Izglītības iniciatīvu centrs

GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA
KAS IR GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBA?

Globālā izglītība ir pieeja, kas izriet no uzskata, ka mūsdienu
sabiedrība dzīvo un mijiedarbojas pieaugoši globalizētā pasaulē.
Tas dod izglītības sistēmai jaunu uzdevumu – sniegt skolēniem/
izglītojamajiem iespējas un kompetences reflektēt, spēt sniegt
savu skatījumu un apzināties savu lomu globālajā un savstarpēji
saistītajā sabiedrībā, kā arī saprast un izteikt viedokli par
kompleksajām un kopīgajām sabiedrības, vides, politiskajiem un
ekonomiskajiem jautājumiem, lai attīstītu jaunas domu formas
un rīcības modeļus (Ziemeļu - Dienvidu centra definīcija).
Lai globālā izglītība būtu spējīga aktualizēt savās aktivitātēs plašo
jautājumu klāstu, noder izpratne par personīgās telpas, vides
(dabas) un sociālās telpas savstarpējo mijiedarbību:
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KĀDI IR GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS MĒRĶI?

Globālās izglītības mērķis ir veidot iekļaujošu un ilgtspējīgi
dzīvot spējīgu sabiedrību, skaidrojot ne tikai to, kā cilvēki ar
saviem individuālajiem lēmumiem un attieksmi ietekmē
planētu, uz kuras dzīvo, un savus līdzcilvēkus, bet arī rosinot
aizdomāties par aktuāliem jautājumiem kā klimata pārmaiņas,
migrācija, ēdiens ražošana u.c.

VIENLĪDZĪBA
BRĪVĪBA
DAŽĀDĪBA
MIERS
ATVĒRTĪBA

KĀDS IR GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS TĒMU LOKS?

 Cilvēktiesības, pilsoniskā atbildība
 Ilgtspējīga attīstība
 Starpkultūru izglītība
 Miers un drošība, konfliktu risināšana
 Ilgtspējīga dabas resursu vadība
 Patērniecība un ražošana
 Dabas resursi
 Ēdiens un ēdiena izcelsme
 Nabadzība
 Veselība un labklājība
Avoti:
World Class Teaching. Global Education in schools.
Development Education Center, Leeds. Leedsdec
www.leedsdec.org.uk

Eduglocal. Think global, act local, learn glocal.
www.eduglocal.eu
Informāciju sagatavoja:
LAURA BUŽINSKA, LU doktorante

Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba
programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas
nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Vairāk informācijas www.lapas.lv.

