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Gvadelupe
• Gvadelupe ir viens no četriem Francijas aizjūras 

reģioniem.

• Atrodas Centrālamerikā, Karību reģiona centrālajā daļā, 
ietilpst Mazo Antiļu salu grupā. 

• Salu kopējā platība ir 1628 km².

• Pēc 2013. gada datiem salās dzīvo 405 739 iedzīvotāji. 

• Gvadelupe sastāv no piecām lielām un vairākām sīkām 
salām. Galvenokārt, Gvadelupesteritoriju veido divas 
galvenās salas, viena ir kalnaina, vulkāniskas izcelsmes 
sala, bet otra zema koraļļu sala, kurā atrodas galvenās 
Gvadelupas lauksaimniecības zemes.

• Rietumos apskalo Karību jūra, austrumos Atlantijas 
okeāns. 

• Administratīvais centrs ir Bastēra, bet lielākā pilsēta 
ir Pointapitre.

• Oficiālā valoda ir franču, bet tiek lietota arī Antiļu kreolu 
valoda.



Kursu norises vieta, organizatori 

• Kursu norises vieta – Sainte Anne pilsēta

• Organizatori – Kaunas Biennial, Lietuva



Dalībnieki no
Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Somijas, Spānijas



Profesionālās pilnveides kursu 
programma

1. diena Identitāte
Internacionalizācija

2. diena Kultūra
Multikulturālisms, tā 5 dimensijas

3. diena Mūzika kultūras kontekstā

4. diena Globalizācija, globālais pilsonis

5. diena Internacionalizācija izglītībā
Internacionālā darba audits

6. diena Erasmus mērķi un prioritātes

7. diena Kompetenču pilnveide projekta ietvaros

8. diena Projekta plānošana

9. diena Projekta izvērtēšana un atgriezeniskā saite



Identitāte

• Identitāte:

– Personiskā identitāte

– Nacionālā identitāte

– Globālā identitāte

• Nacionālā identitāte ir cilvēka piederības 
sajūta vienai valstij vai nācijai. Tā var būt 
sajūta, kas ir kopīga ar cilvēku grupu, 
neatkarīgi no pilsonības statusa. 

• Yoonmi Lee uzskata nacionālo identitāti 
kā "apziņu par atšķirībām" - "mēs" un 
"viņi". 

• Nacionālā identitāte nav iedzimta 
īpašība. To apgūst dzīves laikā.

Mācību 1.diena «Klasē bez durvīm»



Internacionalizācija

• Internacionalizācija ir plaši pazīstama kā 
starptautiska mācību vide. Parasti 
internacionalizācijas aktivitātes tiek 
sauktas par "projektiem". Tomēr 
projekts tiek uztverts kā īstermiņa 
darbība, nevis tiek saprasts kā pilnībā 
integrēts skolas mācību programmas 
elements. 

• Internacionalizācijas stratēģijai būtu 
jāveicina visas iestādes pieeja 
starptautisko, starpkultūru un globālo 
perspektīvu attīstībā. 

• Mācību programmas internacionalizācija 
dod iespēju bērniem attīstīt globāli 
domājošu pilsoņu zināšanas, prasmes, 
attieksmi un paradumus.

Mācību 1.diena «Klasē bez durvīm»





Kultūra, multikulturālisms

• Kultūra ir cilvēku grupas dzīvesveids —
uzvedība, uzskati, vērtības un simboli, ko viņi 
pieņem, parasti par tiem nedomājot, un kas 
tiek nodoti komunikācijas un atdarināšanas 
ceļā no vienas paaudzes uz nākamo. Kultūra 
ir simboliska komunikācija. 

• Kultūras ir sarežģītas, un tajās ir daudz 
pretrunu.

• Cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši monokulturālā
vidē, iepazinuši un pieņēmuši tikai 1 kultūru, 
ir grūtības par to izteikties citiem.

• Multikulturālismsir vairāku kultūru grupu 
parādība, kas pastāv vienā sabiedrībā, lielā 
mērā imigrantu kopienu ierašanās vai to 
pieņemšanas un aizstāvības dēļ. 

• Multikulturālisma atbalstītāji apgalvo, ka 
dažādas tradīcijas un kultūras var bagātināt 
sabiedrību, tomēr jēdzienam ir arī savi 
kritiķi.

Mācību 2.diena - Memorial ACTe
apmeklējums



Multikulturālisma 5 dimensijas izglītībā

Satura 
integrācija

Zināšanu 
konstruēšana

Vienlīdzība
Aizspriedumu 
mazināšana

Skolas kultūras 
un sociālās 
struktūras 

stiprināšana



Mūzika kā kultūras sastāvdaļa
• Mūzikai vienmēr ir bijusi nozīmīga loma cilvēku sabiedrībā.

• Mūzika funkcionē cilvēku sabiedrībā, mēs ar to mijiedarbojamies, nododam tālāk 
un radām jaunas izteiksmes formas. 

• Gvadelupe ir mājvieta kultūras sajaukumam. Tās kultūra ir ļoti unikāla —
attīstījusies no Āfrikas, Indijas un Francijas salu iedzīvotāju piespiedu apvienošanas.

Mācību 3.diena - Gwo Ka pieredze



Globalizācija

• Globālā perspektīva paredz:

– Dot cilvēkiem iespēju izprast saiknes 
starp savu un cilvēku dzīvi visā 
pasaulē. 

– Palielināt izpratni par 
ekonomiskajiem, sociālajiem un 
politiskajiem spēkiem.

– Attīstīt prasmes, attieksmi un 
vērtības, lai ļautu cilvēkiem strādāt 
kopā "kopēja labuma" vārdā un 
kontrolēt savu dzīvi.

– Savu darbību orientēt uz taisnīgāku 
un ilgtspējīgāku pasauli, kurā ir 
vienlīdzīga spēka un resursu sadale.

Mācību 4.diena lietus mežā



Globālais pilsonis

• Apzinās plašāko pasauli un apzinās savu 
pasaules pilsoņa lomu.

• Ciena un novērtē dažādību.

• Viņam ir izpratne par to, kā pasaule 
darbojas ekonomiski, politiski, sociāli, 
kulturāli, tehnoloģiski un vides ziņā.

• Ir sašutis par sociālo netaisnību.

• Piedalās un sniedz ieguldījumu kopienā 
dažādos līmeņos no vietējā līdz 
globālajam.

• Ir gatavs rīkoties, lai padarītu pasauli 
ilgtspējīgāku.

• Uzņemas atbildību par savu rīcību.



Globālās pilsonības prasmes 



Globālās pilsonības prasmes 



Globālās pilsonības prasmes 



Globālās pilsonības prasmes 



Internacionālā darba audits

• Mērķis: iegūt pārskatu par savas skolas starptautiskajām aktivitātēm, kas jau tiek 
īstenotas. Audita rezultātu analīze un novērtēšana palīdz atpazīt tās jomas, kurās 
skolai nepieciešami uzlabojumi internacionālā darba aspektā.

• Metode: izmantot formu informācijas apkopošanai. Iesaistīt visus skolas 
darbiniekus. Personiska pieeja. 

• Apkopotā informācija ietver:

– Mācību satura aktivitātes viena priekšmeta ietvaros

– Starppriekšmetu aktivitātes

– Tradīcijas, sapulces

– Skolēnu vizītes savā pilsētā, valstī, ārpus valsts

– Skolēnu apmaiņas vizītes

– Administrācijas, pedagogu un skolas darbinieku vizītes ārvalstīs

– Administrācijas, pedagogu un skolas darbinieku apmaiņas vizītes

– Sadarbība ar skolām citās valstīs



Internacionālā darba audits
Internacionālā audita rezultātu prezentēšana



Erasmus mērķi:
• Uzlabot pamatkompetenču un prasmju 

līmeni, palielinot mācību mobilitātes 
iespējas un veidojot sadarbību starp 
izglītības un darba vidi.

• Veicināt kvalitātes uzlabošanu, inovāciju 
izcilību un internacionalizāciju izglītības 
iestāžu līmenī, uzlabojot starpvalstu 
sadarbību starp izglītības sniedzējiem.

• Veicināt Eiropas mūžizglītības telpas 
izveidi un palielināt izpratni par to. 
Izstrādāt politikas reformas valsts līmenī, 
kas atbalsta izglītības sistēmas 
modernizāciju. 

• Uzlabot izglītības un apmācības 
starptautisko dimensiju, jo īpaši 
izmantojot sadarbību starp partnervalstu 
iestādēm profesionālās izglītības jomā un 
augstākajā izglītībā, palielinot Eiropas 
augstākās izglītības pievilcību. 

• Uzlabot valodu mācīšanu un mācīšanos, 
veicināt ES valodu daudzveidību un 
starpkultūru izpratni.

Erasmus prioritātes:
• Attīstīt pamatprasmes un 

transversālās prasmes, piemēram, 
uzņēmējdarbību, digitālās prasmes un 
daudzvalodību visās izglītības jomās, 
izmantojot novatoriskas un uz 
studentiem vērstas pedagoģiskas 
pieejas.

• Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) apguves veicināšana 
izglītībā.

• Veicināt lielāku saskaņotību starp 
dažādiem ES valstu izglītības 
atpazīstamības instrumentiem, lai 
nodrošinātu, ka prasmes un 
kvalifikācijas tiek atzītas pāri robežām.

• Atbalstīt finansējuma un ieguldījumu 
pielāgošanu izglītībā, jo īpaši 
izmantojot partnerības un izmaksu 
dalīšanu, rosinot diskusijas par 
efektīvu un ilgtspējīgu izglītību Eiropas 
valstu līmenī, iesaistot visas attiecīgās 
ieinteresētās personas.



Pamatkompetenču pilnveide projekta ietvaros 

• Saziņa dzimtajā valodā

• Saziņa svešvalodās

• Matemātiskās kompetences un pamatkompetences zinātnē un tehnoloģijā

• Digitālā kompetence

• Mācīšanās mācīties

• Sociālās un pilsoniskās kompetences

• Iniciatīva un uzņēmība

• Kultūras apziņa un izpausme



Projekta plānošana

• Projektam ir skaidri definēts mērķis un 
sasniedzamais rezultāts, kas palīdz risināt 
konkrētu problēmu.

• Projekts ir reālistisks. Tam ir sasniedzams 
mērķis, ņemot vērā finanšu un 
cilvēkresursus.

• Projektam ir limitēts laiks un noteikta 
lokācija/as.

• Projekts ir komplicēts. Tas paredz 
daudzveidīgas plānošanas un īstenošanas 
posmus, ietver vairākus partnerus.

• Projekts paredz sadarbību starp 
iesaistītajām pusēm.

• Projekts ir unikāls. Tas ietver jaunas 
idejas un inovācijas.

• Projekts ir piedzīvojums. Tas ietver riskus 
un nezināmo.

• Projekts var tikt izvērtēts. Tā mērķiem ir 
jābūt sasniedzamiem un izmērāmiem.

• Projektam ir vairāki posmi.



Gvadelupes kultūra 
Gvadalupē audzēti banāni, no tiem 70% 
tiek patērēti Francijā, 30% eksportēti. Galvenā ticība – Romas katoļi



Internacionālās pusdienas



Memorial ACTe apmeklējums



Pointe-à-Pitre apmeklējums



Gwo Ka meistarklase



Ekskursija Le Grand Cul-De-Sac Marin



Gvadelupes daba




