokumentēta  būtiska daudzu 
ieinteresēto pušu sadarbības uzlabošanās – starp 
nevalstiskā sektora pārstāvjiem (NVO) un ministrijām, 
departamentiem un par mācību saturu atbildīgajām 
iestādēm. 

• Vairāk nekā 21 valstī oficiāli apstiprināts (ministriju) 
AI/GI/IIA skatījums skolu projektos un mācību 
priekšmetu programmās. 

• Globālā dimensija/GI/IIA tiek ņemta vērā, formulējot 
jauno izglītības politiku un stratēģijas skolu mācību 
programmu īstenošanai  –  vaiāk nekā 13 valstīs.  

• GI temati eksāmenu darbos nostiprina GI statusu 
izglītībā.  



 Nozīmīgākais jautājums …. uzlabot globālās 

izglītības kvalitāti un pieņemšanu 

• “.....ir paneiropeiska prasība veikt skolotāju 
sākotnējās apmācības kursu un mācību 
programmas sistemātiskas reformas, kā arī 
nodrošināt skolotājiem augstas kvalitātes  
apmācību kvalifkācijas celšanai darba vietā. 

• Prasība attiecas arī uz to, ka valstij 
jānodrošina pietiekams resursu līmenis, lai arī  
apmācītu pasniedzējus, vai nu no NVO, 
specializētajām izglītības aģentūrām vai 
vietējo pašvaldību konsultatīvajiem 
dienestiem skolu sektorā.“ 
 



 

Atgādinājums par galveno 
ieinteresēto pusi Nr. 1 




