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Kā panākt cieš āku viet ējo un glob ālo jaut ājumu sasaisti?  
Globālā izgl ītība mūsu pieredz ē   

 
 
Dr. Visvaldis Valtenbergs , Vidzemes Augstskolas lektors  
Baiba Udrase , Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” Jauniešu kluba “Acis” vadītāja un Valmieras 
jauniešu domes koordinatore   

Raksts sagatavots speciāli projektam „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” 

Projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” apkopotā pieredze liecina, ka globālā 
perspektīva ienāk skolās ar jaunām tēmām un atraktīvām mācību metodēm, kas orientētas 
uz līdzdalību. Tomēr globālā izglītība nav tikai stāsts par tālām, eksotiskām valstīm un 
kultūru atšķirībām. Īstenojot globālo izglītību, pedagogiem jāmeklē veidi, kā saistīt Latvijas 
iedzīvotājiem aktuālas problēmas – emigrāciju, sociālo nevienlīdzību, enerģētisko atkarību 
ar globālo sakarību kontekstu. Jo vairāk iedziļināmies minēto problēmu būtībā, jo skaidrāk 
apzināmies, ka šīs problēmas nevar atrisināt bez integrēta starpnozaru skatījuma, 
norobežojoties no citās valstīs un reģionos notiekošajiem procesiem. Ne velti gan projektā 
iesaistīto skolēnu, gan pieaugušo auditoriju veiksmīgi sasniedza un ieinteresēja tādas 
aktivitātes un plaši izmantojamas metodes kā „Ekoloģiskās pēdas mērījumi”, zaļie darbi un 
„Kristīnes migrācijas dilemma”, kuras pēc būtības parāda globālās izglītības tēmu saikni ar 
reālo ikdienas dzīvi.  

Šajā rakst ā dalāmies pieredz ē par to, k ā savā praks ē veicin ām glob ālās izgl ītības 
procesus, kuri, m ūsupr āt, ir noz īmīgi, lai veidotu integr ētu skat ījumu uz att īst ības 
probl ēmām. Šie procesi – jaut ājumu uzdošana, savstarp ējo saist ību izprašana, 
vērt ību izpratne un r īcības sp ēju veicin āšana , ir noz īmīgi ar ī Latvijas iedz īvot ājiem 
citu svar īgu kompeten ču stiprin āšanai.  

Iekļaujoša, bet daž ādota pieeja glob ālajai izgl ītībai  

Mūsu dzīvi aizvien biežāk ietekmē notikumi, kuri norisinās tālu ārpus mūsu valsts robežām. 
Diemžēl, šo notikumu ietekmi ne vienmēr izjūtam pozitīvi. Nav noslēpums, ka pasaulē 
joprojām paplašinās nevienlīdzība starp bagātajiem un nabadzīgajiem, un zemes resursu 
izmantošanas mērs jau ir pārsniegts. Globālā izglītība sniedz zināšanas, izpratni, prasmes 
un vērtības, kuras ļauj efektīvi līdzdarboties savā un citu labklājības saglabāšanā. 
Kvalitatīvas pārmaiņas sabiedrībā iespējamas līdz ar sistēmiskām sociālo, politisko un 
ekonomisko institūtu reformām. Būtiskas izmaiņas nepieciešamas arī iedzīvotāju apziņā. 
Tādēļ globālajā izglītībā jāveido iekļaujošs modelis, kurā visas sabiedrības grupas varētu 
pilnveidot kompetences un realizēt sevi atkarībā no savām iespējām. Praktiski tas nozīmē 
dažādot izglītības pieeju vismaz divām sabiedrības grupām.  Pirmā (plašākā) grupa tver 
globālos procesus caur savu tiešo pieredzes prizmu. Globālajos attīstības jautājumos šo 
cilvēku redzējums ir vienkāršots, un viņu uzmanību vairāk piesaista nevienlīdzīgas 
attīstības sekas - bads, slimības, pārapdzīvotība. Šie cilvēki spēj mobilizēties humanitāru 
katastrofu gadījumā, taču viņi nav gatavi īpaši iedziļināties attīstības jautājumos, ja reiz šie 
notikumi tieši neskar viņus un viņu tuvākos. Pirmās grupas uzmanības pievēršanai vairāk 
piemērotas ir informējošas aktivitātes. Otra (šaurākā) grupa ne tikai vēlas atvieglināt 
pasaules iedzīvotāju ciešanas, bet arī mazināt ciešanu cēloņus. Tas ir grūts uzdevums, jo 
prasa pamatīgu iedziļināšanos problēmā un daudzos gadījumos arī personīgās pieredzes 
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gūšanu. Tie, kuri šo pieredzi gūst, ir gatavi interesēties par visnotaļ sarežģītajām attīstības 
kopsakarībām, skaidrot tās citiem, pētīt un pat izvērtēt attīstības politiku pasākumu 
efektivitāti. Otrās mērķa grupas pārstāvji varētu būt dažādu nozaru augstskolu studenti, 
pētnieki, cilvēki, kuri daudz ceļojuši un ilgstoši dzīvojuši ārpus savas valsts. Noteicoša šeit ir 
izglītojošā nevis tikai informējoša pieeja. Uzskatām, ka globālās izglītības uzdevums skolā ir 
palielināt tieši šīs grupas īpatsvaru sabiedrībā. Tāpēc izglītošana par globālās attīstības 
jautājumiem varētu būt koordinētāka un vairāk vērsta uz sadarbību starp dažādiem 
izglītības līmeņiem, dažādām institūcijām un ekspertiem.  Savukārt, pirmās grupas 
iekļaušanā ļoti nozīmīga ir arī masu mediju loma globālo jautājumu atspoguļošanā. 
Mūsuprāt, ir svarīgi apzināties cilvēku dažādās spējas iedziļināties attīstības jautājumos un 
atšķirīgās intereses, nenoniecinot neviena izpratnes līmeni un spriestspēju.  

Iedzi ļināšanās cēloņsakar ībās  

Svarīga pazīme, kas raksturo tos, kuri iedziļinās, ir vēlme uzdot jautājumus par lietu 
cēloņsakarībām. Skolēnu prasme uzdot jautājumus nostiprina viņu personisko sasaisti ar 
apgūstamo tēmu un veido struktūru tālākai tēmas apspriešanai. Lai šo prasmi attīstītu,  
izmantojam jautājumu uzdošanas Kāpēc-tāpēc metodi. Skolēni dalās grupās pa trim un 
zīmē primāro un sekundāro cēloņu koku. Projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” 
pirmā gada laikā skolās plaši izmantota tēma bija iedzīvotāju emigrācija no Latvijas. Kāpēc-
tāpēc metode lieliski noder, lai noskaidrotu cilvēku migrācijas iemeslus gan no migrantu, 
gan migrantus uzņemošās valsts viedokļa. Uzdevumu noslēdzam ar diskusiju par 
migrācijas sarežģīto cēlonību un iespējamajiem rīcības virzieniem.  

Jautājumu uzdošanas mākslu pamatskolā iespējams vingrināt arī apspriežot fotogrāfijas - 
skolēni grupās sagatavo jautājumus par fotogrāfiju, tad jautājumi tiek sagrupēti. Pēc tam 
tiek apspriestas fotogrāfijās redzamās valstis, cilvēki un situācijas. Par pamatu diskusijai var 
kalpot arī tas, kas fotogrāfijā nav redzams.  Aplūkojot fotogrāfiju, iespējams pafantazēt arī 
par situācijas turpmāko attīstību.  

Aplūkojiet šīs fotogrāfijas!  

Padomājiet par to, kas ir redzams un kas nav redzams šajās fotogrāfijās. Ar ko šīs 
fotogrāfijas atšķiras? Kas tajās līdzīgs?  

 

Bērni spēlējas Lagosas Ijegun Egba graustu rajonā. Foto no: http://news.sky.com/.  
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Foto: Kristaps Kalns, Diena, 18.02.2009. 

Vai Jūs zinājāt, ka arī Latvijā uz nabadzības sliekšņa dzīvo aptuveni 18 % ģimeņu, kurās ir  
bērni līdz sešu gadu vecumam?1 Šie mazie bērni atrodas bērnu dārzā. Vai viņi ir laimīgi? 
Ko šajā laikā varētu darīt viņu vecāki?  

 

                                                
1Informācija no  Eiropas Komisijas  ziņojuma. Sk. Tarki Social Research Institute (2010). Report for the 
European Commission. Child poverty and child well-being in the European Union. DG Employment, Social 
Affairs and Equal Opportunities.  Pieejams: 
http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/report/child_poverty_final%20report_jan2010.pdf. Aplūkots 
10.10.2010.  
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Savstarp ējo saist ību izprašana  

Lietu izcelsmes pētījumi ir lielisks veids kā skolēni un pieaugušie var labāk izprast vietējo un 
globālu procesu savstarpējo saistību. Tā, piemēram, projekta „Skolas kā satelīti attīstības 
izglītībā” Lizuma vidusskolas komanda konstatēja, ka skolā un mājās atrodamas lietas, kas 
atceļojušas no vairāk kā 30 valstīm: „Mēs nekad nebijām aizdomājušies, ka esam tik ļoti 
saistīti ar pārējo pasauli!” raksta skolas komandas dalībnieki. Lietu ceļojumu pētījumi parasti 
rosina diskusijas par luksus preču iegādes nepieciešamību, to ražošanā iesaistīto 
strādnieku nodarbinātības taisnīgumu un preču ražošanas procesu ietekmi uz vidi. Starp 
citu, internetā latviski ir pieejams slavenais interneta video „Stāsts par lietām?”2, kurā  
filmiņas autore Annija stāsta, kā līdz mums nonāk veikalos iegādājamās preces un kādā 
veidā tiek panākts, ka mēs tās pērkam, metam ārā, pērkam atkal, savukārt kāds tikai ražo... 
Uz kā rēķina tas viss notiek? Iesakām noskatīties šo filmu un pārrunāt to ar skolēniem!  

 

Godīgās tirdzniecības (fair-trade) ceļā importētā kafija no Etiopijas.  

Godīgās tirdzniecības zīme nodrošina godīgu atlīdzību produkta ražotājam un darbiniekiem. 
Šie produkti maksā nedaudz dārgāk par pārējiem, taču, iegādājoties tos, ikviens var pozitīvi 
ietekmēt attīstības zemēs dzīvojošo cilvēku dzīvi. 

Savstarpējo saistību izpratni veicina arī dažādu ikdienas un sadzīves procesu atainošana 
diagrammās noteiktā laika periodā, piemēram, kā noteikti patēriņa paradumi iespaido 
personīgo un citu cilvēku dzīvi. Latvijā populāra varētu būt diagrammu izveide par tēmu 
„Pirksim vietējos dārzeņus”. Šīs uzvedības pozitīvās sekas būtu atbalsts vietējiem 
ražotājiem, svaigāku dārzeņu lietošana uzturā, mazāks oglekļa daudzums gaisā. Tomēr 
skolēni jāmudina domāt arī par šādas rīcības negatīvajām sekām, piemēram, mazāku 
dārzeņu izvēli veikalos, ienākumu samazināšanos Dienvidu valstu ražotājiem utt. Pirms 
uzdevuma izpildes skolotājam ieteicams iepazīties ar konkrētu dārzeņu piegādes specifiku 
un ražotājiem, lai varētu precīzi atbildēt uz skolēnu jautājumiem un komentēt preču piegāžu 
ķēžu nianses. Tomēr skolēniem nebūtu jājūtas vainīgiem par visas pasaules problēmām. 
Tāpēc iesakām veidot uzdevumus, kuri grautu stereotipiskos priekšstatus par „alkatīgajiem 
turīgajiem” un „labajiem nabadzīgajiem.” Šeit lieliski noderētu noslēpumu risināšanas 
uzdevumi, jeb mistērijas, kurās skolēniem no teksta fragmentiem jāizveido stāsts par divu 

                                                
2 Video “Stāsts par lietām” ar subtitriem latviešu valodā pieejams - http://www.tautasforums.lv/?p=682.  
Aplūkots 10.10.2010.  
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cilvēku paralēlajām ikdienas gaitām, kurās šie cilvēki pārstāv dažādus kontinentus, sociālos 
slāņus: viens ir turīgas valsts iedzīvotājs, otrs - nabadzīgas valsts iedzīvotājs. Stāsta beigās 
kļūst skaidrs, kā viena un otra stāsta varoņa domas un darbības kaut kādā ziņā ietekmē 
viena otru. „Lipinot” stāstu, skolēni apzinās, ka  ietekme bieži vien nav viennozīmīgi pozitīva 
vai negatīva. Skolotāji var arī paši izveidot stāstus, kuros parādīta attīstīto valstu iedzīvotāju 
rīcības ietekme uz cilvēku laimi.  

Šādu stāstu radīšanā lieliski noderēs mikro aizdevumu portāls Kiva.org, kurā ikvienam ir 
iespēja aizdot nelielu summu (parasti 25 dolārus) kādam uzņēmīgam cilvēkam vai ģimenei, 
kura vēlas paplašināt savu uzņēmējdarbību. Portāls piedāvā pasaules iedzīvotājiem pašiem 
uzņemties iniciatīvu darba nodrošināšanā sev un saviem ģimenes locekļiem. Tajā apkopotā 
uzņēmēju un aizdevēju pieredze var būt lielisks iedvesmas materiāls jaunu stāstu radīšanai.  

 

Aizdevumu portāla Kiva (www.kiva.org.) mērķis ir nodrošināt aizdevumus cilvēkiem, lai tie 
varētu paši saviem spēkiem varētu izkļūt no nabadzības. Kiva piedāvā bezprocentu 
aizdevumus dažādu valstu uzņēmējiem caur internetu. Līdz 2009. gada novembrim caur 
Kiva portālu tika aizdoti 900 miljoni dolāru. Kiva lielākā problēma esot tā, ka aizdot gribētāju 
arvien vēl esot daudz vairāk nekā to, kuriem varētu aizdot.  

Vērt ību izpratne 

Globālās izglītības laukā bieži vien tiek diskutēts par jutīgām tēmām – cilvēku skaita 
pieauguma kontroles pasākumiem, t.sk. arī par abortiem. Ir svarīgi diskutēt arī par atšķirīgu 
reliģiju un cilvēka izvēles iespējām, ģenētiski modificēto sēklu ietekmi uz lauksaimniecību, 
imigrāciju. Uz šiem jautājumiem nav vieglu atbilžu, taču jāņem vērā, ka nākotnē skolēniem 
nāksies ar tiem saskarties, tāpēc ir vērts sagatavoties. Gatavojoties vērtību apspriešanai, 
skolotājam būtu iepriekš rūpīgi jāpārdomā sava loma klases diskusijā.  Vienmēr jāatceras, 
ka skolotāja galvenais uzdevums ir radīt drošu un interesantu diskusiju vidi. Skolotāja loma 
var būt aktīva, iesaistīta, akadēmiska vai neitrāla. Augstskolu pasniedzēji, vadot diskusijas, 
dažkārt ar nolūku ieņem „velna advokāta” lomu vai arī deklarē noteiktu interešu aizstāvību. 
Lai kādu pieeju izvēlētos pedagogs, globālās attīstības tēmu pasniegšanā vissvarīgākās ir 
paša skolotāja vērtības. Skolotājs nevar mācīt par tādām vērtībām, kuras pats nesaprot vai 
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kuras neatbalsta. Ja skolotājam pašam interesē tas, ko viņš māca, skolēni to sajūt un tas 
ļoti palīdz mācību procesā.  

Mūsdienās arvien vairāk jauniešu informāciju gūst tikai no interneta vietnēm. Tāpēc 
mūsdienīgs uzdevums būtu piedāvāt skolēniem vērtēt kādas sabiedriskās organizācijas, 
privātas firmas un starptautiskas kompānijas tīmekļa vietni, kur nepieciešams rast atbildes 
uz jautājumiem – kāda ir šīs vietnes izveidotāja dienas kārtība, mērķi, vērtības.  

Būtiskas globālās izglītībā vērtības ir empātija, taisnīguma sajūta, individuālās un kolektīvās 
atbildības apzināšanās, kas būtu jāstiprina visu Latvijas iedzīvotāju vidū, kuru kolektīvā 
atbildība ir zema. 2008-09 Latvijas tautas attīstības pārskata aptaujā par atbildību 85% 
respondentu izjuta atbildību par savas ģimenes dzīves apstākļiem. Taču tikai 5,4 % izjuta 
atbildību pret savas pilsētas vai pagasta iedzīvotājiem, bet tikai 5,1 % – pret visas Latvijas 
iedzīvotājiem.3 Aptaujas veidotāji starp atbildes variantiem nebija iekļāvuši pasaules 
iedzīvotājus, bet jādomā, ka pret tiem atbildība būt vēl mazāka...  

Rīcības sp ēju stiprin āšana 

Lai labāk izprastu globālās izglītības nozīmi arī vietējās politiskās kultūras atveseļošanā, 
jāpakavējas pie dažiem novērojumiem. Pētot Latvijas sabiedrisko domu aptauju rezultātus, 
bieži pārliecināmies par zemo indivīdu uzticību valsts pārvaldes institūcijām. Politiķu un 
ierēdņu spēju nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu skalā no 0 līdz 10 respondenti 
novērtēja vidēji ar 3,64.4 Arī Latvijas iedzīvotāju ticība savām spējām ietekmēt politiku ir 
zema. Eirobarometra aptaujas apgalvojumam „tādiem ļaudīm, kā man, nav nekādas 
teikšanas par valdības darbu” piekrīt 81,7% respondentu. Salīdzinoši Krievijā (77,9%), 
Polijā (75,7%), Ungārijā (77,5%). Vienlaikus pārsteidz arī tas, cik daudzi iedzīvotāju vēlētos, 
lai valsts institūcijas visu izdarītu viņu vietā. 90% uzskata, ka tieši valstij vienpersoniski 
jāuzņemas atbildība par ekonomisko un par sociālo problēmu risināšanu (88%). Tautas 
attīstības pārskata ziņojuma autori atzīst, ka Latvijas iedzīvotāju nevalstiskās līdzdalības 
līmenis atspoguļo sabiedrībai kopumā raksturīgo nespēju saskatīt sabiedriskās un privātās 
intereses saisti – proti, to, ka cilvēku pašu aktīva iestāšanās un sabiedriskā interese ilgter-
miņā būtu reiz noderīga viņiem pašiem.5 Tieši tādēļ rīcības spējas palielināšana ir svarīga 
ne tikai globālo, bet arī vietējo jautājumu kontekstā.  

Rīcības spējas paaugstināšana jāsāk ar apziņu par savas darbības un bezdarbības sekām, 
kam noderīga metode ir dažādu scenāriju modelēšana. Savās nodarbībās izmantojam arī 
līdzdalības metožu kārtošanu un ranžēšanu. Skolēniem tiek izdalītas lapiņas ar dažādām 
viņu dzīvei pietuvinātām līdzdalības metodēm noteiktas problēmas risināšanai, piemēram, 
kopīgas vēstules rakstīšana amatpersonām, vieslektoru uzaicināšana uz skolu, video 
nofilmēšana un publiskošana, skrejlapiņu veidošana, ziedojumu kampaņas uzsākšana utt. 
Skolēni lapiņas ar metodēm sarindo loģiskā secībā pēc to nozīmīguma konkrētā jautājuma 
risināšanā. Pēc tam skolēni izskaidro savu veikumu. Mūsdienās skolēnus uzrunā radoši 
darbi, diskusijas, tāpēc veiksmīgs mācību process nevar aprobežoties vienīgi ar lasīšanu un 
rakstīšanu. Skolēniem daudz spēcīgāk uztver informāciju caur vizuālo, pie tam informācijas 
pasniegšanai jābūt spilgtai un dinamiskai. Radoša pieeja mācībās ietver spēju vadīt 
stundas interesanti, kombinējot dažādas mācību metodes (var izdalīt tādas metodes kā 
grupu darbs, prezentēšana,  pašizpausme, debates, pētnieciskā metode, u.c.). Arvien 
vairāk skolotāji iekļauj stundās jaunās tehnoloģijas – izmanto projektoru, video kameru, 
                                                
3 LU SPPI (2009) Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2008-9. Atbildīgums. Rīga: Latvijas Universitāte. 
Pieejams: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/TAP2009.pdf.  
4 LU SPPI (2009) Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2008-9. Atbildīgums. Rīga: Latvijas Universitāte, 182. 
lpp. Pieejams: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/TAP2009.pdf. 
5 LU SPPI (2009) Latvija. Pārskats par tautas attīstību. 2008-9. Atbildīgums. Rīga: Latvijas Universitāte, 31. 
lpp. Pieejams: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/TAP2009.pdf.  
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interaktīvo tāfeli u.c. Arī ekskursijas, teātra, muzeju un baznīcas apmeklējums kļūst par 
izplatītu mācību metodi, kuru pozitīvā iezīme – redzētais, piedzīvotais skolēniem labāk 
paliek atmiņā. Praktisks piemērs mācību metožu kombinēšanai ir ekskursija un lomu spēle. 
Dodoties uz izstāžu zāli, tiek izspēlēta lomu spēle ar tūristiem un gidu, kur vairāki skolēni 
pēc kārtas iejūtas gidu lomā, un stāsta par redzamajiem eksponātiem pārējiem. Visas 
metodes, kas ir interaktīvas un kas vairāk nodarbina skolēnus, ir efektīvākas globālās 
izglītības tēmu aplūkošanā.  

Kā to visu pasp ēt?  

Bieži tiek uzskatīts, ka skolā apgūstamo tēmu apjoms jau tā ir gana plašs, un mācību 
standartos definētās tēmas ierobežo viņu iespējas izpausties globālajā perspektīvā, tāpēc 
pedagogiem pietrūkst laika likt lietā jaunas mācīšanas pieejas. Tā kā esošā mācību 
literatūra ne vienmēr iekļauj globālās tēmas izglītības saturā, ne visiem pedagogiem pietiek 
enerģijas izveidot papildus materiālus un domāt par to, kā organizēt aktivitātes savās 
klasēs. Stundu skaitu un garumu nevar neierobežoti palielināt, tomēr var sākt kaut ar 
piecām minūtēm, ko nav grūti atlicināt katrā mācību stundā, ieviešot ko jaunu, interesantu, 
piemēram, izstāstot kādu aktuālu notikumu pasaulē, kas saistīts ar tās dienas mācību tēmu 
vai mācību priekšmetu. Mācību programmas apjoms un saturs ir lielā mērā atkarīgs no 
pedagoga spējas interpretēt izglītības standartus. Projektā „Skolas kā satelīti attīstības 
izglītībā”  attīstības tematika noderējusi 12 dažādos mācību priekšmetos, visbiežāk – dabas 
zinību, klases audzinātāja, ģeogrāfijas un sociālo zinību stundās. Vairāki skolotāji veidojuši 
arī integrētas mācību nodarbības, kurās izmantojamas prasmes un zināšanas no dažādiem 
mācību priekšmetiem.  

Līdzās skolotājiem un viņu darbam ar skolēniem mācību stundās, ļoti noderīga var būt arī 
skolas vadības un administrācijas iesaistīšanās aktivitātēs, kas saistītas ar vietējo-globālo 
jautājumu aktualizēšanu. Tās var būt tematiskās dienas skolā (piemēram, līdzīgi kā skolās 
Francijā - Trešās pasaules valstu diena, u.c.), kas norisinās ne vien klasē, bet arī skolas 
gaitenī, ēdnīcā un apkārtējā kopienā. Visnotaļ vilinoša iespēja nākotnē varētu būt kopīgi ar 
kolēģiem izstrādāt skolas starptautisko politiku. Šāda prakse Lielbritānijā palīdz veicināt 
starptautiskās dimensijas iepludināšanu visos mācību priekšmetos, kas attīsta plašāku 
vietējo-globālo likumsakarību izpratni, dažādu nāciju un kontinentu iedzīvotāju savstarpējās 
saistības un atkarības identificēšanu. 

Protams, ka arī došanās uz ārvalstīm starptautisko apmaiņas projektos var būt labs stimuls 
skolotājiem stiprināt savu globālo jautājumu izpratnes kompetenci. Praksē rāda, ka  
pedagogi un skolēni, kas ilgstoši bijuši ārpus savas valsts un pieredzējuši atšķirīgu kultūru 
un vidi, ir vairāk ieinteresēti globālajos un attīstības jautājumos. Stāstu stāstīšana visos 
laikos ir bijusi ļoti efektīva informācijas nodošanas metode, tā piesaista uzmanību un, ja vēl 
stāsts ietver kādu izglītojošu informāciju, tad to jau var uzskatīt par mācību metodi. Skolēni 
labprāt klausās, kad stundās skolotāji stāsta pieredzi no savas dzīves,. Šajā mirklī no 
mācību stundas process kļūst par sarunu. Ja skolēni ir ieinteresēti, tad izglītošanās process 
noris daudz sekmīgāk.  

Vēl viena iespēja ir arī vieslektoru aicināšana. Doties strādāt kā brīvprātīgajam kļūst par 
arvien ierastāku parādību arī Latvijā. Veidojot sadarbību ar organizācijām, kuras nosūta 
brīvprātīgos uz attīstības valstīm, skolas varētu atrast vieslektorus, kuri būtu gatavi dalīties 
savā pieredzē. Tas ir svarīgi globālajā izglītībā, jo vienlaicīgi ar izpratni rodas arī vēlme 
darboties, taču izpratni vislabāk veidot caur citu pasaules valstu un to iedzīvotāju ikdienas 
dzīves iepazīšanu. 
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Valmieras Jaunieši dedzina līdzi paņemtās sveces Starptautiskajā miera dienā. Lai arī lietus traucēja, tomēr uz brīdi izdevās 
izveidot kopīgu aizvēju. Radās retorisks jautājums – vai vieglāk uzturēt mieru pasaulē vai aizdedzināt svecītes lietū un vējā?  

Ekonomiskā krīze pierādīja, ka iluzora ļaušanās uz patēriņu balstītajam dzīves modelim, 
alkatība, īstermiņa domāšana, provinciāla norobežošanās un muļķība ir lielākie draudi 
iedzīvotāju drošībai un labklājībai. Tāpēc nākošajiem divdesmit gadiem izvirzām vēlējumu, 
lai izglītība un pieredze globālās attīstības jomā kļūtu par obligātu ierakstu to personu 
dzīves gājumā, kuri gatavojas kandidēt uz publiskiem amatiem šajā valstī. Nepārzinot 
vietējo un globālo procesu sakarības, mēs atkārtosim pagātnes kļūdas.  

Esam priecīgi par projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” iesaistīto pedagogu, 
skolēnu, vecāku, uzņēmēju un pašvaldības darbinieku uzņēmību un pirmajiem panākumiem 
mācību stundu, informatīvo pasākumu un dažādu akciju rīkošanā, jo tie ir pirmie praktiskie 
soļi pareizajā virzienā.   

 

 

Valmierā, 2010. g. 11. oktobrī.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekts „Skolas k ā satel īti att īst ības izgl ītībā” tiek īstenots Eiropas Komisijas projektu programmas "Non- State 
Actors and Local Authorities in Development - Publi c awareness and education for development in Europe " ietvaros 
ar Eiropas Savien ības un Sorosa fonda Latvija finansi ālu atbalstu. Par š ī materi āla saturu piln ībā atbild "Izgl ītības 
att īst ības centrs" un tas nevar tikt uzskat īts par Eiropas Savien ības viedokli. 


