GLOKALIZĀCIJAS METODOLOĢIJA
viedokļu līderiem kopienās, sabiedriskajās organizācijās, izglītības iestādēs, formālās un neformālās grupās glokalizācijas
izpratnes bagātināšanai un glokālās pieredzes pilnveidei

GLOKALIZĀCIJA

GLOKALIZĀCIJAS PROCESĀ
TIEK BAGĀTINĀTA

GLOKALIZĀCIJAS PROCESA
BALSTI

sociāls process, kur globālos
problēmjautājumus sasaistām
ar ikdienas dzīvi vietējā kopienā,
un vietējās kopienas ikdienas
procesus – ar globālo attīstību

LOKĀLA PIEREDZE
raksturīga konkrētai vietējā mērogā
atšķirīgai vietai, situācijai, procesiem,
veido vietējo identitāti, vietējās nozīmes
produktus un pakalpojumus

PERSONISKAIS
IKDIENAS
DZĪVES STĀSTS

LĪDZDALĪBA

GLOKĀLA PIEREDZE
PASAULES IZPRATNES
JEB TELPAS MĒROGI

vienlaikus
visaptveroša un
saistīta ar katra
cilvēka ikdienas dzīvi
atšķirīgās
dzīvesvietās un
situācijās

personīgais,
vietējās kopienas,
nacionālais (LV),
reģionālais (ES),
globālais (pasaule)

GLOBĀLA PIEREDZE

SAIKNES JEB TĪKLOJUMS

visaptveroša,
sastopama plašā mērogā,
piemīt lielākajai pasaules daļai,
ir raksturīga planētai kā vienotam veselumam

es – sabiedrība – pasaule
rīcība – attieksmes – vērtības
vide – sabiedrība – ekonomika
ikdienas dzīve – ilgtspējīga attīstība

GLOKALIZĀCIJAS PROCESS
veicina

pilsonisku

saskaņotu

vietējas

un

globālās

sabiedrības

veidošanos,

līdzsvarojot

attīstību

INDIVĪDU UN KOPIENU

LAUKIEM UN PILSĒTU

ES JAUNAJĀM UN
VECAJĀM DALĪBVALSTĪM

vietējās kopienas mērogā

nacionālajā (LV) mērogā

reģionālajā (ES) mērogā

un

mazinot

plaisu

starp

ATTĪSTĪTAJĀM UN JAUNATTĪSTĪBAS
VALSTĪM PASAULĒ

globālajā (pasaules) mērogā

AKTĪVS GLOKALIZĀCIJAS DALĪBNIEKS
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KRITISKI ANALIZĒ VEIDO SAVU VAI GRUPAS SADARBOJAS UN
INFORMĀCIJU
ATTIEKSMI PRET NORISĒM DISKUTĒ AR CITIEM
ko vēlas sasniegt, no dažādiem avotiem,
p i e m . , t ī r a v i d e, piem., mediji, labās izvērtē informācijas KOPIENĀ UN PASAULĒ v e i d o p i e d e r ī b a s
IZVIRZA MĒRĶI

UZKRĀJ ZINĀŠANAS

veselīgs dzīvesveids,
ilgtspējīgs patēriņš,
ilgtspējīga kopienas
attīstība

prakses pieredze,
ikdienas dzīve,
komunikācija

ticamību, nozīmīgumu
un pielietojamību

vienojas par kopīgām
vērtībām, vēlas
saprast un pieņemt
citādos viedokļus un
uzskatus, balstās uz
ētiskiem principiem

izjūtu, iesaistās līdzīgi
domājošo interešu
grupās, pārbauda
savus pieņēmumus,
vēlas sadzirdēt jaunas
idejas un padziļināt
savu izpratni

PIEŅEM ATBILDĪGUS
LĒMUMUS

LĪDZDARBOJAS
UN RĪKOJAS

izvērtē priekšlikumu
stiprās un vājās puses,
meklē iespējas,
analizē lēmumu
ieviešanu, uzņemas
atbildību par
īstenojamām lietām

veic apzinātas un
jēgpilnas pārmaiņas savā
ikdienas dzīvē, apgūst
jaunas zināšanas un
prasmes, iesaistās sociālās
kampaņās, līdzdarbojas
interešu grupās un
nevalstiskajā sektorā

Glokalizācijas piemēri pilsoniskai sabiedrībai: atbildīgs tūrisms, ekociemati, iedzīvotāju forumi, izlietoto medikamentu, bateriju,
makulatūras vākšana un pārstrāde, labdarība, Lielā Talka, lietu atkārtota izmantošana, modesTalkas, tiešā tirdzniecība un pirkšana, u.c.

GLOKALIZĀCIJAS PROCESĀ TIEK VEICINĀTAS

glokalizācijas balstus aktualizējam jebkurā
mācīšanās, attīstības un pārmaiņu veicināšanas veidā

PRASMES
vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli
ar ikdienas dzīvi saistītu
lēmumu pieņemšanā

GLOKALIZĀCIJAS PROCESA NODROŠINĀŠANAI

IZPRATNE
kā globālie
problēmjautājumi
ir saistīti ar vietējās
kopienas ikdienas
dzīvi un kā vietējās
kopienas ikdienas
dzīves lēmumi
ietekmē attīstību
globālā mērogā

IKDIENAS DARBĪBĀ

NEFORMĀLĀ INTEREŠU
ATTĪSTĪBĀ

VĒLME
LĪDZDARBOTIES

FORMĀLĀ UN
PROFESIONĀLĀ DARBĪBĀ

pilsoniskas saskaņotas
vietējas un globālās
sabiedrības veidošanā

Glokalizācija kā sociāls process ir virzīts uz pārmaiņu veicināšanu izpratnes, pieredzes un attieksmju jomā, izzinot pasauli un
sevi kā pasaules daļu un tajā līdzdarbojoties.

GLOKALIZĀCIJAS PIEREDZES IZVĒRTĒJUMS
ziloņa ķermeņa daļas raksturo savstarpēji saistītas glokālās pieredzes bagātināšanas kompetences

MUGURA

GALVA

uz sajūtām balstītas kopīgas
izpratnes veidošana par pilsonisku
saskaņotu vietējo un globālo sabiedrību

izpratne par telpas mērogiem,
kas ļauj saskatīt vienu un to pašu
problēmjautājumu dažādos kontekstos

ILKŅI
ASTE

ļaušanās izaicinājumiem,
nezināmajam, nesaprotamajam

uz priekšu iešanas
un vadības stratēģija

SNUĶIS
gatavība pilnveidoties,
ikdienas dzīvē aktualizējot
globālā-lokālā saikni

KĀJAS
alianšu, apvienību
veidošana un dalīšanās

VĒDERS
intuitīvās zināšanas, sasaiste
ar dzīvi, kritiska izjūta par to,
kas vajadzīgs un nav vajadzīgs

līdzdalība un
atbildības uzņemšanās
virzīšanās uz vietējā
konteksta ikdienu

prioritāšu un virziena
noteikšana
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AVOTS: Glokalizācijas metodoloģija
Materiāls izstrādāts projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015” ietvaros.
Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (90%), Sabiedrības integrācijas fonds (5,42%) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (4,58%).
Projektu īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar trim biedru organizācijām – Latvijas Lauku forumu, homo ecos: un Latvijas Zemnieku federāciju.
Par materiāla saturu atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
Vairāk informācijas - www.lapas.lv

