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STARPSEKTORU DARBNĪCA

JAUNAS GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBAS PIEREDZES. JAUNI SEKTORI

!
!
Norises vieta: Kultūras telpa 3 MĀSAS, Zirgu iela 1, Rīga: www.3masas.lv
Laiks: 07.05.2015. 9:00-16:00
Dalībnieki: 20 dažādu sektoru pārstāvji no Latvijas un ES valstīm
Darba valoda: angļu

!
Mērķis: radīt telpu pieredzes apmaiņai par mainīgo pasauli un izglītību, kas ļauj šīs
pārmaiņas saprast un atbilstoši reaģēt. Darbnīca sniegs iespēju satikt ES un pašmāju
praktiķus, kas strādā ar globālo izglītību Tā dos arī iespēju saprast, diskutēt un radīt
idejas, kā globālo izglītību iespējams ieviest dažādos, ne tikai izglītības, sektoros, un
iespējams pat savā ikdienā. Darbnīcā paredzēta aktīva līdzdalība un domāšana gan par
globāliem procesiem, gan lokālu praktisku rīcību - labākai dzīvei un pasaulei jebkurā
sektorā.
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Pieteikšanās darbnīcai: aizpildot pieteikšanās anketu http://ej.uz/LAPAS_darbnica līdz
2.maijam. Jautājumu gadījumā dodiet ziņu Līgai - ligarudzite@yahoo.com
Vietu skaits ir ierobežots!
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Darbnīca norisinās Latvijas platformas attīstības sadarbībai projekta “Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai.
Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015” ietvaros. Aktivitātes īstenošana
tiek līdzfinansēta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projekta "Glokalizācija - vietējā atslēga globālai
attīstībai, ar projekta nr. 2014.LV/LF/20/16 ietvaros. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (90%),
Sabiedrības integrācijas fonds (5,42%) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (4,58%).
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STARPSEKTORU DARBNĪCA
JAUNAS GLOBĀLĀ IZGLĪTĪBAS PIEREDZES. JAUNI SEKTORI

PROGRAMMA
08:30-09:00

ierašanās un reģistrācija

09:00-10.30

Darbnīcas atklāšana

: Inese Vaivare, LAPAS
Pasākumu moderē: Kristīne Ļeontjeva

!

Uzruna: Globālā pilsoniskā izglītība kā izaicinājums izglītībai: jaunais
globālās attīstības ietvars
: David Crone, Youth Advocacy Group
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Paneļdiskusija: Globālā izglītība: paradigmu maiņa vai jauna kastīte
veciem vēžiem?
-attīstības paradigmu maiņa
-dažādi nosaukumi līdzīgiem mērķiem- ilgtspējas, starpkultūru,
attīstības, pilsonības
- vērtību izglītības aspekti un radikalizācijas riski
Moderē: Ana Tereza Santos
Diskusijas dalībnieki: Monika Duelge, Tereza Cajkova, Mathilde Thissot

10:30-11.00

kafijas pauze

11.00-12.00

Savstarpējās mācīšanās iespēja: organizācijas pārmaiņu laikos - ko
pāreja uz globālo pilsonisko izglītību nozīmē sektoram?
pieredzes un ideju apmaiņa grupās
Moderē: Kristīne Ļeontjeva

12:00-13:00

pusdienas

13:00-15:30

Latvijas pieredze:
Glokalizācijas metodoloģija un pieeja
: Inga Belousa, LAPAS un LAPSA
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Globālās izglītības globālo pieredžu fascinācija
darbs grupās un fascinatoru stāsti par globālo izglītību dažādos sektoros
moderē: Kristīne Ļeontjeva
izglītība: Danute Dūra, Izglītības attīstības centrs,
pirmsskolas izglītība: Rūta Kronberga, Humana p2p
darbs kopienās: Anita Birzniece, Gulbenes pašvaldība
sabiedrības domas maiņa: Santa Krastiņa, Homo Ecos:
privātais sektors: Agnese Alksne, KSA Latvija

15.30-16.00

nobeigums un kafijas pauze

