
 1 

 
 
 

 
Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas (EK) projektu programmas  

„Non-State Actors and Local Authorities in Development - Public awareness and education for development in Europe” ietvaros 
 ar Eiropas Savienības finansējumu un Sorosa fonda - Latvija līdzfinansējumu 

 
Projekta komandas par l īdzdal ību projekt ā 

 
 

V.Plūdoņa Kuld īgas ģimnāzija un Kuld īgas Alternat īvā sākumskola  
 
Mūsu komanda lepojas  

□ Izveidota „Labo darbu siena”, kur var iepazīties ar skolēnu un viņu ģimeņu labajiem 
darbiem par dažādiem taupības pasākumiem, vides sakopšanu. 

□ Kuldīgas pilsētas svētku dalībniekus (2010.gada jūlijā) iepazīstinājām ar globālās 
izglītības tēmām un likām padomāt par nopietnām lietām. 

□ V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā un Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā notikuši dažādi 
pasākumi, aktivitātes (mācību stundas, izstādes, sacensības, lekcijas, konkursi), par 
kuriem regulāri atjaunota informācija skolas mājas lapā http://vpg.kuldiga.lv/WP/. 

□ Labiekārtota abu skolu vide un apkārtne (skolas apkārtnē iestādīti koki, skolu telpās 
izvietoti informējoši teksti). 

 
Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Interesentiem iespēja piedalīties atklātajās stundās (no sākumskolas līdz 12.klasei) 
par attīstības izglītību, migrāciju, ekoloģiskās pēdas mērījumiem, godīgo tirdzniecību 
un starpkultūru attiecībām. 

□ Dalīties pieredzē, kā veidot savas oriģinālnodarbības, pasākumus un citas aktivitātes, 
izmantojot globālās jeb attīstības izglītības tēmas. 

□ Iepazīstināt ar atraktīvām un izglītojošām aktivitātēm, uzzināt par citām iespējām, ko 
skolām un plašākai sabiedrībai piedāvā projekts „Skolas kā satelīti attīstības 
izglītībā”. 

 
Daugavpils Vien ības pamatskola  

 
Mūsu komanda lepojas  

□ Skolotāju metodiskā izstrādne „Veselīga dzīvesveida popularizēšana”. 
□ Skolas audzināšanas programmas nodaļa „Veselība un vide” papildināta ar AI 

tematiem. 
□ Akcija „Mans piliens jūrā”. 
□ Sadziedāšanās maratons vides mēneša ietvaros. 
□ Pasākums „Pasaules tautu ritmi”. 

 
Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Darbnīcas pedagogiem un skolēniem par tēmām: 
- stereotipi, 
- migrācija, 
- godīgā tirdzniecība, 
- resursi, 
- tradīcijas. 

Projekts “Skolas k ā satel īti att īst ības izgl ītībā”  
Projekta Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219 
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□ Klases audzināšanas stundu plānus un skolas pasākuma scenāriju par veselīgu 
dzīvesveidu. 

□ Audzināšanas programmas jomas „Veselība un vide” tematisko plānu 1. – 9. klasēm. 
 

Liep ājas A. Puškina 2.vidusskola  
 
Mūsu komanda lepojas  

□ Par projektā iegūto teorētisko bāzi, praktiskajām idejām un spēju tās realizēt 
savā pedagoģiskajā darbībā – no pirmskolas līdz vidusskolai, darbā ar 
vecākiem un citām sabiedrības grupām. 

□ Par uzdrīkstēšanos un varēšanu, organizējot konferenci „Liepāja globālās 
attīstības kontekstā” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi, iesaistot un 
informējot citas Liepājas izglītības iestādes. 

□ Par visa skolas kolektīva iesaistīšanu projekta „Skolas kā satelīti attīstības 
izglītībā” ideju realizēšanā, organizējot projektu nedēļu par daudzveidīgajām 
attīstības izglītības tēmām un iesaistot skolēnus no 1.-11.klasei. 

 
Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Pieredzi pilsētas konferences par attīstības izglītības jautājumiem organizēšanā un 
vadīšanā. 

□ Metodiskos attīstības izglītības materiālus projektu nedēļai. 
□ Stundu plānus par projekta tēmām dažādos mācību priekšmetos (latviešu valodā, 

angļu valodā, ekonomikā, ģeogrāfijā, fizikā, informātikā). 
□ Pieredzi integrēto stundu veidošanā. 

 
Lizuma vidusskola  

 
Mūsu komanda lepojas  

□ Skolotājiem jauna pieredze metodikā dažādu mācību priekšmetu stundās globālās 
izglītības tēmu mācīšanai. 

□ Veiksmīga vidusskolēnu iesaistīšana audzināšanas stundu vadīšanā par attīstības 
izglītības tēmām. 

□ Citu skolas pedagogu iesaistīšanā projekta ideju īstenošanā. 
 
Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Skolas attīstības plānā 2011.-2015.gadam pievienotas iestrādes par globālo izglītību. 
□ Skolas audzināšanas programmā ietvertas attīstības izglītības tēmas. 
□ Meistarklases stundas par attīstības izglītības tēmām ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, 

sākumskolā, latviešu valodā un literatūrā pamatskolas klasēs, audzināšanas stundās. 
 

Misas vidusskola  
 

Mūsu komanda lepojas 
□ Ar sekmīgu AI tēmu iekļaušanu mācību procesā no bērnudārza līdz vidusskolas 

klasēm. 
□ Ar veiksmīgu komandas sadarbību. 
□ Ar mūsu palīdzību izdevies ieinteresēt un palīdzēt mainīt domāšanu par AI jautājumu 

aktualitāti vietējā sabiedrībā. 
□ Mums bija sekmīga sadarbība ar novada skolām un citiem partneriem – pētījuma 

veikšanā, pasākumos par identitātes jautājumiem u.c. 
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Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 
□ Pieņemt viesus, lai iepazītos ar mūsu skolu, tās darbu attīstības izglītības jomā un, 

īpaši, darbu pirmskolas iestādē. 
□ Esam gatavi vadīt nodarbības skolēniem, skolotājiem un vecākiem par AI tēmām arī 

citur.  
□ Idejas, kā aktualizēt AI tēmas Meža, Ūdens, Zemes u.c. dienās, jo sākām iedibināt 

tradīcijas saistītas ar šī projekta ideju. 
 

Rīgas Kult ūru vidusskola  
 

Mūsu komanda lepojas 
□ Skolā notikušajiem izglītojošiem semināriem par attīstības izglītības tēmām savas 

skolas un Rīgas pilsētas pedagogiem. 
□ Skolēnu ieinteresēšanu par AI tēmām (piem. skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi par 

rasismu, sabiedrības stereotipu mazināšanu, dzimumu vienlīdzību u.c.). 
□ Attīstības izglītības akciju Rīgas pilsētas “Ģimenes svētku” ietvaros 2010. gada maijā 

(Vērmanes dārzā). 
□ Skolēnu aktīvu līdzdalību komandas sastāvā un projekta pasākumu norisēs. 

 
Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Meistarklases pedagogiem par AI tēmām. 
□ Seminārus/pasākumus pedagogiem par AI tēmām. 
□ Izglītojošus pasākumus sabiedrībai par AI tēmām. 

 
Viļakas pamatskola un Vi ļakas Valsts ģimn āzija  

 
Mūsu komanda lepojas  

□ Ar izmaiņām personīgajā attieksmē un domāšanā par attīstības izglītības 
jautājumiem. 

□ Ar spēju mainīt apkārtējo cilvēku skatījumu uz pasauli, kurā dzīvojam. 
□ Ar iegūto iespēju darboties kopā ar projekta vadības komandu un domubiedriem. 
□ Ar sadarbību starp skolām, pašvaldību, vecākiem, sabiedrību, NVO. 

 
Mūsu komanda k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Veiksmīgo pieredzi darbā ar novada kolēģiem, organizējot metodiskos pasākumus 
(konferences, metodiskās dienas u.c.). 

□ Fakultatīvo nodarbību plānojumu attīstības izglītībā. 
□ Sadarbības modeli ar pašvaldībām un novada skolām ilgtspējīgas attīstības izglītības 

tālākai virzībai. 
□ Metodiski aprobēto materiālu izmantošanas pieredzi attīstības izglītībā dažādos 

mācību priekšmetos un ārpusstundu nodarbībās. 
 

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola  
 
Mūsu komanda lepojas 

□ Savu veikumu attīstības izglītības radošo darbnīcu „Pie satelīta” organizēšanā un 
vadīšanā dažādu vecumu un dažādu interešu cilvēkiem Himnas Goda dienas 
pasākumā Viļķenē 2010.gada maijā. 

□ Saturīgu un saistošu atklāto stundu novadīšanu par AI tēmām saviem kolēģiem 2011. 
gada martā. 
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□ Projektā gūtās attīstības izglītības pieredzes popularizēšanu seminārā Limbažu 
novada skolu pedagogiem 2010.gada oktobrī. 

□ Sabiedrības pārstāves Gitas Skujiņas un jauniešu Ivara Kalēja un Ivo Zeidmaņa 
iesaistīšanu nodarbību „Pasaule ienāk klasē” vadīšanā 2011. gada februārī – martā. 

□ Plašas apkārtējās sabiedrības informēšanu par globālās izglītības tēmām - Viļķenes 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 5 - 6 gadīgo bērnu vecāki, skolēnu vecāki, 
sava un kaimiņu pagasta pensionāri, novada sociālie darbinieki. 

 
Mūsu komanda k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Dalīties pieredzē par sākumskolas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadību AI 
tematikā. 

□ Novadīt atklātās stundas ieinteresētiem kolēģiem par AI jautājumiem dažādu 
vecumposmu izglītojamajiem un dalīties ar pašu sagatavotajiem darba materiāliem 
par AI jautājumiem. 

□ Sagatavot izbraukuma nodarbības/seminārus kolēģiem par projektā ietvertajām 
tēmām. 

□ Demonstrēt iespējas mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību 
procesā un ārpusstundu darbā par attīstības izglītības jautājumiem. 

□ Nodarbības vides izziņas takā ar atraktīvām sportiskām izklaidēm un aktīvās atpūtas 
iespējas sporta hallē un trenažieru zālē, domājot par ilgtspējīgu attīstību. 

 
Akn īstes vidusskola  

 
Mūsu komanda lepojas  

□ Ekoloģiskās pēdas mērīšana Aknīstes novada svētkos - labās pieredzes piemērs par 
attīstības izglītības tēmu Aknīstes novada iedzīvotājiem. 

□ Čehijas partneru attīstības izglītības materiāla „Darbs pie konveijera” adaptēšana 
pedagoģiskās padomes sēdē - labās pieredzes piemērs par attīstības izglītības tēmu 
Aknīstes vidusskolas pedagogiem. 

□ Diskutēšana par migrācijas un globalizācijas priekšrocībām un trūkumiem akcijā 
„Nebrauc projām, ja esi aizbraucis - atgriezies Aknīstē!” 2010.gada maijā - labās 
pieredzes piemēri par attīstības izglītības tēmu Aknīstes novada skolēniem. 

□ Par attīstības izglītības atklāto stundu un projekta izvērtējuma semināra organizēšanu 
2011.gada maijā (skat. www.akniste.lv un www.skolaskasateliti.lv). 

□ Projektā gūto ideju, materiālu, stundu plānu integrēšana mācību un audzināšanas 
stundās - „Globālais pilsonis”, „Migrācija”, „Pasaule ienāk klasē” u.c. 

□ Par uzsākto sadarbību ar projekta skolām, īpaši ar Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskolu un Lizuma vidusskolu. 

□ Prasmi sadarboties gan ar pašvaldību, gan skolām, gan novada izglītības pārvaldi, 
gan IAC. 

 
Mūsu komanda/skola k ā att īst ības izgl ītības resursu centrs var pied āvāt 

□ Informēt sabiedrību par AI jautājumu izpratni un apgūšanu laikrakstos „Aknīstes 
novada vēstis”, „Brīvā Daugava”. 

□ Dalīties pieredzē ar atklāto stundu un metodiskajiem materiāliem, organizējot 
seminārus par AI jautājumiem pedagogiem, vecākiem un skolēniem. 

□ Dalīties pieredzē par sadarbības iespējām ar pašvaldību akciju un dažādu attīstības 
izglītības pasākumu organizēšanā. 

 


