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APTAUJAS METODOLOĢIJA

Aptaujas mērķis: Iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt projekta „Skolas kā satelīti 
attīstības izglītībā” tiešās un netiešās mērķa grupas izpratni par attīstības 
jeb globālās izglītības jautājumiem, kā arī ar atkārtotiem mērījumiem 
projekta vidū un noslēgumā novērtēt zināšanu un informētības izmaiņas
(projekta informatīvo efektivitāti).

Aptaujas
uzdevumi:

1) Noskaidrot mērķa grupu vērtējumu par to, cik svarīgi cilvēkiem ir būt 
informētiem un zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem, kā arī 
argumentāciju novērtējumiem (ir/ nav svarīgi).

2) Noskaidrot, cik lielā mērā mērķa grupu pārstāvji ir informēti par attīstības 
jeb globālo izglītību.

3) Noskaidrot, kā mērķa grupu pārstāvji izprot jēdzienu attīstības jeb 
globālā izglītība.

4) Noskaidrot mērķa grupu pārstāvju pašvērtējumu par informētību par 
dažādiem attīstības izglītības aspektiem.

5) Noskaidrot mērķa grupu viedokli par to, cik lielā mērā katra personīgā 
rīcība ietekmē notiekošo pasaulē kopumā.

6) Noskaidrot mērķa grupu attieksmi pret globalizāciju.

7) Noskaidrot mērķa grupu interesi par notiekošo savā dzīvesvietā, reģionā, 
valstī, Eiropā un pasaulē kopumā.

8) Noskaidrot, vai skolēni vēlētos skolā vairāk mācīties par notiekošo citur 
pasaulē un par ko konkrēti.

9) Noskaidrot skolotāju viedokli par to, vai skolā skolēniem būtu vairāk 
jāmācās par notiekošo citur pasaulē un par ko konkrēti.

10) Noskaidrot skolotāju viedokli par to, kā skolā būtu integrējami attīstības 
jeb globālās izglītības jautājumi (kā atsevišķs mācību priekšmets vai 
integrēts citos mācību priekšmetos), kā arī, no kuras klases sākot bērnus 
būtu jāsāk mācīt par notiekošo citur pasaulē.

11) Noskaidrot, cik liela daļa no mācību priekšmeta standarta šobrīd ir veltīta 
attīstības jeb globālās izglītības jautājumiem.

12) Noskaidrot tiešās un netiešās mērķa grupas sociāli demogrāfisko 
raksturojumu (dzimums, vecums, dzīves vieta utt.).

Aptaujas
realizācijas laiks:

Tiešās mērķa grupas apzināšana tika veikta projekta ievadseminārā Siguldā 
2010. gada 10. martā, netiešās mērķa grupas apzināšana tika veikta laika 
posmā no 2010. gada 11. līdz 18. martam uz vietas skolās, kuras piedalās 
projektā.

Aptaujas metode: Pašaizpildāmās anketas latviešu valodā.

Aptaujas anketu skatīt ziņojuma pielikumā.

Sasniegtais izlases 
apjoms:

Kopumā tika iegūtas 309 aizpildītas aptaujas anketas (daļa anketu bija 
nepilnībi aizpildītas, tādēļ nebija nosakāma konkrēto respondentu piederība 
mērķa grupām un/ vai sociāli demogrāfiskām grupām), tai skaitā,

 tiešā mērķa grupa – 80 respondenti,
 netiešā mērķa grupa – 229 respondenti,
 pedagogi – 147 respondenti,
 skolēni – 162 respondenti.

Respondentu raksturojumu skatīt 5. un 6. lpp.



Projekts „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā“

Aptauja par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni/ 2010 Marts

4

Aptaujas mērķa 
grupa:

Aptaujas ietvaros tika apzināts pedagogu un skolēnu viedoklis tiešajā un 
netiešajā projekta mērķa grupā deviņās Latvijas skolās, kuras piedalās 
projektā:

Aptaujas 
metodoloģiju un 
rezultātu ziņojumu 
izstrādāja:

Development Bulb

Ozolciema 24/1-104

Rīga, LV-1058

Latvija

Mājaslapa: www.bulb.lv
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KOPSAVILKUMS

Informētības par starptautiskās attīstības jautājumiem svarīgums

 Absolūtais vairākums – 96% - aptaujas dalībnieku novērtējuši, ka ir svarīgi būt informētiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem – 59% vērtējuši, ka tas ir drīzāk svarīgi, bet 37% - ka ļoti 

svarīgi. Tikai 3% uzskatījuši, ka nav svarīgi būt informētiem par starptautiskās attīstības 

jautājumiem.

 Tie respondenti, kuri aptaujā bija novērtējuši, ka cilvēkiem nav svarīgi būt informētiem un 

zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem, kā pamatojumu minējuši: Latvijai nav 

gandrīz nekādas saiknes ar globālo vidi un sabiedrību, cilvēkiem nav iespējas ietekmēt 

globālus procesus, interesē citas tēmas, nevis starptautiskā attīstība.

 Tie, kuri novērtēja, ka cilvēkiem tomēr ir svarīgi būt zinošiem un informētiem par starptautiskās 

attīstības jautājumiem, kā pamatojumu salīdzinoši biežāk minējuši: globālie procesi ir saistīti ar 

katru pasaules iedzīvotāju (16%), jo zināšanas dod lielākas iespējas (14%), lai izprastu 

notiekošos globālos procesus (10%), lai iesaistītos globālos procesos, notikumos (6%).

 Tiešās mērķa grupas pārstāvji izteikti biežāk vērtējuši, ka cilvēkiem ir svarīgi būt informētiem 

un zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem.

 Pedagogi izteikti biežāk kā skolēni snieguši atbildi ‘ir ļoti svarīgi’ (attiecīgi 45% un 30%), 

savukārt skolēni biežāk novērtējuši, ka būt informētiem ir ‘drīzāk svarīgi’ (attiecīgi 52% un 

65%).

Informētība par attīstības jeb globālo izglītību

 Attiecībā uz informētības par attīstības jeb globālo izglītību pašnovērtējumu aptaujāto viedokļi 

sadalās aptuveni vienādās daļās – 1/2 uzskata, ka ir, 1/2, ka nav informēti. 10% apgalvo, ka 

nekad neko neesot dzirdējuši par attīstības jeb globālo izglītību, bet 43% novērtē, ka ir 

dzirdējuši šādu apgalvojumu, bet neko konkrētāk nezina. Tikai 4% uzskata, ka ir ļoti labi 

informēti, kamēr 39% aptaujā minējuši, ka ir dzirdējuši šādu apzīmējumu un aptuveni zina, ko 

tas nozīmē.

 Tiešās un netiešās mērķa grupas vērtējumi bijuši aptuveni līdzīgi. Izņēmums ir fakts, ka tiešās 

mērķa grupas pārstāvji izteikti biežāk kā netiešās apgalvojuši, ka ir dzirdējuši apzīmējumu 

‘attīstības jeb globālā izglītība’, bet neko konkrētāk nezina (attiecīgi 51% un 41%).

 Arī pedagogu un skolēnu mērķa grupās informētības pašnovērtējumi ir līdzīgi.
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Izpratne par attīstības jeb globālo izglītību

 43% aptaujas dalībnieku nav varējuši sniegt konkrētu atbildi, savukārt pārējie snieguši daudz 

un dažādas versijas par to, kas ir attīstības jeb globālā izglītība, pie tam neviena no atbildēm 

nav minēta biežāk kā 6% gadījumu. 

 Salīdzinoši visbiežāk minētas atbildes: vienādi izglītības standarti visā pasaulē, visās valstīs 

(6%), izglītība par globālām problēmām (6%), globālo procesu izprašana (6%), iespējas 

mācīties citās valstīs (6%).

 Tiešās un netiešās mērķa grupas griezumā izteiktas atšķirības atbildēs nav novērojamas, lai 

gan jāmin, ka dažas atbildes tiešajā mērķa grupā minētas biežāk kā netiešajā: globālo procesu 

izprašana, redzesloka paplašināšana un pieejama ikvienam pasaules iedzīvotājam.

 Arī pedagogu un skolēnu mērķa grupās atšķirības sniegtajās atbildēs ir nelielas. Kā būtiskākās 

jāmin fakts, ka pedagogi salīdzinoši biežāk minējuši atbildes: globālo procesu izprašana 

(10%), mācības jebkurā vecumā, mūžizglītība (7%) un izglītība par globālām problēmām (7%). 

Savukārt skolēni salīdzinoši biežāk minējuši atbildes: vienādi izglītības standarti visā pasaulē, 

visās valstīs (9%) un iespējas mācīties citās valstīs (9%).

Informētība par dažādiem attīstības jautājumiem

 Vislabāk, pēc pašu respondentu uzskata, aptaujas dalībnieki ir informēti par klimata 

jautājumiem (66% novērtējuši, ka ir lielā mērā vai ļoti labi informēti), cilvēktiesībām (65%). 

Nedaudz retāk respondenti pozitīvus informētības pašnovērtējumus snieguši par informētību 

starptautiskās sadarbības (54%), migrācijas (49%), starptautiskās drošības (48%) un vides 

ilgtspējas (46%) jautājumos. 

 Vairāk kā 1/2 no aptaujātajiem negatīvu informētības pašnovērtējumu snieguši par 

globalizācijas ietekmi uz cilvēku dzīvi (53% uzskata, ka ir nepilnīgi vai nav nemaz informēti), 

godīgu tirdzniecību (56%) un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem (61%).

 Netiešās mērķa grupas pārstāvji sniedz augstākus informētības pašnovērtējumus kā tiešās 

mērķa grupas pārstāvji.

 Tāpat arī skolēni savu informētību novērtē pozitīvāk kā pedagogi gandrīz visās anketā 

iekļautajās kategorijās.

Viedoklis par personīgās rīcības ietekmi uz notiekošo pasaulē kopumā

 Vairāk kā puse (63%) aptaujāto uzskata, ka viņu personīgā rīcība neietekmē notiekošo 

pasaulē kopumā – 11% uzskata, ka tas nemaz neietekmē, bet 52%, ka nebūtiski ietekmē. 

Tikai 5% ir tādu, kuri ir pārliecināti, ka personīgā rīcība lielā mērā ietekmē notiekošo pasaulē 

kopumā, bet 33% domā, ka tas būtiski ietekmē. 
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 Tiešās mērķa grupas pārstāvji izteikti biežāk kā netiešās bijuši pārliecināti, ka personīgā rīcība 

nebūtiski ietekmē notiekošo pasaulē kopumā (attiecīgi 64% un 48%), savukārt netiešās mērķa 

grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā tiešās snieguši vērtējumu, ka viņu personīgā rīcība 

nemaz neietekmē notiekošo pasaulē (14% un 3%).

 Atšķirības pedagogu un skolēnu mērķa grupu vērtējumos nav lielas, izņemot atbildi ‘nemaz 

neietekmē’, kuru skolēni minējuši izteikti biežāk kā pedagogi (attiecīgi 15% un 6%).

 Latvijas iedzīvotāju kopumā viedoklis ir izteikti negatīvāks kā projekta mērķa grupās attiecībā 

uz savas personīgās rīcības ietekmi uz notiekošo pasaulē kopumā – absolūtais vairākums 

(83%) Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņu personīgā rīcība nemaz neietekmē vai nebūtiski 

ietekmē pasaulē notiekošo (projekta mērķa grupās šādu uzskatu pauda kopumā tikai 63% 

aptaujāto).

Globalizācijas novērtējums

 Vairāk kā 1/2 aptaujāto globalizāciju vērtē pozitīvi – 57% apgalvo, ka vērtē to drīzāk, bet 5%, 

ka ļoti pozitīvi. Tai pat laikā salīdzinoši liels ir arī negatīvo vērtējumu īpatsvars – 35% novērtē, 

ka globalizācija ir negatīvs process, tai skaitā, 3% to vērtē ļoti negatīvi.

 Tiešās un netiešās mērķa grupas griezumā izteiktas atšķirības nav novērojams.

 Pedagogu un skolēnu mērķa grupās nelielas atšķirības ir novērojamas – pedagogi izteikti 

biežāk kā skolēni snieguši vērtējumu ‘drīzāk negatīvi’ (attiecīgi 37% un 27%), savukārt skolēni 

biežāk kā pedagogi – atbildi ‘drīzāk pozitīvi’ (60% un 52%), kā arī ‘ļoti pozitīvi’ (6% un 3%).

Interese par notiekošo pasaulē

 Absolūtais vairākums – aptuveni 90% - seko informācijai par notikumiem savā dzīvesvietā un 

Latvijā: visai informācijai par notiekošo dzīvesvietā un Latvijā seko attiecīgi 35% un 28%, bet 

būtiskākajai informācijai seko 52% un 57%. Par notiekošo reģionā regulāri visai informācijai 

seko 22%, bet tikai būtiskākajai informācijai seko 56% aptaujāto.

 Tiešās un netiešās mērķa grupas dalījumā novērojamas izteiktas atšķirības – kopumā tiešās 

mērķa grupas pārstāvji daudz aktīvāk seko līdzi informācijai par notiekošo gan savā 

dzīvesvietā, gan Latvijā, gan citur pasaulē. Vislielākās atšķirības novērojamas attiecībā uz 

interesi par notiekošo Eiropā – šādai informācijai regulāri seko 62% netiešās un 83% tiešās 

mērķa grupas pārstāvju.

 Izteiktas atšķirības novērojamas arī pedagogu un skolēnu mērķa grupās – pedagogi izteikti 

biežāk seko informācijai par notiekošo savā dzīvesvietā un citur pasaulē. Īpaši izteikta ir 

atšķirība interesei par notiekošo savā reģionā – šādai informācijai regulāri seko 93% 

pedagogu un tikai 64% skolēnu.
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Nepieciešamība skolā vairāk mācīties par notiekošo citur pasaulē

 Absolūtais vairākums skolēnu novērtējuši, ka vēlas skolā vairāk mācīties par notiekošo citur 

pasaulē - 51% apgalvojuši, ka drīzāk vēlas, bet 28%, ka noteikti vēlas vairāk mācīties par 

notiekošo citur pasaulē.

 Visbiežāk – 16% gadījumu – minēts, ka skolā vēlas vairāk mācīties par citu tautu kultūru un 

par konkrētiem notikumiem citur pasaulē. 13% vēlas vairāk mācīties par citu tautu paražām un 

tradīcijām, kā arī par vides un ekoloģijas problēmām.

 Absolūtajā vairākumā gadījumu pedagogi uzskatījuši, ka skolā būtu jāmācās par notiekošo 

citur pasaulē: 41% uzskata, ka par to drīzāk būtu jāmācās, bet 33%, ka noteikti būtu jāmācās.

 Izteikti visbiežāk – 17% gadījumu – pedagogi minējuši, ka vairāk skolēniem būtu jāmācās par 

vides un klimata jautājumiem. 9% pedagogu uzskata, ka vairāk būtu nepieciešams mācīties 

par cilvēktiesībām, bet 8% - ka par izglītības iespējām ārvalstīs un ilgtspējīgas attīstības 

jautājumiem.

 Salīdzinot ar skolēnu sniegtajām atbildēm, novērojamas atšķirības – ja skolēni vairāk vēlētos 

mācīties par citu tautu kultūru, tradīcijām, kā arī uzzināt par konkrētiem notikumiem citur 

pasaulē, tad pedagogi uzskata, ka lielāka uzmanība pievēršama vispārīgākiem jautājumiem –

videi un klimatam, cilvēktiesībām, ilgtspējīgai attīstībai u.tml.

 8% pedagogu uzskata, ka attīstības jeb globālā izglītība būtu izstrādājams kā atsevišķs 

mācību priekšmets, savukārt absolūtais vairākums – 84% - pedagogu uzskata, ka jautājumi 

par attīstības jeb globālo izglītību būtu integrējami citos mācību priekšmetos.

 Novērtējot savu mācību priekšmetu standartu, lielākā daļa – 46% - pedagogu minējuši, ka tajā 

attīstības jeb globālās izglītības jautājumiem veltīta ne vairāk kā 1/5 no kopējā apjoma. 14% 

apgalvojuši, ka viņu mācību priekšmeta standartā šiem jautājumiem veltīti 21%-40% no kopējā 

apjoma.

 Salīdzinoši lielākā daļa – 43% - pedagogu uzskatījuši, ka attīstības jeb globālās izglītības 

jautājumiem veltītas mācību vielas apguve būtu uzsākama jau sākumskolā, kamēr 28% 

novērtē, ka pamatskolā, bet 5% - ka tikai vidusskolā.
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1. INFORMĒTĪBAS PAR STARPTAUTISKĀS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMIEM 

SVARĪGUMS

1.1. Kopējie dati

Absolūtais vairākums – 96% - aptaujas dalībnieku novērtējuši, ka ir svarīgi būt informētiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem – 59% vērtējuši, ka tas ir drīzāk svarīgi, bet 37% - ka ļoti 

svarīgi. Tikai 3% uzskatījuši, ka nav svarīgi būt informētiem par starptautiskās attīstības 

jautājumiem. Vidējais rādītājs četru punktu skalā (kur 1 nozīmē ‘nemaz nav svarīgi’, bet 4 – ‘ir ļoti 

svarīgi’) ir 3,3 punkti.

Aptaujā respondenti tika lūgti arī pamatot savu novērtējumu. Tie respondenti, kuri aptaujā bija 

novērtējuši, ka cilvēkiem nav svarīgi būt informētiem un zinošiem par starptautiskās attīstības 

jautājumiem (no 309 aptaujas dalībniekiem tādu bijis tikai 8 jeb 3%), kā pamatojumu minējuši:

 Latvijai nav gandrīz nekādas saiknes ar globālo vidi un sabiedrību,

 cilvēkiem nav iespējas ietekmēt globālus procesus,

 interesē citas tēmas, nevis starptautiskā attīstība.

Savukārt tie, kuri novērtēja, ka cilvēkiem tomēr ir svarīgi būt zinošiem un informētiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem, kā pamatojumu salīdzinoši biežāk minējuši:

 globālie procesi ir saistīti ar katru pasaules iedzīvotāju (16%),

 jo zināšanas dod lielākas iespējas (14%),

Nemaz nav 
svarīgi

1

Drīzāk nav 
svarīgi

2
Drīzāk ir svarīgi

59

Ir ļoti svarīgi
37

Grūti pateikt
1

Jūsuprāt, cik svarīgi cilvēkiem ir būt informētiem un 
zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem? (%)

Bāze: visi respondenti, n=309

Vidējais rādītājs - 3,3 
punkti četru punktu 

skalā
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 lai izprastu notiekošos globālos procesus (10%),

 lai iesaistītos globālos procesos, notikumos (6%).

Dažādas citas atbildes snieguši mazāk kā 5% aptaujāto, savukārt 44% nav varējuši pamatot savu 

viedokli.

1.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas viedoklis

Salīdzinot tiešās un netiešās mērķa grupas viedokļus, novērojams, ka tiešās mērķa grupas 

pārstāvji izteikti biežāk vērtējuši, ka cilvēkiem ir svarīgi būt informētiem un zinošiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem: to, ka tas ir svarīgi, novērtējuši 99% tiešās un 96% netiešās 

mērķa grupas pārstāvju, bet tiešajā mērķa grupā daudz biežāk minēts vērtējums ‘ir ļoti svarīgi’ 

(attiecīgi – 56% un 31%). Arī vidējais vērtējums liecina, ka tiešajā mērķa grupā viedoklis par 

nepieciešamību būt informētiem par starptautiskās attīstības jautājumiem ir izteiktāks kā netiešajā 

mērķa grupā – vidējais vērtējums attiecīgi 3,6 un 3,3 punkti.
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Novērojams arī, ka tiešajā mērķa grupā neviens respondents nav novērtējis, ka nebūtu svarīgi būt 

informētiem par starptautiskās attīstības jautājumiem, kamēr netiešajā mērķa grupā šādus 

vērtējumus snieguši 3% aptaujāto.

Atšķirības abās mērķa grupās novērojamas arī sava viedokļa pamatojumos. Tiešās mērķa grupas 

pārstāvji salīdzinoši biežāk kā pamatojumu nepieciešamībai būt informētiem par starptautiskās 

attīstības jautājumiem minējuši:

 lai izprastu notiekošos globālos 

 jo globālie procesi ir saistīti ar katru pasaules iedzīvotāju (19%),

 lai iesaistītos globālos procesos, notikumos (18%).

Savukārt netiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā argumentus minējuši:

 jo zināšanas dod lielākas iespējas 

 jo globālie procesi saistīti ar katru pasaules iedzīvotāju (16%),

Tāpat novērojams, ka tiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā netiešās kā 

pamatojumus minējuši atbildes: lai saprastu savu vietu pasaulē, jebkuras papildus zināšanas ir 

svarīgas, lai visi dzīvotu labākā pasaulē, lai iepazītos un dalītos ar pieredzi (katru no atbildēm 

minējuši 6% tiešās mērķa grupas pārstāvju).
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Novērojams arī, ka tiešajā mērķa grupā neviens respondents nav novērtējis, ka nebūtu svarīgi būt 

informētiem par starptautiskās attīstības jautājumiem, kamēr netiešajā mērķa grupā šādus 

vērtējumus snieguši 3% aptaujāto.

Atšķirības abās mērķa grupās novērojamas arī sava viedokļa pamatojumos. Tiešās mērķa grupas 

pārstāvji salīdzinoši biežāk kā pamatojumu nepieciešamībai būt informētiem par starptautiskās 

lai izprastu notiekošos globālos procesus (22%),

jo globālie procesi ir saistīti ar katru pasaules iedzīvotāju (19%),

lai iesaistītos globālos procesos, notikumos (18%).

Savukārt netiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā argumentus minējuši:

jo zināšanas dod lielākas iespējas (19%),

jo globālie procesi saistīti ar katru pasaules iedzīvotāju (16%),

Tāpat novērojams, ka tiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā netiešās kā 

pamatojumus minējuši atbildes: lai saprastu savu vietu pasaulē, jebkuras papildus zināšanas ir 

rīgas, lai visi dzīvotu labākā pasaulē, lai iepazītos un dalītos ar pieredzi (katru no atbildēm 

minējuši 6% tiešās mērķa grupas pārstāvju).
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Novērojams arī, ka tiešajā mērķa grupā neviens respondents nav novērtējis, ka nebūtu svarīgi būt 

informētiem par starptautiskās attīstības jautājumiem, kamēr netiešajā mērķa grupā šādus 

Atšķirības abās mērķa grupās novērojamas arī sava viedokļa pamatojumos. Tiešās mērķa grupas 

pārstāvji salīdzinoši biežāk kā pamatojumu nepieciešamībai būt informētiem par starptautiskās 

Savukārt netiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā argumentus minējuši:

Tāpat novērojams, ka tiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā netiešās kā 

pamatojumus minējuši atbildes: lai saprastu savu vietu pasaulē, jebkuras papildus zināšanas ir 

rīgas, lai visi dzīvotu labākā pasaulē, lai iepazītos un dalītos ar pieredzi (katru no atbildēm 
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1.3. Pedagogu un skolēnu viedoklis

Mazākas atšķirības vērojamas pedagogu un skolēnu mērķa grupās, lai gan arī ša

absolūtais vairākums snieguši vērtējumus, ka cilvēkiem ir svarīgi būt informētiem un zinošiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem. Vērtējot detalizētāk, novērojams, ka pedagogi izteikti biežāk 

kā skolēni snieguši atbildi ‘ir ļoti svarīgi’

novērtējuši, ka būt informētiem ir ‘drīzāk svarīgi’ (attiecīgi 52% un 65%).

mērķa grupās ir līdzīgs – pedagogu grupā 3,4 punkti, skolēnu 

1% no pedagogiem novērtējuši

attīstības jautājumiem, kā argumentus minot to, ka Latvijai nav gandrīz nekādas saiknes ar globālo 

vidi, sabiedrību, kā arī to, ka cilvēkiem nav iespējams ietekmēt globālos procesus. Skolēnu vid

īpatsvars, kuri uzskata, ka nav nepieciešams būt informētiem par starptautiskās attīstības 

jautājumiem, ir 4%. Tikai viens skolēns minējis argumentu šādam viedoklim 

citas tēmas, nevis globālās attīstības jautājumi, bet pārējie p

snieguši.
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Pedagogu un skolēnu viedoklis

Mazākas atšķirības vērojamas pedagogu un skolēnu mērķa grupās, lai gan arī ša

absolūtais vairākums snieguši vērtējumus, ka cilvēkiem ir svarīgi būt informētiem un zinošiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem. Vērtējot detalizētāk, novērojams, ka pedagogi izteikti biežāk 

kā skolēni snieguši atbildi ‘ir ļoti svarīgi’ – attiecīgi 45% un 30%, - savukārt skolēni biežāk 

novērtējuši, ka būt informētiem ir ‘drīzāk svarīgi’ (attiecīgi 52% un 65%). Vidējais vērtējums abās 

pedagogu grupā 3,4 punkti, skolēnu – 3,3 punkti.

1% no pedagogiem novērtējuši, ka cilvēkiem nav svarīgi būt informētiem par starptautiskās 

attīstības jautājumiem, kā argumentus minot to, ka Latvijai nav gandrīz nekādas saiknes ar globālo 

vidi, sabiedrību, kā arī to, ka cilvēkiem nav iespējams ietekmēt globālos procesus. Skolēnu vid

īpatsvars, kuri uzskata, ka nav nepieciešams būt informētiem par starptautiskās attīstības 

jautājumiem, ir 4%. Tikai viens skolēns minējis argumentu šādam viedoklim 

citas tēmas, nevis globālās attīstības jautājumi, bet pārējie pamatojumu savam novērtējumam nav 

MĒRĶA GRUPA
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N Kol %
Nav nekādas saiknes ar globālo vidi, 

1 50,0

iespējams neko ietekmēt 1 50,0
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KOPĀ 2 100,0
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Mazākas atšķirības vērojamas pedagogu un skolēnu mērķa grupās, lai gan arī šajā gadījumā 

absolūtais vairākums snieguši vērtējumus, ka cilvēkiem ir svarīgi būt informētiem un zinošiem par 

starptautiskās attīstības jautājumiem. Vērtējot detalizētāk, novērojams, ka pedagogi izteikti biežāk 

savukārt skolēni biežāk 

Vidējais vērtējums abās 

, ka cilvēkiem nav svarīgi būt informētiem par starptautiskās 

attīstības jautājumiem, kā argumentus minot to, ka Latvijai nav gandrīz nekādas saiknes ar globālo 

vidi, sabiedrību, kā arī to, ka cilvēkiem nav iespējams ietekmēt globālos procesus. Skolēnu vidū to 

īpatsvars, kuri uzskata, ka nav nepieciešams būt informētiem par starptautiskās attīstības 

jautājumiem, ir 4%. Tikai viens skolēns minējis argumentu šādam viedoklim – to, ka viņu interesē 

amatojumu savam novērtējumam nav 
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Vērtējot sniegtos pamatojumus saviem novērtējumiem, novērojams, ka vairāk kā 1/2 skolēnu nav 

varējuši sniegt konkrētu atbildi. Pedagogi visbiežāk kā argumentāciju nepieciešamībai būt 

informētiem un zinošiem min atbildi, ka globālie procesi ir saistīti ar katru pasaules iedzīvotāju 

(24%), savukārt skolēni – ka zināšanas dod lielākas iespējas (20%).
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2. INFORMĒTĪBA PAR ATTĪSTĪBAS JEB GLOBĀLO IZGLĪTĪBU

2.1. Kopējie dati

Attiecībā uz informētības par attīstības jeb globālo izglītību pašnovērtējumu aptaujāto viedokļi 

sadalās aptuveni vienādās daļās – 1/2 uzskata, ka ir, 1/2, ka nav informēti. 10% apgalvo, ka nekad 

neko neesot dzirdējuši par attīstības jeb globālo izglītību, bet 43% novērtē, ka ir dzirdējuši šādu 

apgalvojumu, bet neko konkrētāk nezina. Tikai 4% uzskata, ka ir ļoti labi informēti, kamēr 39% 

aptaujā minējuši, ka ir dzirdējuši šādu apzīmējumu un aptuveni zina, ko tas nozīmē. Vidējais 

vērtējums četru punktu skalā (kur 1 nozīmē ‘nekad neko neesmu dzirdējis’, bet 4 – ‘esmu ļoti labi 

informēts’) ir 2,4 punkti, kas uzskatāms par viduvēju rādītāju.

2.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas informētība

Tiešās un netiešās mērķa grupas vērtējumi bijuši aptuveni līdzīgi. Izņēmums ir fakts, ka tiešās 

mērķa grupas pārstāvji izteikti biežāk kā netiešās apgalvojuši, ka ir dzirdējuši apzīmējumu 

‘attīstības jeb globālā izglītība’, bet neko konkrētāk nezina (attiecīgi 51% un 41%). Vidējie 

novērtējumi abās grupās ir vienādi – 2,4 punkti.
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3. IZPRATNE PAR ATTĪSTĪBAS JEB GLOBĀLO IZGLĪTĪBU

3.1. Kopējie dati

Aptaujas ietvaros tās dalībnieki tika lūgti brīvā formā anketā uzrakstīt, kas, viņuprāt, ir attīstības jeb 

globālā izglītība. 43% aptaujas dalībnieku nav varējuši sniegt konkrētu atbildi, savukārt pārējie 

snieguši daudz un dažādas versijas par to, kas ir attīstības jeb globālā izglītība, pie tam neviena no 

atbildēm nav minēta biežāk kā 6% gadījumu.

Salīdzinoši visbiežāk minētas atbildes:

 vienādi izglītības standarti visā pasaulē, visās valstīs (6%),

 izglītība par globālām problēmām (6%),

 globālo procesu izprašana (6%),

 iespējas mācīties citās valstīs (6%),

 izglītība par vides problēmām (5%),

 vispārēja izglītošanās (5%).

Dažādas citas atbildes minējuši mazāk kā 5% aptaujāto.
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3.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas izpratne

Tiešās un netiešās mērķa grupas griezumā izteiktas atšķirības atbildēs nav novērojamas, lai gan 

jāmin, ka dažas atbildes tiešajā mērķa grupā minētas biežāk kā netiešajā: globālo procesu 

izprašana, redzesloka paplašināšana un pieejama ikvienam pasaules iedzīvotājam.
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3.3. Pedagogu un skolēnu izpratne

Arī pedagogu un skolēnu mērķa grupās atšķirības sniegtajās atbildēs ir nelielas. Kā būtiskākās 

jāmin fakts, ka pedagogi salīdzinoši biežāk minējuši atbildes: globālo procesu izprašana (10%), 

mācības jebkurā vecumā, mūžizglītība (7%) un izglītība par globālām problēmām (7%). Savukārt 

skolēni salīdzinoši biežāk minējuši atbildes: vienādi izglītības standarti visā pasaulē, visās valstīs 

(9%) un iespējas mācīties citās valstīs (9%).
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4. INFORMĒTĪBA PAR DAŽĀDIEM ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMIEM

4.1. Kopējie dati

Aptaujas anketā respondenti sniedza arī pašnovērtējumu par to, cik lielā mērā viņi ir informēti par 

dažādiem attīstības izglītības aspektiem. Vislabāk, pēc pašu respondentu uzskata, aptaujas 

dalībnieki ir informēti par klimata jautājumiem (66% novērtējuši, ka ir lielā mērā vai ļoti labi 

informēti), cilvēktiesībām (65%). Nedaudz retāk respondenti pozitīvus informētības 

pašnovērtējumus snieguši par informētību starptautiskās sadarbības (54%), migrācijas (49%),

starptautiskās drošības (48%) un vides ilgtspējas (46%) jautājumos. Savukārt vairāk kā 1/2 no 

aptaujātajiem negatīvu informētības pašnovērtējumu snieguši par globalizācijas ietekmi uz cilvēku 

dzīvi (53% uzskata, ka ir nepilnīgi vai nav nemaz informēti), godīgu tirdzniecību (56%) un 

ilgtspējīgas attīstības jautājumiem (61%).

Ja vērtē tikai galējos novērtējumus, tad novērojams, ka galēji pozitīvi vērtējumi sniegti visbiežāk 

par klimata jautājumiem un cilvēktiesībām (attiecīgi 22% un 17% aptaujāto uzskata, ka ir ļoti labi 

informēti par šiem jautājumiem), savukārt galējo negatīvi vērtējumi visbiežāk sniegti par 

ilgtspējīgas attīstības un godīgas tirdzniecības jautājumiem (attiecīgi 16% un 13% uzskata, ka nav 

nemaz informēti par šīm tēmām).
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4.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas informētība

Tiešās un netiešās mērķa grupas griezumā novērojamas būtiskas atšķirības informētības 

pašnovērtējumos:

 tiešās mērķa grupas pārstāvji jūtas labāk informēti nekā netiešās mērķa grupas pārstāvji 

par jautājumiem, kas skar starptautisko sadarbību (attiecīgi 61% un 51%), migrāciju (51% 

un 48%), globalizācijas ietekmi uz cilvēku dzīvi (44% un 39%) un ilgtspējīgu attīstību (38% 

un 30%),

 netiešās mērķa grupas pārstāvji jūtas labāk informēti nekā tiešās mērķa grupas pārstāvji 

par jautājumiem, kas skar klimatu (attiecīgi 71% un 54%), cilvēktiesības (67% un 60%), 

starptautisko drošību (51% un 41%), vides ilgtspēju (48% un 41%), kā arī godīgu 

tirdzniecību (40% un 35%).

Interesanti, ka visumā netiešās mērķa grupas pārstāvji sniedz augstākus informētības 

pašnovērtējumus kā tiešās mērķa grupas pārstāvji.
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Bāze: visi respondenti un respondenti mērķa grupās, skaitu (n=) skatīt attēlā
Piezīme: attēlots to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ir lielā mērā vai ļoti labi informēti!
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4.3. Pedagogu un skolēnu informētība

Izteiktas atšķirības novērojamas arī pedagogu un skolēnu mērķa grupās:

 pedagogi tikai divos gadījumos savu informētību vērtējuši augstāk kā skolēni – attiecībā uz 

vides ilgtspējas jautājumiem (attiecīgi 48% un 45%), un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem 

(37% un 27%), kamēr pārējos gadījumos informētības pašnovērtējums bijis vienāds vai 

zemāks kā skolēnu mērķa grupā,

 skolēni izteikti biežāk kā pedagogi uzskatījuši, ka ir labi informēti par jautājumiem, kas skar 

klimatu (attiecīgi 75% un 57%), cilvēktiesības (71% un 59%), starptautisko drošību (54% un 

43%), globalizācijas ietekmi uz cilvēku dzīvi (44% un 36%), kā arī godīgu tirdzniecību (44% 

un 33%).

Kopumā gan jāsecina, ka skolēni visdrīzāk pārvērtē savas zināšanas un informētību.
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Piezīme: attēlots to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ir lielā mērā vai ļoti labi informēti!
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5. VIEDOKLIS PAR PERSONĪGĀS RĪCĪBAS IETEKMI UZ NOTIEKOŠO 

PASAULĒ KOPUMĀ

5.1. Kopējie dati

Vairāk kā puse (63%) aptaujāto uzskata, ka viņu personīgā rīcība neietekmē notiekošo pasaulē 

kopumā – 11% uzskata, ka tas nemaz neietekmē, bet 52%, ka nebūtiski ietekmē. Tikai 5% ir tādu, 

kuri ir pārliecināti, ka personīgā rīcība lielā mērā ietekmē notiekošo pasaulē kopumā, bet 33% 

domā, ka tas būtiski ietekmē. Vidējais rādītājs četru punktu skalā (kur 1 nozīmē ‘nemaz neietekmē, 

bet 4 – ‘lielā mērā ietekmē’’) ir 2,3 punkti.

5.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas viedoklis

Lai gan vidējie rādītāji abās mērķa grupās ir vienādi – 2,3 punkti četru punktu skalā, - tomēr atbilžu 

sadalījums skalā atšķirīgs. Interesanti, ka tiešās mērķa grupas pārstāvji izteikti biežāk kā netiešās 

bijuši pārliecināti, ka personīgā rīcība nebūtiski ietekmē notiekošo pasaulē kopumā (attiecīgi 64% 

un 48%), savukārt netiešās mērķa grupas pārstāvji salīdzinoši biežāk kā tiešās snieguši vērtējumu, 

ka viņu personīgā rīcība nemaz neietekmē notiekošo pasaulē (14% un 3%).
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pedagogu vidū tas ir 2,4 

Kopumā atšķirības šo mērķa grupu vērtējumos nav lielas, 

izņemot atbildi ‘nemaz neietekmē’, kuru skolēni minējuši izteikti biežāk kā pedagogi (attiecīgi 15% 

70 80 90 100

Jūsuprāt, cik lielā mērā Jūsu personīgā rīcība ietekmē notiekošo pasaulē kopumā? (%)

Netiešā mērķa grupa (n=229)

Vidējais rādītājs četru punktu skalā
Tiešajā mērķa grupā - 2,3 punkti

Netiešajā mērķa grupā - 2,3 punkti

70 80 90 100

Jūsuprāt, cik lielā mērā Jūsu personīgā rīcība ietekmē notiekošo pasaulē kopumā? (%)

Skolēni (n=162)

Vidējais rādītājs četru punktu skalā
Pedagogu mērķa grupā - 2,4 punkti

mērķa grupā - 2,2 punkti



Projekts „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā“

Aptauja par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni/ 2010 Marts

28

5.4. Latvijas iedzīvotāju viedoklis

Lai noskaidrotu arī Latvijas iedzīvotāju kopumā viedokli par savas personīgās rīcības ietekmi uz 

notiekošo pasaulē kopumā un to salīdzinātu ar projekta tiešās un netiešās mērķa grupas pārstāvju 

viedokli, attiecīgs jautājums tika ievietots reprezentatīvā Latvijas iedzīvotāju aptaujā1.

Kā redzams, Latvijas iedzīvotāju kopumā viedoklis ir izteikti negatīvāks kā projekta mērķa grupās 

attiecībā uz savas personīgās rīcības ietekmi uz notiekošo pasaulē kopumā – absolūtais 

vairākums (83%) Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņu personīgā rīcība nemaz neietekmē vai 

nebūtiski ietekmē pasaulē notiekošo (projekta mērķa grupās šādu uzskatu pauda kopumā tikai 

63% aptaujāto).

Savukārt par to, ka personīgā rīcība ietekmē notiekošo pasaulē kopumā, pārliecināti bijuši tikai 

15% Latvijas iedzīvotāju, kamēr projekta mērķa grupās šis rādītājs sastādīja 38%.

Arī vidējais novērtējums liecina, ka Latvijas iedzīvotāju viedoklis ir izteikti „pesimistiskāks” – 1,8 

punkti četru punktu skalā, kamēr projekta mērķa grupās – 2,3 punkti.

                                               
1 Aptaujas lauka darbu 2010. gada februārī veica SIA „Fieldex”, aptaujājot kopumā 1002 respondentus, veidojot nacionāli reprezentatīvu 
izlases kopu.
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Izvērtējot iegūtos datus sociāli demogrāfisko grupu griezumā, novērojams, ka par to, ka personīgā 

rīcība nemaz neietekmē notiekošo pasaulē kopumā salīdzinoši biežāk bijuši pārliecināti:

 45-74 gadīgie,

 vīrieši,

 respondenti, kuri ģimenē ikdienā nerunā valsts valodā,

 pamatizglītību vai vidējo izglītību ieguvušie,

 bezdarbnieki un gadījumu darbu strādnieki, kā arī pensionāri,

 respondenti ar ģimenes ienākumiem 101-200 Ls uz vienu ģimenes locekli mēnesī,

 rajonu centros un mazpilsētās dzīvojošie,

 Latgalē dzīvojošie,

 respondenti, kuri profesionālā darbība nav saistīta ar bērnu un jauniešu izglītību,

 respondenti, kuriem nav bērnu vai ir bērni, kas vecāki par 18 gadiem.

Savukārt par to, ka personīgā rīcība būtiski vai lielā mērā ietekmē pasaulē kopumā notiekošo, 

salīdzinoši biežāk pārliecināti bijuši:

 25-34 gadīgie,

 bērna kopšanas atvaļinājumā esošās un mājsaimnieces,

 respondenti ar ģimenes ienākumiem līdz 100 Ls uz vienu ģimenes locekli mēnesī,

 rajonu centros dzīvojošie,

 Pierīgā dzīvojošie,

 respondenti, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar bērnu un jauniešu izglītību,

 tie, kuriem ir bērni līdz 6 gadu, kā arī tie, kuriem ir bērni 14-18 gadu vecumā.
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Piezīme: Attēlā nav attēlotas vērtības, kas mazākas par 1%!
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Piezīme: Attēlā nav attēlotas vērtības, kas mazākas par 1%!



Projekts „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā“

Aptauja par attīstības jeb globālās izglītības jautājumu izpratni/ 2010 Marts

32

6. GLOBALIZĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS

6.1. Kopējie dati

Vairāk kā 1/2 aptaujāto globalizāciju vērtē pozitīvi – 57% apgalvo, ka vērtē to drīzāk, bet 5%, ka ļoti 

pozitīvi. Tai pat laikā salīdzinoši liels ir arī negatīvo vērtējumu īpatsvars – 35% novērtē, ka 

globalizācija ir negatīvs process, tai skaitā, 3% to vērtē ļoti negatīvi. Vidējais attieksmes pret 

globalizāciju rādītājs četru punktu skalā (kur 1 nozīmē ‘ļoti negatīvi’, bet 4 – ‘ļoti pozitīvi’) ir 2,7 

punkti.

6.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas viedoklis

Tiešās un netiešās mērķa grupas griezumā izteiktas atšķirības nav novērojams. Kā vienīgā būtiskā 

atšķirība vērtējams fakts, ka tiešajā mērķa grupā neviens tās pārstāvis globalizāciju nebija vērtējis 

ļoti negatīvi, kamēr netiešajā mērķa grupā 3% bija snieguši šādu novērtējumu. Šo negatīvo 

vērtējumu dēļ novērojamas arī atšķirības vidējos rādītājos – ja tiešajā mērķa grupā tas ir 2,8 punkti, 

tad netiešajā – 2,6 punkti.
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pedagogi izteikti biežāk 

n 27%), savukārt skolēni biežāk kā 

atbildi ‘drīzāk pozitīvi’ (60% un 52%), kā arī ‘ļoti pozitīvi’ (6% un 3%). Vidējo vērtējumu 

punkti, skolēnu – 2,7 punkti).
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7. INTERESE PAR NOTIEKOŠO PASAULĒ

7.1. Kopējie dati

Aptaujas anketā tika iekļauts arī jautājums par to, cik lielā mērā aptaujas dalībnieki seko 

informācijai par notiekošo savā dzīvesvietā, reģionā, valstī un citur pasaulē. Sniegtie novērtējumi 

liecina, ka vairākums aptaujāto seko būtiskākajai informācijai par visām anketā iekļautajām 

kategorijām. Absolūtais vairākums – aptuveni 90% - seko informācijai par notikumiem savā 

dzīvesvietā un Latvijā: visai informācijai par notiekošo dzīvesvietā un Latvijā seko attiecīgi 35% un 

28%, bet būtiskākajai informācijai seko 52% un 57%. Par notiekošo reģionā regulāri visai 

informācijai seko 22%, bet tikai būtiskākajai informācijai seko 56% aptaujāto.

Nedaudz mazāka ir interese par citur pasaulē notiekošo: tikai nedaudz vairāk kā 1/10 regulāri seko 

visai informācijai par notiekošo Eiropā un citur pasaulē un vēl aptuveni 55% seko tikai būtiskākajai 

informācijai par to.

7.2. Tiešās un netiešās mērķa grupas informētība

Tiešās un netiešās mērķa grupas dalījumā novērojamas izteiktas atšķirības – kopumā tiešās 

mērķa grupas pārstāvji daudz aktīvāk seko līdzi informācijai par notiekošo gan savā dzīvesvietā, 

gan Latvijā, gan citur pasaulē. Vislielākās atšķirības novērojamas attiecībā uz interesi par 

notiekošo Eiropā – šādai informācijai regulāri seko 62% netiešās un 83% tiešās mērķa grupas 

pārstāvju. Tāpat jāpiebilst, ka tiešajā mērķa grupā to pārstāvju īpatsvars, kuri regulāri seko 

informācijai par notiekošo savā dzīvesvietā un citur pasaulē, nav mazāks par 78%, kamēr 

netiešajā mērķa grupā tas ir divās kategorijās pat 62%.
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7.3. Pedagogu un skolēnu informētība

Izteiktas atšķirības novērojamas arī pedagogu un skolēnu mērķa grupās – pedagogi izteikti biežāk 

seko informācijai par notiekošo savā dzīvesvietā un citur pasaulē. Īpaši izteikta ir atšķirība interesei 

par notiekošo savā reģionā – šādai informācijai regulāri seko 93% pedagogu un tikai 64% skolēnu.

Liela ir arī atšķirība attiecībā uz interesi par notiekošo Latvijā – tam seko 94% pedagogu un 77% 

skolēnu. Interesanti, ka vienlaikus salīdzinoši nedaudz atšķiras abu mērķa grupu interese par 

notiekošo citur pasaulē – regulāri par to interesējas 71% pedagogu un 62% skolēnu.
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8. NEPIECIEŠAMĪBA SKOLĀ VAIRĀK MĀCĪTIES PAR NOTIEKOŠO 

CITUR PASAULĒ 

8.1. Skolēnu viedoklis

Absolūtais vairākums skolēnu novērtējuši, ka vēlas skolā vairāk mācīties par notiekošo citur 

pasaulē. Kontekstā ar iepriekšējā sadaļā attēlotajiem datiem par to, ka tikai nedaudz vairāk kā 60% 

skolēnu regulāri seko informācijai par notiekošo Eiropā un citur pasaulē, kā arī pat savā reģionā, 

šie novērtējumi šķiet īpaši interesanti. 51% apgalvojuši, ka drīzāk vēlas, bet 28%, ka noteikti vēlas 

vairāk mācīties par notiekošo citur pasaulē. Tikai 7% bijuši tādu, kuri novērtējuši, ka noteikti 

nevēlas par to mācīties skolā un vēl 8% tādu, kuri drīzāk nevēlētos. Kopumā ieinteresētības 

rādītājs ir visumā augsts – četru punktu skalā (kur 1 nozīmē ‘noteikti nevēlos’, bet 4 – ‘noteikti 

vēlos’) vidējais vērtējums ir 3,1 punkts.

Skolēni anketā tika lūgti arī ierakstīt, par ko tieši vēlētos vairāk mācīties skolā. 17% nav varējuši 

sniegt konkrētu atbildi, bet pārējie skolēni minējuši dažādas savas vēlmes. Visbiežāk – 16% 

gadījumu – minēts, ka skolā vēlas vairāk mācīties par citu tautu kultūru un par konkrētiem 

notikumiem citur pasaulē. 13% vēlas vairāk mācīties par citu tautu paražām un tradīcijām, kā arī 

par vides un ekoloģijas problēmām, savukārt 12% - par globālām problēmām un starptautiskajām 

attiecībām. Šīs attiecīgi uzskatāmas par tēmām, kuras skolēnus interesē visvairāk.

Jāpiemin arī, ka 6% skolēnu norādījuši – skolā vairāk vēlētos uzzināt par izglītības iegūšanas 

iespējām ārvalstīs.
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Dažādas citas atbildes minējuši mazāk kā 5% aptaujāto skolēnu.

8.2. Pedagogu viedoklis

Jautājums par to, vai skolā būtu nepieciešams vairāk mācīt par notiekošo citur pasaulē, tika uzdots 

arī pedagogiem. Interesanti, ka vairāk kā 1/5 pedagogu nav varējuši sniegt konkrētu novērtējumu 

par šo jautājumu. Savukārt tie, kuri novērtējumu snieguši, absolūtajā vairākumā gadījumu 

uzskatījuši, ka skolā būtu jāmācās par notiekošo citur pasaulē: 41% uzskata, ka par to drīzāk būtu 
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jāmācās, bet 33%, ka noteikti būtu jāmācās. Tikai 4% pedagogu novērtējuši, ka par notiekošo citur 

pasaulē skolēniem drīzāk vai noteikti nebūtu vairāk jāmācās. Vidējais rādītājs četru punktu skalā 

(kur 1 nozīmē ‘noteikti nebūtu jāmācās’ un 4 – ‘noteikti būtu jāmācās’) ir izteikti augsts – 3,3 punkti.

Ja salīdzina pedagogu un skolēnu viedokļus, tad tie ir visai līdzīgi – kopumā 79% skolēnu 

apgalvojuši, ka skolā vēlas mācīties par notiekošo citur pasaulē, kamēr 74% pedagogu uzskatījuši, 

ka par šīm tēmām skolā būtu vairāk jāmāca.

Tāpat kā skolēni, arī pedagogi anketā tika lūgti norādīt, par ko tieši, viņuprāt, skolā būtu vairāk 

jāmāca. Interesanti, ka kopumā 25% pedagogu nav varējuši sniegt konkrētu atbildi, kas ir pat 

vairāk kā skolēnu mērķa grupā. Izteikti visbiežāk – 17% gadījumu – pedagogi minējuši, ka vairāk 

skolēniem būtu jāmācās par vides un klimata jautājumiem. 9% pedagogu uzskata, ka vairāk būtu 

nepieciešams mācīties par cilvēktiesībām, bet 8% - ka par izglītības iespējām ārvalstīs un 

ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vēl 7% norādījuši, ka vairāk skolās jāmāca par vides 

problēmām un par starptautisko drošību. Dažādas citas atbildes minējuši ne vairāk kā 6% 

aptaujāto pedagogu.

Salīdzinot ar skolēnu sniegtajām atbildēm, novērojamas atšķirības – ja skolēni vairāk vēlētos 

mācīties par citu tautu kultūru, tradīcijām, kā arī uzzināt par konkrētiem notikumiem citur pasaulē, 

tad pedagogi uzskata, ka lielāka uzmanība pievēršama vispārīgākiem jautājumiem – videi un 

klimatam, cilvēktiesībām, ilgtspējīgai attīstībai u.tml. Abās mērķa grupās vienlīdz bieži minēta 

atbilde, ka skolās būtu nepieciešams vairāk mācīt un sniegt informāciju par izglītības iespējām 

ārvalstīs.
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Tiem pedagogiem, kuri novērtēja, ka skolā skolēniem būtu vairāk jāmāca par notiekošo citur 

pasaulē, tika lūgts novērtēt, kādā veidā attīstības izglītības jautājumi būtu integrējami mācību 

procesā un saturā. 8% pedagogu uzskata, ka attīstības jeb globālā izglītība būtu izstrādājams kā 

atsevišķs mācību priekšmets, savukārt absolūtais vairākums – 84% - pedagogu uzskata, ka 

jautājumi par attīstības jeb globālo izglītību būtu integrējami citos mācību priekšmetos.
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Lai novērtētu, cik lielā mērā jau šobrīd mācību saturā iekļauti jautājumi, kas saistīti ar attīstības jeb 

globālo izglītību, pedagogi tika lūgti novērtēt, cik liela daļa no viņu mācību priekšmeta sastāda 

attīstības jeb globālās izglītības jautājumi. Novērtējot savu mācību priekšmetu standartu, lielākā 

daļa – 46% - pedagogu minējuši, ka tajā attīstības jeb globālās izglītības jautājumiem veltīta ne 

vairāk kā 1/5 no kopējā apjoma. 14% apgalvojuši, ka viņu mācību priekšmeta standartā šiem 

jautājumiem veltīti 21%-40% no kopējā apjoma, bet 10% novērtējuši, ka pat vairāk kā 41%.

Jautājumi par 
attīstības jeb 

globālo izglītību 
būtu jāintegrē 
citos mācību 
priekšmetos

84

Nepieciešams 
izstrādāt 

atsevišķu mācību 
priekšmetu

8

Nav atbildes
7

Kuram no šiem izteicieniem Jūs vislielākajā mērā piekrītat? (%)

Bāze: respondenti-pedagogi, kuri uzskata, ka skolā skolēniem būtu vairāk jāmācās par 
notiekošo citur pasaulē, n=109
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Pedagogi tika lūgti arī novērtēt, kad vislabāk bērnus un jauniešus sākt mācīt par notiekošo citur 

pasaulē. Salīdzinoši lielākā daļa – 43% - uzskatījuši, ka šāda satura apguve būtu uzsākama jau 

sākumskolā, kamēr 28% novērtē, ka pamatskolā, bet 5% - ka tikai vidusskolā. Būtiski pieminēt, ka 

24% pedagogu nav bijis konkrēts viedoklis par šo jautājumu.

Aptaujā pedagogi tika lūgti arī pamatot savu viedokli. Vairākums aptaujāto gan nav varējuši sniegt 

konkrētu sava viedokļa pamatojumu. 

Tie, kuri uzskatījuši, ka par notiekošo citur pasaulē būtu jāsāk mācīt jau sākumskolā, kā 

pamatojumu salīdzinoši visbiežāk min faktu, ka jau agrā vecumā bērni spēj apgūt un analizēt 

būtisku informāciju (9%), kā arī, ka bērni ir spējīgi jau sākumskolā uztvert daudz informācijas (6%) 

un šajā vecumā visu uztver nopietnāk (6%).

Tie, kuri uzskatījuši, ka par notiekošo citur pasaulē būtu jāmāca, sākot no pamatskolas, savu 

viedokli argumentē visbiežāk ar faktu, ka šajā vecumā bērni ir spējīgi analizēt un pastāvīgi spriest 

(27%), kā arī nereti minēts pamatojums, ka šajā vecumā bērni vairāk interesējas par globāliem 

notikumiem un procesiem (12%).

Faktu, ka konkrētajā vecumā bērni ir spējīgi analizēt un pastāvīgi spriest kā pamatojumu savam 

viedoklim min arī tie pedagogi, kuri uzskatījuši, ka par notiekošo citur pasaulē jāsāk mācīt tikai 

vidusskolā (37%).

Sākumskolā
43

Pamatskolā
28

Vidusskolā
5

Nav atbildes
24

Jūsuprāt, kad vislabāk bērnus un jauniešus sākt mācīt par 
notiekošo citur pasaulē? (%)

Bāze: visi respondenti-pedagogi, n=147
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Jūsuprāt, kad vislabāk bērnus un jauniešus sākt mācīt 
par notiekošo citur pasaulē?

Lūdzu, pamatojiet savu atbildi! (%)

Sākumskolā Pamatskolā Vidusskolā

N Kol % N Kol % N Kol %

Bērni jau sākumskolā ir spējīgi uztvert daudz informācijas 4 6,3

Jau agrā vecumā bērni spēj apgūt un analizēt būtisku informāciju 6 9,5 1 2,4

Svarīgi jau agrā vecumā paplašināt redzesloku 2 3,2 1 2,4

Iegūst izpratni par apkārtējo pasauli, t.sk., par globāliem jautājumiem 1 2,4

Jo agrāk bērni mācīsies par globāliem procesiem, jo kvalitatīvāk spēs tajos 
iesaistīties

3 4,8

Šajā vecumā šie jautājumi vairāk interesētu jauniešus 3 4,8 2 4,9

Šī vecuma bērni zināšanas nodotu arī vecākiem 2 3,2

Šajā vecumā bērni ir spējīgi analizēt un patstāvīgi spriest 1 1,6 11 26,8 3 37,5

Šajā vecumā vairāk interesējas par globāliem notikumiem, procesiem 2 3,2 5 12,2 2 25,0

Vēl nav tik liela mācību slodze 1 1,6

Uztver visu nopietnāk šajā vecumā 4 6,3

Jābūt zināšanai, pieredzes bāzei, lai izprastu globālos jautājumus 3 7,3 1 12,5

Nav atbildes 43 68,3 21 51,2 3 37,5

KOPĀ 63 100,0 41 100,0 8 100,0
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PIELIKUMS

Aptaujas anketa 

APTAUJA PAR ATTĪSTĪBAS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU IZPRATNI

Projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” īstenotāji ar aptaujas palīdzību vēlas noskaidrot Latvijas sabiedrības izpratni un attieksmi 
pret attīstības jeb globālās izglītības jautājumiem, lai nodrošinātu efektīvāku apmācību projekta gaitā. Tādēļ lūdzam arī Jūs paust savu 
viedokli un novērtējumus, aizpildot šo anketu. 
No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlieties sev visatbilstošāko, apvelkot attiecīgo atbildes skaitli. Ja jautājumā nav dotu atbilž u 
variantu, ierakstiet savu atbildi tam paredzētajā vietā. Ja uz kādu jautājumu nevēlaties atbildēt vai nezināt atbildi, atstājiet to neatbildētu 
un pārejiet pie nākamā.
Aptauja ir anonīma un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā!
Aptaujas rezultāti būs pieejami projekta mājas lapās http://www.skolaskasateliti.lv un http://www.iac.edu.lv/skolas_sateliti/

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!

1 Jūsuprāt, cik svarīgi cilvēkiem ir būt informētiem un zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem?
1 Nemaz nav svarīgi  Turpiniet ar jautājumu 2!
2 Drīzāk nav svarīgi Turpiniet ar jautājumu 2!
3 Drīzāk ir svarīgi Turpiniet ar jautājumu 3!
4 Ir ļoti svarīgi Turpiniet ar jautājumu 3!

2 Kādēļ nav svarīgi būt informētiem un zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem?
......................................................................................................................................................................................................

3 Kādēļ ir svarīgi būt informētiem un zinošiem par starptautiskās attīstības jautājumiem?
......................................................................................................................................................................................................

4 Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā esat informēts/-a par attīstības jeb globālo izglītību?
1 Nekad neko neesmu dzirdējis par attīstības jeb globālo izglītību
2 Esmu dzirdējis šādu apzīmējumu, bet neko konkrētāk nezinu 
3 Esmu dzirdējis šādu apzīmējumu un aptuveni zinu, ko tas nozīmē
4 Esmu ļoti labi informēts par attīstības jeb globālo izglītību

5 Jūsuprāt, kas ir attīstības jeb globālā izglītība?
......................................................................................................................................................................................................

6 Novērtējiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs esat informēts/-a par sekojošiem jautājumiem?
Nemaz 
neesmu 

informēts/-a

Esmu 
nepilnīgi 

informēts/-a

Esmu lielā 
mērā 

informēts/-a

Esmu ļoti 
labi 

informēts/-a

Grūti 
novērtēt 

01 Globalizācijas ietekme uz cilvēku dzīvi 1 2 3 4 9
02 Godīga tirdzniecība 1 2 3 4 9
03 Starptautiskā sadarbība 1 2 3 4 9
04 Ilgtspējīgas attīstības jautājumi 1 2 3 4 9
05 Vides ilgtspēja 1 2 3 4 9
06 Klimata jautājumi 1 2 3 4 9
07 Starptautiskā drošība 1 2 3 4 9
08 Cilvēktiesības 1 2 3 4 9
09 Migrācija 1 2 3 4 9

7 Jūsuprāt, cik lielā mērā Jūsu personīgā rīcība ietekmē notiekošo pasaulē kopumā?
1 Nemaz neietekmē
2 Nebūtiski ietekmē
3 Būtiski ietekmē
4 Lielā mērā ietekmē

8 Kā Jūs personīgi vērtējat globalizāciju?
1 Ļoti negatīvi 
2 Drīzāk negatīvi 
3 Drīzāk pozitīvi 
4 Ļoti pozitīvi

9 Cik lielā mērā Jūs sekojat informācijai par notiekošo...
Mani tas 
nemaz 

neinteresē

Ļoti maz 
par to 

interesējos

Sekoju tikai 
būtiskākajai 
informācijai

Regulāri 
sekoju visai 
informācijai

Grūti 
novērtēt 

01 ... Jūsu dzīvesvietā (pilsētā, pagastā)? 1 2 3 4 9
02 ... Jūsu reģionā? 1 2 3 4 9
03 ... Latvijā? 1 2 3 4 9
04 ... Eiropā? 1 2 3 4 9
05 ... citur pasaulē? 1 2 3 4 9
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Uz sekojošajiem jautājumiem lūdzam atbildēt tikai SKOLĒNUS!

10 Lūdzu, novērtē, vai Tu vēlētos skolā vairāk mācīties par notiekošo citur pasaulē?
1 Noteikti nevēlos  Turpiniet ar jautājumu 18!
2 Drīzāk nevēlos  Turpiniet ar jautājumu 18!
3 Drīzāk vēlos  Turpiniet ar jautājumu 11!
4 Noteikti vēlos  Turpiniet ar jautājumu 11!

11 Par ko tieši Tu vēlētos vairāk mācīties?
......................................................................................................................................................................................................

 Turpiniet ar jautājumu 18!

Uz sekojošajiem jautājumiem lūdzam atbildēt tikai SKOLOTĀJUS!

12 Jūsuprāt, vai skolā skolēniem būtu vairāk jāmācās par notiekošo citur pasaulē?
1 Noteikti nebūtu jāmācās  Turpiniet ar jautājumu 15!
2 Drīzāk nebūtu jāmācās  Turpiniet ar jautājumu 15!
3 Drīzāk būtu jāmācās  Turpiniet ar jautājumiem 13 un 14!
4 Noteikti būtu jāmācās  Turpiniet ar jautājumiem 13 un 14!

13 Par ko tieši skolēniem būtu vairāk jāmācās?
......................................................................................................................................................................................................

14 Kuram no šiem izteicieniem Jūs vislielākajā mērā piekrītat?
1 Jautājumi par attīstības jeb globālo izglītību būtu jāintegrē citos mācību priekšmetos
2 Nepieciešams izstrādāt atsevišķu mācību priekšmetu par attīstības jeb globālās izglītības jautājumiem

15 Cik liela daļa no Jūsu mācību priekšmeta standarta ir veltīta attīstības jeb globālās izglītības jautājumiem?
1 0%
2 1-20%
3 21-40%
4 41-60%
5 61-80%
6 81-100%

16 Jūsuprāt, kad vislabāk bērnus un jauniešus sākt mācīt par notiekošo citur pasaulē?
1 Sākumskolā Lūdzu, 

pamatojiet 
savu 
atbildi!

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................

2 Pamatskolā
3 Vidusskolā
4 Augstskolā

17 Lūdzu, ierakstiet, kādu/-us mācību priekšmetu/-us Jūs mācat?
......................................................................................................................................................................................................

Uz sekojošajiem jautājumiem lūdzam atbildēt VISIEM!
18 Lūdzu, ierakstiet, cik Jums ir gadu?           ______ pilni gadi

19 Atzīmējiet, lūdzu, savu dzimumu.
1 Vīrietis
2 Sieviete

20 Lūdzu, ierakstiet, kurā pilsētā vai novadā Jūs dzīvojat?    .................................................................................

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!


