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IAC izglītos pedagogus
par globālo jeb attīstības izglītību

Pagājušajā nedēļā biedrība „Izglītības attīstības
centrs” (IAC) Rīgā organizēja starptautisku konferenci „Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un
nākotnes iespējas” par GI
Latvijas un Eiropas valstīs,
īstenojot projektu „Globālā
dimensija sociālo zinātņu
mācību priekšmetos”.
Projekta pirmajā posmā
no šā gada marta līdz oktobrim tika veikta izpēte
par globālās dimensijas
klātbūtni sociālo zinātņu
mācību priekšmetos, tās
mērķis bija izvērtēt situāciju formālajā izglītībā sociālo zinātņu jomā dažādās
ES valstīs, apzināt globālās
tēmas aktualitāti, citu valstu pieredzi, izaicinājumus
un iespējas. Izpētē iegūtie
rezultāti un secinājumi
projekta gaitā veidos pamatu tālākizglītības programmu, vērtēšanas kritēriju un dažādu materiālu
veidošanai
skolotājiem,

skolēniem un citām iesaistītajām pusēm.
Ziņojumā, kas pieejams
interneta vietnē http://
w w w.ia c .edu .lv/a s set s/
GlobalaIzglitiba/mateirli/
Global-Dimension-A4-gramataLV.pdf, par globālās
dimensijas klātbūtni sociālo zinātņu mācību priekšmetos ietverti Latvijas,
Igaunijas un Lielbritānijas
situācijas padziļinātās izpētes rezultāti – šajās valstīs tika vērtēta GI vieta
formālajā izglītībā, analizēti normatīvie dokumenti, kas nosaka obligāto izglītības saturu, un mācību
līdzekļi, izzināti izglītības
politikas ekspertu un skolotāju viedokļi. Līdzās padziļinātai izpētei ziņojumā
ietverti arī citu ES valstu
raksturojumi par situāciju AI/GI Austrijā, Čehijā,
Francijā, Kiprā, Lietuvā,
Nīderlandē, Polijā, Slovēnijā, Somijā, Vācijā, kā arī
iekļauti labās prakses piemēri.
Vidzemes Augstskolas
Sociālo zinātņu fakultātes
dekāns, docents, attīstības
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IK daiga kļanska
Kāpēc GI/AI
ir svarīga?
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Globālā izglītība (GI) / attīstības izglītība (AI) ir aktīvs mācīšanās process, kas ļauj cilvēkiem attīstīt savu
izpratni par starptautiskajām prioritātēm un ilgtspējīgas attīstības principiem, izzināt globālo problēmu
izraisītājus un ietekmi, kā arī veicināt personisku iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Tā balstās
uz solidaritātes, vienlīdzības, iekļaušanas un sadarbības principiem. Latvijā un citās Eiropas Savienības
(ES) valstīs ar vienādu nozīmi tiek lietots gan jēdziens
globālā izglītība, gan – attīstības izglītība.

Globālās izglītības projekta un IAC direktore Iveta
Vērse.
jomas eksperts Dr. sc. pol.
Visvaldis Valtenbergs norāda – kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem
gadiem bija skaidrs, ka
daudzas attīstības valstu
problēmas (sociālā atstumtība, korupcija, noziedzība, vides piesārņojums,
nekontrolētā kapitāla plūsma) ir arī attīstīto rietumu
valstu problēmas. Tāpēc šīs
problēmas aizvien vairāk
aplūkojamas kopsakarībās. „Lai veicinātu izpratni
par globālo un lokālo procesu mijiedarbību, intelektuāļi un starptautiskās
organizācijas sāka runāt
par īpašu GI, kura būtu integrēta formālajā un neformālajā izglītībā. Šīs izglītī-

bas uzdevums būtu aicināt
paraudzīties uz pasauli
plašāk, apzināties starptautisko notikumu ietekmi savā dzīvē un pārvērtēt
savus priekšstatus par labu
dzīvi, salīdzinot ar citām
valstīm un kultūrām. Tā
kā GI saturā tika iekļautas
arī sabiedriskās līdzdalības prasmes un pilsoniskā
aktivitāte, GI ir iecerēta,
lai sabiedrību sagatavotu
nopietnam lēcienam uz
jaunu apziņas stāvokli un
globālās identitātes izveidi,” norāda V. Valtenbergs.
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Politikas nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa konferencē uzsvēra, ka pēdējā

laikā notiek paradigmas
maiņa uz individuālu zināšanu attīstīšanu. Cilvēkiem ir jāiemāca iemaņas
un prasmes, lai viņi spētu
patstāvīgi saredzēt iespējas, kur un kā tās izmantot
savas labklājības nodrošināšanai. „Globālā pasaule
nav tikai stāsts par to, ka
kādam kaut kā pietrūkst
vai kādam kaut kas pieder,
jo trūcīgajam izdzīvošanas prasmes var izrādīties
daudz vērtīgākas nekā
bagātajam,” sacīja Ž. Ozoliņa. Viņa arī uzsvēra, ka
cilvēkiem ir jāapzinās, ka
ārējie draudi nav kaut kur
tālu un uz mums neattiecas, tie visi ir tepat un jebkurā brīdī var mūs skart.
Piemēram, gan ekonomiskās krīzes, gan vides katastrofas, gan tehnoloģisko
draudu, gan citos gadījumos cilvēkiem ir jāzina, kā
gudrāk rīkoties. Profesore
aicināja pedagogus mācīt bērnus paskatīties pāri
savas viensētas žogam un
ieraudzīt pasaulē notiekošo. „Latviešiem ir noliedzoša attieksme pret visu,
kas nav manējais. Tipiski
latvietis dzīvo viensētā ar
lielu zemes gabalu un augstu žogu, un nedod Dievs,
ka kāds žogam tuvosies.
Arī pats pāri žogam nepaskatīsies, un tad pēkšņi
izrādās, ka ir plūdi, kādas
nepatīkamas slimības. Izglītībai nacionālā skolā ir
jābūt balstītai uz nacionālās identitātes pārmantojamību, stiprināšanu. Taču
mēs vairs nedzīvojam
aiz augsta žoga, un dzīve
mums apkārt arī nav tikai
latviska. Ar informācijas
tehnoloģiju starpniecību
pasaule ir ienākusi mājās,
tādēļ ir jābūt pasaules redzējumam. Pazīt apkārtējo pasauli nozīmē stiprināt latviskumu,” sacīja
Ž. Ozoliņa.
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GI/AI māca
ģeogrāfijā, vēsturē,
vides zinātnē

Starptautiskā konference „Globālās dimensijas klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas” 14. novembrī Rīgā.
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GI/AI eksperts Pīters
Deiviss no Lielbritānijas,
iepazīstoties ar GI/AI situācijas izpēti 13 Eiropas
valstīs, secinājis, ka, neskatoties uz dažām pretrunām terminoloģijā, visās
13 izpētes valstīs atrodams
plašs tematu, vērtību un
prasmju diapazons, kas
identificēts kā GI/AI, – no
pamatskolas līdz pat vidusskolas
augstākajam
līmenim. Viņš atzīst, ka

svarīgs faktors GI/AI ir
nevalstisko organizāciju
(NVO) un citu līdzīgu organizāciju nepārtrauktā
ietekmīgā loma, rakstot,
publicējot un izplatot globālās mācīšanās un mācīšanas resursus un tematiskus konkrētu gadījumu
pētījumus, kā arī organizējot apmācības kursus un
projektus skolotājiem un
skolām. Šīs organizācijas,
dodot savu ieguldījumu
ilgtermiņa debatēs, iestājoties par GI iekļaušanu nacionālajās izglītības stratēģijās
un mācību pamatprogrammu reformā, spēlē nozīmīgu
lomu. Interesanti ir tas, ka
šīs organizācijas, savā būtībā būdamas neatkarīgas,
faktiski cenšas sniegt gan
proaktīvus, gan reaktīvus
profesionālās izglītības pakalpojumus gan reģionu,
gan visas valsts mērogā,
un šiem pakalpojumiem
vajadzētu būt valdības vai
vietējo pašvaldību nodrošinātajai atbalsta struktūrai skolām, tāpat arī valsts
skolotāju profesionālajai
tālākizglītībai. 2009. gada
ziņojumā „Attīstības izglītība un skolu mācību programma Eiropas Savienībā” konstatēts, ka vairumā
aptaujāto Eiropas valstu
AI/GI jautājumi galvenokārt parādās tādos mācību
priekšmetos kā ģeogrāfija
(74 %), vēsture (44 %), vides zinības (44 %), pilsonība (34 %) vai arī kā mācību
programmas caurviju temati (66 %).
ES dalībvalstīs mācību
programmās visbiežāk aplūkoti šādi ar AI/GI saistīti temati: cilvēktiesības,
klimata pārmaiņas, globālā nabadzība, ilgtspējīga
attīstība, starpkultūru un
multikulturālā izpratne un
daudzveidība, globālā ekonomika, tirdzniecība, globalizācija, konflikts, antirasisms, taisnīga tirdzniecība.
Nacionālie pētījumi par
skolotāju attieksmi un viņu
reakciju uz GI liecina par
augstu profesionālās intereses īpatsvaru par globālās
dimensijas ieviešanu skolu
mācību programmās, skolotāju sākotnējā izglītībā un
profesionālajā tālākizglītībā, kā arī par ārpusstundu
aktivitātēm, kas atļautu
veidot vairāk neformālu
globālu kontaktu starp skolu, tās kopienu un plašāku
pasauli.
Turpinājums no 11. lpp. 
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