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Mūsdienu pasaule ir sarežģīta, nedroša, informācijas
pārblīvēta, steidzīga un ātra,
turklāt sadalīta: „mēs” un
„viņi”. I. Saleniece ar daudzveidīgiem piemēriem skaidroja, ka globalizācijas procesi
aptver visas iespējamās cilvēka dzīves jomas un veido un
ietekmē visas iespējamās cilvēka izvēles un vidi, kurā viņš
dzīvo un darbojas; globalizācijai ir pakļauti ne tikai atsevišķi indivīdi, bet arī indivīdu
grupas, organizācijas, valstis
un valstu apvienības. Globalizācijas 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 negatīvu ietekmi. Tikai rēķinoties
ar tām abām, iespējama efektīva globalizācijas procesu
pozitīvo aspektu (internets,
informācijas aprite, tirdzniecības iespējas) izmantošana
un negatīvo aspektu (vides
piesārņojums, klimata izmaiņas, kriminālā pasaule)
analīze, izvērtēšana un maksimāla novēršana. Lai ilustrētu tēmas, kas aptver globālās
izglītības saturu, IAC lektores radījušas ziloni Oskaru,
kas kā puzle saliekams no
vairākiem gabaliņiem: dažādība, savstarpējā atkarība,
sociālais taisnīgums, cilvēktiesības, globālā pilsonība,
vērtības un izpratne, ilgtspējīga attīstība, konfliktu
risināšana.
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Aprīļa sākumā Izglītības
attīstības centrs (IAC) organizēja globālās izglītības
semināru izglītības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, kurā informēja par
projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību
priekšmetos”, kurā ir iesaistīta 21 skola no visas Latvijas,
kā arī sadarbības partneri
„Leeds DEC” (Lielbritānija),
„Mondo” (Igaunija) un Britu
padome Latvijā.
IAC direktore Iveta Vērse
semināra dalībniekus informēja par projekta īstenošanas
gaitu – par paveikto un vēl
darāmo līdz 2015. gada beigām. Pērn IAC sadarbībā ar
partneriem veica pētījumu
par globālās dimensijas klātbūtni sociālo zinātņu mācību
priekšmetos, šogad IAC veido
globālās izglītības programmu materiālus un novērtēšanas rīkus, organizē reģionālos
seminārus projektā iesaistīto
izglītības iestāžu komandām,
aprobē izstrādātos metodiskos materiālus, apmeklē skolās īstenotos globālās izglītības pasākumus, konsultē, da-

lās pieredzē ar Igaunijas kolēģiem u. c. Savukārt nākamgad
izdos projekta laikā izstrādātos metodiskos materiālus,
labās prakses apkopojumu
un globālās izglītības novērtēšanas instrumentus, kā arī
popularizēs izstrādātos mācību 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, izpratni par attīstības (globālo)
izglītību un iesaisti tajā, īpaši
veicinot jauniešu izpratni par
pasaules kopsakarībām un
līdzdalību taisnīgākas pasaules veidošanā.
Starptautiskās sadarbības
koordinatore, Britu padomes
Latvijā pārstāve Ilze Saleniece uzsvēra, ka gan pašiem
skolotājiem jāapzinās, gan
arī skolēniem jāskaidro un
ar uzskatāmiem piemēriem
(lieti noder pasaules karte
ar iedzīvotāju skaita, interneta lietošanas, nabadzības
datiem) jāparāda, ka pasaule
ir ļoti atšķirīga un visi cilvēki nav vienlīdzīgā situācijā.

Kafija, kakao,
mobilie tālruņi
un stereotipi

Semināra dalībniekiem
bija iespēja piedalīties vairākās nodarbībās, ko vadīja
gan IAC lektori, gan projekta
sadarbības partneri no Igaunijas un Lielbritānijas.
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IAC direktore Iveta Vērse semināra dalībniekus informēja par projekta īstenošanas gaitu.

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 „Skolotājs” direktore Sandra Kalniņa kārto stereotipus par Eiropā un Āfrikā dzīvojošajiem cilvēkiem.

Sadarbības koordinatore Latvijā Ingūna Irbīte skaidro stereotipus.

Satura un metodikas koordinatore Latvijā Daina
Zelmene vadīja nodarbību
„Kafijas ceļš”, kurā ieguvām
priekšstatu par kafijas audzēšanu, novākšanu, realizāciju.
Sadaloties vairākās grupās,
rēķinājām, cik par darbu
saņem audzētājs, uzpircējs,
transportētājs, pārstrādātājs
un tirgotājs. Katra grupa iejutās vienā no šīm lomām un
centās novērtēt veicamā darba apjomu un samaksu. Pēc
analīzes skaidri redzējām, ka
cena, par kādu iegādājamies
kafiju veikalā, nav godīga.
Taisnīgās tirdzniecības veicināšanai ir radīta zīme „Fairtrade” (www.fairtrade.lv), kas
nodrošina godīgu atlīdzību
produkta ražotājam un darbiniekiem. Iegādājoties šos
produktus, ikviens var pozitīvi ietekmēt attīstības zemēs
dzīvojošo cilvēku dzīvi. No
godīgās tirdzniecības gūst
peļņu 1,5 miljoni mājsaimniecību un darbinieku 58 valstīs. Latvijā zīme „Fairtrade”
ir atrodama uz atsevišķu šķirņu kafijas un šokolādes iepakojuma. Līdzīgu nodarbību
piedāvāja arī Johanna Helina
no organizācijas „Mondo”,
stāstot par kakao pupiņām.
Abās nodarbībās it kā rotaļājoties uzzinājām daudz
iepriekš nezināmu faktu par
kafiju un šokolādi, vienlaikus
mācoties arī ģeogrāfiju 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-
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Mācās un māca, kā dzīvot labāk labākā pasaulē

Līdsas attīstības izglītības centra pārstāvis Adams
Rensons dalījās pieredzē par sadarbības iespējām
un nozīmi globālajā izglītībā.
ties aizvien jaunas tehnoloģijas, ir sasaistāma ar globālajiem procesiem – sociālo
taisnīgumu un ilgtspējīgu attīstību. Vairumā elektropreču
tiek izmantota metāliska rūda
koltans, ko iegūst Āfrikas valstīs, par darbaspēku izmantojot bērnus un pusaudžus,
turklāt samaksa par šī minerāla iegūšanu ir ļoti niecīga.
Lektors stāstīja par pirmo
„Fairtrade” un ētisko mobilo
tālruni www.fairphone.com.
Sadarbības koordinatore
Latvijā Ingūna Irbīte informēja par stereotipiem – vienkāršotiem priekšstatiem par
kādu sociālu grupu. Klaji negatīvus priekšstatus dēvē par
aizspriedumiem. Viņa skaidroja, ka gan aizspriedumi,
gan stereotipi pastiprina vēlmi sadalīt sabiedrību – „mēs
pret viņiem”, piebilstot, ka

skolotājiem ir jāuzmanās, lai,
mācot par stereotipiem, neiemācītu… stereotipus. Nodarbībā izdevās uzzināt, gan
kurā valstī ir vislielākais iedzīvotāju dzīves ilgums, gan
kura valsts atvēl procentuāli
vislielāko daļu iekšzemes
kopprodukta veselības aprūpei, u. c. pārdomas rosinošus
faktus. Dalībnieki sagrupēja
stereotipus: ko Āfrikas pārstāvis domā par eiropiešiem
un ko Eiropas pārstāvis domā
par Āfrikā dzīvojošajiem cilvēkiem.
Nākamajā laikrakstā numurā iepazīstināsim ar vienas šādas nodarbības metodiskajiem materiāliem, ko
skolotāji varēs izmantot gan
sava mācību priekšmeta vai
klases audzināšanas stundās,
gan kādā globālajai izglītībai
veltītā pasākumā.

Projekts „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”
(Nr.DCI-NSAED /2012/280-401)
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros

IK_NR_ 7_03_04_14.indd 11

4/9/14 5:23 PM

