
Globālā izglītība pedagoga darbā 

Arvien aktuālāks kļūst jautājums par globalizāciju ne tikai pasaules, bet Latvijas un 

ikviena novada, pilsētas, skolas, klases kontekstā. To, pirmkārt, ir svarīgi apzināties pedagogiem 

pašiem un paplašināt savu redzesloku, lai pēc tam radītu izpratni par šiem jautājumiem 

skolēniem un viņu vecākiem. Tieši tāpēc Tukuma 2.vidusskola nolēma pieteikties dalībai 

projektā „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, lai: 

1) gūtu zināšanas par globālās izglītības saturu un iemācītos izmantot praksē iespējamo jau 

izveidoto metodiku, uzklausot un iepazīstot gan Latvijas, gan ārvalstu ekspertu viedokļus; 

2) gūtu iemaņas, lai saviem spēkiem varētu veidot stundu plānus dažādos mācību priekšmetos 

un dažādu vecumposmu skolēniem un lai rosinātu skolas kolēģus globālās izglītības 

jautājumus iekļaut savu mācību priekšmetu stundās un pēc tam dalīties pieredzē ar savas 

skolas un novada kolēģiem; 

3) ieviestu skolā jauninājumus mācību un audzināšanas procesā, arvien uzlabojot mācību 

stundas, projektu nedēļas un zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, interešu izglītības 

nodarbības, klases stundas un citas ārpusstundu aktivitātes, līdz ar to gan veidojot pozitīvu 

skolas tēlu (skolas ilgtspējīga attīstība, starptautiskā un vietējā līmeņa sadarbība, 

starpkultūru  dialoga veidošana, vērtībizglītība). 

2013./2014.mācību gada 1.semestris Tukuma 2.vidusskolā pagāja ne tikai mācoties, bet 

arī uzsākot darbību projekta „Globālā dimensijas sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Izlasot 

projekta idejas aprakstu, iepazīstot tā mērķus un uzdevumus skolas darba grupa – Evita Korna, 

Skaidrīte Prancāne, Ilze Bulaha un Vēsma Kaņepe – secināja, ka jau ilgstoši skolā esam atvērti 

globālajai izglītībai, jau darbojamies šajā jomā. Apzinot savus resursus, sapratām, ka mums ir 

kvalificēti pedagogi, kuri ikdienas darbā strādā radoši, lai mācību un audzināšanas vide skolā 

būtu atvērta gan skolēniem un viņu vecākiem, gan ārpusskolas partneriem, ar kuriem 

sadarbojamies, gan skolas pedagogiem, kuri ir gatavi ne tikai iepazīt citu kolēģu pieredzi, bet 

sniegt to arī citiem, pašiem radoši darbojoties un veidojot mācību un metodiskos materiālus. 

Projekta pieteikumā, minot trīs faktorus, kas apliecina skolas spēju efektīvi izmantot projektā 

piedāvātas iespējas, akcentējām, ka skolā ir gan kvalificēta un stabila pedagogu komanda, gan 

uz attīstību virzīta skolas vide, gan arī aktīvi, atsaucīgi, sadarboties griboši un spējīgi skolēni un 

viņu vecāki. 

Oktobrī pēc pieteikuma iesniegšanas saņēmām atbildi, ka Tukuma 2.vidusskola ir 

izturējusi projekta konkursa 1.kārtu, kurā bija pieteikušās 123 skolas, un ka Izglītības attīstības 

centra projekta ietvaros varēsim sadarboties ar 21 Latvijas skolu pedagogiem. Kā minēts 

projekta mājas lapā, tas ir „spilgts apliecinājums mācību iestāžu izpratnei par globālās izglītības 

aktualitāti un pedagogu gatavībai apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvei 

21.gadsimtā”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā 

izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un 



Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par 

savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, 

vienlīdzīgākas pasaules labā. Projektu Latvijā realizē Izglītības attīstības centrs kopā ar 

partneriem: Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) (Leeds DEC), Mondo 

(Igaunija) un ar asociēto partneri - Britu padome Latvijā.  Projekta finansētājs ir Eiropas 

Savienība Attīstības un sadarbības birojs „EuropeAid” programmas ietvaros. Projekts ilgst no 

2013.gada līdz 2015.gadam. 

Pērnā gada novembrī skolu pārstāvji Rīgā tikās konferencē „Globālās dimensijas 

klātbūtne izglītībā un nākotnes iespējas”, noskaidrojot, kāpēc globālā izglītība un attīstības 

jomas izpratne ir būtiska gan skolai, gan sabiedrībai kopumā, kā izpaužas globālās dimensijas 

klātbūtne formālajā izglītībā Latvijā, kāda ir globālās izglītības situācija Eiropā un kādi ir GI labās 

prakses piemēri Apvienotajā Karalistē un Igaunijā, iezīmējot globālās izglītības nākotnes iespējas 

un starptautisko partnerību nozīmi. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar starptautisku 

pētījumu par attīstības / globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos un 

par globālās dimensijas klātbūtni Eiropas valstu izglītībā, padziļināti apskatot Latvijas, Igaunijas 

un apvienotās Karalistes pieredzi, kā arī citu 10 Eiropas valstu (Austrijas, Čehijas, Francijas, 

Kipras, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Slovēnijas, Somijas, Vācijas) pieredzes apkopojumu 

(pieejams latviešu un angļu valodā projekta mājas lapā www.globalaizglitiba.lv). Savukārt 

Siguldā notika 3 dienu ilgs ievadseminārs, kurā gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās skolas 

projekta komanda apguva tēmas par globālo izglītību, tās saturiskajām jomām un vietu mācību 

procesā, par sociālo un ekoloģisko atbildību, par to, kāpēc skolai ir svarīgas globālās zināšanas, 

par globalizācijas procesiem, izaicinājumiem un iespējām, par drošības un taisnīguma 

jautājumiem globālajā izglītībā, par savu skolu mainīgajā pasaulē un par cilvēku un notikumu 

mijiedarbību. Ievadsemināra noslēgumā skolu darba grupas plānoja nākamos soļus, kā globālās 

izglītības idejas realizēt savās skolās mācību un klases stundās, interešu izglītības nodarbībās, 

ārpusstundu un ārpusskolas pasākumos u.tml. 

Decembrī Tukuma 2.vidusskolas pedagogi piedalījās izglītojošā nodarbībā - praktikumā 

„Kas ir globālā izglītība un kā to varam izmantot pedagoga darbā?”. Nodarbību skolā vadīja  

skolotājas Evita Korna, Skaidrīte Prancāne, Ilze Bulaha un Vēsma Kaņepe, iepazīstinot kolēģus ar 

projekta ievadseminārā iegūtajām zināšanām, prasmēm, metodiskajiem paņēmieniem un 

izglītības procesā aprobējamiem materiāliem. Šajā nodarbībā 42 pedagogi guva gan teorētiskas, 

gan praktiskas zināšanas par globālās izglītības jautājumiem (plašāk var lasīt skolas mājas lapā 

www.t2v.lv).  

Apkopojot kolēģu atziņas par ieguvumiem šajā nodarbībā un par to, ko vēl gribētu 

uzzināt turpmāk, projekta darba grupa ir nolēmusi turpināt šādu nodarbību ciklu, iepazīstinot 

interesentus ar dažādiem globālās izglītības aspektiem, kurus var integrēt gan formālās, gan 

neformālās izglītības saturā (mācību priekšmetu stundās, interešu izglītības nodarbībās, 

ārpusstundu pasākumos u.tml.). 



Tā kā vēl ir daudz darāmā globālās izglītības pilnveidošanā un ar šo aspektu saistīto 

problēmu apgūšanu sociālajās zinībās, vēsturē, ētikā, ģeogrāfijā, filozofijā, politikā, mākslu 

priekšmetos, valodu stundās un klases stundās, tad, pilnveidojot skolēnu un skolotāju zināšanas 

par globalizāciju, mēs varam meklēt ceļu, kā sadzīvot ar dažādu tautību iedzīvotājiem, kuri 

Latviju izvēlējušies vai turpmāk izvēlēsies par savu dzīves, darba vai izglītības vietu. Projekta 

ietvaros ir plānots vadīt mācību un klases stundas, organizēt ārpusstundu pasākumus skolēniem, 

izglītojošas nodarbības pedagogiem, aprobējot jau izstrādātos materiālus un veidojot jaunus, 

piedāvājot savu radošo devumu projekta satura pilnveidei, jo mēs ceram, ka šī projekta 

realizācijas laikā realizēsies Raiņa atziņa, ka „gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais 

neatņemams”. Tukuma 2.vidusskola ir atvērta globālajai izglītībai, un pārfrāzējot projekta moto, 

lai savu un apkārtējo dzīvi padarītu labāku labākā pasaulē labākiem cilvēkiem.  

 

Projekta koordinatore skolā –  

Evita Korna 

 

 

Projekta komanda (no kreisās: Evita Korna, Ilze Bulaha, 

Skaidrīte Prancāne, priekšā: Vēsma Kaņepe) 


