
Globālo skolu 
programma

Globālā skolu programma ir ANO Ilgtspējīgas 
attīstības risinājumu tīkla iniciatīva, atbalstot 

UNESCO Vispasaules rīcības programmu 
ilgtspējīgas attīstības izglītībai



Darbība

• Globālās skolas UNESCO ietvaros sadarbojas un izglīto pedagogus, lai  
ieviestu ilgtspējīgas attīstības izglītību (ESD) savās skolās un atbalstītu 
sadarbību ar sabiedrību. 

• Advokāti ir  Globālās skolu programmas koordinatori, kas dod skolām 
un skolotājiem plašāku iespēju izglītot bērnus par ilgtspējīgu attīstību, 
pasaules pilsonību un 21. gadsimta prasmēm.



Globālas skolas programmas redzējums/vīzija

➢Radīt skolās interesi par ilgtspējīgu attīstību, 

➢Izglītot un motivēt skolēnus saskatīt prioritārus mērķus viņu dzīvesveidā, 
uzvedībā, izglītībā un profesionālajā karjerā, kas veicinātu ilgtspējību. 

Globālās skolas izstrādā metodes, resursus un programmas, lai atbalstītu 
izglītības sistēmas visā pasaulē.

Programmas vīzija ir radīt pasauli, kurā katrs skolēns tiek nodrošināts ar 
zināšanām, vērtībām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai efektīvi reaģētu uz 
šī gadsimta lielākajiem izaicinājumiem.



21.gadsimta izaicinājumi

• Steidzamas uzmanības veltīšana ilgtspējīgai attīstībai ir ārkārtīgi 
svarīga planētas un tās iedzīvotāju nākotnei. 

• Klimata pārmaiņas var apdraudēt iztiku, izraisīt konfliktus, paātrināt 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, saasināt slimību 
uzliesmojumus, destabilizēt politiskās un sociālās sistēmas, izraisīt 
ekonomiskus satricinājumus un palielināt nevienlīdzību.

• Ir 17 vērienīgi ilgtspējīgas attīstības mērķi zaļākai, veselīgākai, 
mierīgākai un vienlīdzīgākai planētai, par kuru vienojušās visas 
valdības un kas jāsasniedz līdz 2030. gadam.





Skolotāju loma

• Skolotāji var mainīt pasauli. Ceļš uz ilgtspējību sākas klasē, ikdienas 
mācību stundā, ārpustundu nodarbībās, projektos

• Lai mainītu virzību uz ilgtspējību, pasaulei ir vajadzīgas nākamās 
paaudzes, kam viņiem ir zināšanas, vērtību izpratne un prasmes, lai 
labāk orientētos šajā nenoteiktajā nākotnē, risinātu tās problēmas un 
izveidotu demokrātiskas un nodrošinātas sabiedrības. 



Globālo skolu advokāti

• Globālās skolas advokāts ir 
atbalsts skolām un pedagogiem
ilgtspējīgas pasaules veidošanā

• Advokāti darbojas

80+ valstīs

500+ advokāti

1000+ skolās

48 500+ skolēni



Globālās skolas un advokātu uzdevumi

• Nepieciešamība skolās apliecināt sevi un nostiprināties, lai 
nodrošinātu pozitīvu ietekmi

• Nepieciešams izglītot skolotājus un skolas vadību par izglītību 
ilgtspējīgai attīstībai 

• Nepieciešams dot skolotājiem vairāk metodes un resursus, kā 
arī piedāvāt racionālus soļus, lai integrētu ilgtspējīgas 
attīstības mērķus mācību programmā, aktivitātēs, sadarbībā 
ar sabiedrību



Skolotājiem jābūt spējai 
radīt jaunas idejas un 

gataviem pieņemt 
pārmaiņas Skolas 

attīstības 

uzlabojuma/

modelis

Īstenojot ilgtspējīgas 
attīstības idejas, 

skolotājiem un vadībai ir
jābūt vienotam skolas

redzējumam

Skolotājiem jābūt atvērtiem apmācībai ilgtspējīgai 
izglītībai, lai palielinātu viņu profesionālās kompetences





Apmācība

Skolotāji tiek izglītoti par

Izglītību ilgtspējīgai

attīstībai, par globālo

pilsonību un 21. gadsimta

prasmēm un integrēšanas

procesu stundu plānos,

aktivitātēs un struktūrās.

Integrēšana skolas 

holistiskajā redzējumā

Skolotāji saņem metodiskus 

materiālus, nodarbību 

plānus, aktivitāšu sarakstu 

un atbalsta materiālus, lai 

sāktu veidot globālu kustību 

ESD savā skolā

Vērtēšana  un izplatīšana

Skolotājiem tiek sniegti 

padomi novērtēšanai, kā arī 

viņi ir aicināti dalīties par 

rezultātiem gan skolā, gan 

Globālo skolu tīklā. 

Globālo skolu advokātu darbības mērķi



Paldies par uzmanību!


