KONFERENCE "Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli"
2018. gada 20. novembris
Grand Hotel Kempinski Riga, Aspazijas bulvāris 22

CONFERENCE "Think, Learn, Live Globally "
November 20, 2018

Darba kārtība
Agenda
10.00-10.30

Reģistrācija | Registration

1. daļa |Part 1 (10.30-11.40)
10.30-11.40

11.40-12.00

10.30-10.50 Atklāšanas uzrunas | Opening Speeches
Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore |
Ms Gunta Arāja, Deputy State Secretary – Director of the
Department of Policy Initiatives and Development, Ministry of
Education and Science
Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs |
Mr Guntars Catlaks, Head of the National Centre for Education
10.50-11.30 Galvenā runa | Keynote
Arja Liisa Jääskeläinen, globālās izglītības eksperte | Global
Education expert
11.30-11.40 Informācija par tālāko darba organizāciju konferencē |
Information on workshops
Kafijas un tējas pauze | Coffee and tea break

2. daļa |Part 2 (12.00-13.30)
12.00-13.30

Prakstiskas nodarbības un diskusijas par 4 globālās izglītības tēmām
| Workshops
1. GLOBĀLAIS PILSONISKUMS UN VIETĒJAIS PATRIOTISMS: kā
iepazīt pasauli un stiprināt piederības sajūtu tai, nezaudējot, bet gan
bagātinot nacionālo un lokālo identitāti. | 1. Global citizenship and
local patriotism: how to get to know the world and to make stronger

the sense of belonging to it without losing national and local identity.
Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvas centrs
2. DIGITĀLĀ VIDE, INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA UN MEDIJPRATĪBA:
kā orientēties globālajā informācijas telpā, kā lasīt tās kodus,
simbolus; kā kļūt par informācijas un satura radītāju, ne tikai
patērētāju. | 2. Digital environment, access to information and
media: how to navigate in global information space, how to read its
codes, symbols; how to become the information and contet creator,
not just the consumer
Liene Valdmane, Drošāka interneta centrs
3.
KRITISKĀ
UN
SISTĒMISKĀ
DOMĀŠANA
GLOBĀLO
PROBLĒMJAUTĀJUMU RISINĀŠANAI: ILGTSPĒJĪGS PATĒRIŅŠ UN
DZĪVES KVALITĀTE: sistēmiskās domāšanas attīstīšana, atbildīgas
attieksmes veidošana pret sevi un pasauli mums apkārt. | 3. Critical
and systematic thinking for solving the global challenges:
Sustainable consumption and quality of life. Importance of
developing systhematic thinking, responsible attitudes towards
themselves and the world around us.
Evija Goluba, Mārtiņš Vaivars, “QUO tu domā?”
4. ATBILDĪGAS ATTIEKSMES VEIDOŠANA PRET DABAS RESURSIEM,
BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANU UN KLIMATA
PĀRMAIŅĀM: Tieši dabas resursu saglabāšana un klimata pārmaiņu
novēršana,seku mazināšana ir šī brīža lielākais globālais izaicinājums,
kas var radīt ne tikai dabas katastrofu, bet arī sociālu konfliktu,
nabadzības, bada un kara riskus. Šie jautājumi ir īpaši aktualizējami
globālās izglītības kontekstā. | 4. Responsibility for natural resources,
conservation of biological diversity and climate changes.
Preservation of natural resources and the prevention of climate
change (or mitigation of consequences) is the greatest global
challenge at the moment. It can lead towards natural catastrophes,
social conflicts, poverty, hunger and war. These issues are
particularly relevant in the context of global education.
Inta Soma, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes nodaļa
Paralēli četru tēmu nodarbībām notiek Konsultatīvās padomes
“Izglītība visiem” darba grupa | Parallel session – Meeting of the
Advisory Board “Education for All” and launching of the UNESCO
GEM Report

13.30-14.30

Pusdienas | Lunch

3. daļa |Part 3 (14.30-15.30)
14.30-15.15

Nodarbību un diskusiju rezultāti. | Workshop session results.
Discussion
Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvas centrs
Liene Valdmane, Drošāka interneta centrs
Evija Goluba, Mārtiņš Vaivars, “QUO tu domā?”
Inta Soma, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes nodaļa

15.15-15.35

Konferences noslēgums – nākotnes politika | Conclusion of the
conference – the future policy
Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” redzējums par globālās
izglītības attīstību Latvijā | The vision of the Advisory Board
“Education for All” about development of global education in Latvia

Semināru organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju,
UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” un Globālās izglītības tīklu
Eiropā – GENE un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. | The seminar is organized by the National Centre for
Education in cooperation with the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia, Latvian National
Commission for UNESCO, The Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS) and Global Education Network
Europe – GENE and the financial support of the European Commission.

