
Izglītības attīstības centrā,  
Dzirnavu 34a-8, Rīga, LV-1010, 

Tālrunis: 67503730; Fakss: 67503729, 
e-pasts: iac@latnet.lv; www.iac.edu.lv

Vairāk informācijas 

1. Pedagogu profesionālās pilnveides 
programmas 
„Attīstības/globālās  izglītības saturs un metodika”(36h) 
„Attīstības izglītības projektu izveide un vadība”(24h)
(saskaņotas ar IZM)

Programmas dažādu vecumposmu un mācību priekšmetu 
skolotājiem un klašu audzinātājiem sniedz saturisku un meto-
disku atbalstu, kā mācīt par
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Izglītības attīstības centrs piedāvā

2. Mājas lapu  www.skolaskasateliti.lv 
Latvijā pirmā attīstības izglītības projekta „Skolas kā 
satelīti attīstības izglītībā” mājas lapa sniedz ieskatu  
deviņu Latvijas skolu pieredzes un veiksmes stāstos 
attīstības izglītības tematikā.
No 2012.gada šī informācija būs pieejama mājas lapas 
www.iac.edu.lv projekta sadaļā.

Projekts “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” (Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219) tiek īstenots Eiropas 
Komisijas 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. Par šī materiāla saturu pilnībā atbild Izglītības attīstības centrs un tas nevar tikt 

uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

3. Vadlīnijas un metodisko materiālu 
attīstības/globālajā izglītībā

par attīstības izglītības vietu 
mācību priekšmetu standartos
par to, kā integrēt attīstības 
izglītības saturu dažādos 
mācību priekšmetos un 
ārpusstundu darbā
par vietējo un ārvalstu 
ekspertu pieredzi un 
profesionālajām atziņām, 
strādājot ar attīstības izglītības 
tēmām

 Izmanto šīs  iespējas un 

to, kas ir attīstības jeb globālā izglītība 
globālo pilsonību
dažādību 
savstarpējo mijiedarbību, migrāciju  
vērtībām un uzskatiem 
ilgtspējīgu attīstību
cilvēktiesībām, tiesību un pienākumu izpratni 
sociālo taisnīgumu, nabadzības mazināšanu,                   
starptautisko solidaritāti
godīgo tirdzniecību
konfliktu risināšanu
attīstības izglītības projektu un aktivitāšu 
organizēšanu
attīstības izglītības labās prakses piemēriem 
Latvijā un pasaulē

esi informēts un izproti notiekošā savstarpējo saistību (Latvija – pasaule)
esi atvērts pārmaiņām, iegūstot jaunu informāciju un pieredzi
apzinies sevi, izproti citus
rīkojies atbildīgi un sniedz ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā
apzinies nepieciešamību solidarizēties ar citiem un rīkoties taisnīgi un godīgi
izproti savas un citu cilvēku tiesības
dalies savās zināšanās un māci atbildīgi rīkoties un pieņemt pamatotus lēmumus

Attīstības jeb globālā izglītība ir ietekmīgs instruments, lai palīdzētu cilvēkiem saprast notiekošo tuvā un tālā 
apkārtnē un mācītu izmantot iespējas, ko sniedz pasaule. Aicina izzināt, kā labāk dzīvot labākā pasaulē.


