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pielikumus
1. Nacionālajās darbnīcās izgatavots PDF fails ar kāršu kavu.
- Itālija
- Latvija
- Ungārija
- Nīderlande

1. grupas apraksts
1.1 - Itālija
Dalībnieku grupa ir 20 studentu klase, visas sievietes vecumā no 16 līdz 19 gadiem un Turīnas Džulio institūta 3G klases
locekļi.
Grupa nekavējoties izrādīja lielu līdzdalību un interesi par projektu. Daudzi no viņiem jau iepriekšējā gadā bija piedalījušies
teātra darbnīcā, ko vienmēr rīkoja nevalstiska organizācija ‘Stranaidea’, saskaroties ar tematisku ceļu, kas saistīts ar
dzimumu atšķirībām. Šis izrādījās lielisks sākumpunkts.
Teātra prasmes, kas ir īpaši svarīgas dažiem dalībniekiem, nekavējoties veicināja iesaisti projektā un attieksmi pret to.
Balstoties uz skolas programmas pieejamību un ar iesaistīto pedagogu piekrišanu, nolēmām sadalīt darbnīcu 10
sanāksmēs pa 1,5 stundām katrā laika posmā no 2019. gada oktobra līdz decembrim.
Attiecības ar skolotāju, profesori Michelina Facciotto, izrādījās būtiskas visā procesā. Grupas vadībā, tieši kā dalībnieku
atbalstītāja. Darbs bija abpusējs un sinerģisks. Kopā mēs arī integrējāmies seminārā par funkcionālajiem pasākumiem
angļu valodas mācīšanai, piemēram, tulkošana, teksta rakstīšana un lasīšanas izpratnes prasmes, kas tika vadīts kopā ar
profesori Michelina Facciotto.
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1.2 - Latvija
Par iespēju piedalīties projektā Fairy Tales Life (Pasaku dzīves darbnīca) paziņojām Jaunpils vidusskolā. Studentiem, kuri
vēlētos piedalīties, bija jāiesniedz īsi stāsti, kas jāizvēlas dalībai Pasaku dzīves darbnīcā.
Sākumā bija piecpadsmit dalībnieki. Pēc pirmā posma daži no dalībniekiem nolēma nepiedalīties un grupa tika izveidota
no trīspadsmit dalībniekiem. Visi grupas dalībnieki bija brīvprātīgie 13 – 17 gadu vecumā.
Interesants bija fakts, ka piedalīties darbnīcā pieteicās tikai meitenes. Tā kā meitenes bija no dažādām klasēm, viņas
iepriekš nebija tik daudz satikušās un neko daudz par otru nezināja.
Grupa nolēma strādāt gan latviešu, gan angļu valodā, jo bija dažas meitenes, kurām bija labas angļu valodas zināšanas, un
viņas vēlējās to uzlabot, strādājot pie stāstu veidošanas.
Grupai bija semināri skolā un reģionālajā izglītības centrā RATS.
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1.3 - Ungārija
Skolas apraksts: mēs sadarbojāmies ar Palotás Gábor pamatskolu. Skola bērniem ar runas un rakstīšanas traucējumiem,
sava veida logopēdijas skola.
Studentu grupa, ar kuru esam strādājuši, bija no 7. klases. Darbnīcā piedalījās 12 dalībnieki vecumā no 13 līdz 14 gadiem –
gan zēni, gan meitenes.
Darbnīcas struktūra bija šāda: vispirms mēs nolēmām rīkot komandas veidošanas pasākumus skolā, tas prasīja 3 stundas.
Nākamajā nedēļā nolēmām 15 stundu darbnīcu pavadīt laukos. Mēs nonācām pie šāda secinājuma, jo uzskatījām, ka
neformālajai izglītībai ir nepieciešama neformāla vieta, lai sasniegtu mūsu mērķi. Mēs devāmies uz ciematu Öcs netālu no
Balaton ezera, uz 3 dienām.
Mēs strādājām kopā ar skolotājiem, jo uzskatam, ka vislabāk ir sadalīt jauniešus mazās grupās, lai ikvienam varētu pievērst
nepieciešamo uzmanību. Pirms katras aktivitātes tikāmies ar skolotājiem, lai izskaidrotu viņiem galvenās idejas, bet
ikviens atnesa arī savu radošumu.
Domājam, ka tā bija laba pieredze jauniešiem, kā arī skolotājiem, lai viņi varētu veikt darbnīcu ārpus skolas. Šajā skolā
metode nebija jauna, jo viņi vienmēr cenšas uzlabot klases ar neformālo izglītību.
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1.4 - Nīderlande
Esam organizējuši nacionālo darbnīcu Demokrātiskajā vidusskolā VO De Vallei, Driel ciematā, kura tika dibināta 2015.
gadā. VO De Vallei vidusskolā šajā brīdī ir aptuveni 40 skolēni, vecumā no 11 līdz 19 gadiem, un aptuveni 30 skolotāji,
treneri un brīvprātīgie. VO De Vallei ir Demokrātiskās izglītības skola, un tādējādi tai ir atšķirīga izglītības pieeja nekā
“tradicionālajām” formālajām vidusskolām. Skolā nav skolēnu sadalījuma klasēs, pamatojoties uz izglītības līmeni vai
vecumu, bet tā piedāvā izglītību, kas balstīta uz katra skolēna mācību mērķiem un mācīšanās vajadzībām.
Tas nozīmē ka nacionālajām darbnīcām mums nebija nevienas skolēnu klases, ar ko strādāt, bet gan jaukta studentu
grupa, kas interesējās par šo tēmu un vēlējās piedalīties.
Semināra grupā bija aptuveni 12 audzēkņi, zēni un meitenes vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Mums nebija vienādas pilnīgas
studentu grupas visām darbnīcām. Tas ir tāpēc, ka skolēniem demokrātiskā skolā ir izvēles brīvība. Daži studenti ieradās uz
pirmo darbnīcu un nolēma, ka viņiem tas nav ļoti izdevīgi. Bija arī daži studenti, kuri nevarēja piedalīties pirmajā darbnīcā,
bet sāka apmeklēt no 2. darbnīcas līdz pat pēdējai.
Laba plānošana bija viens no lielākajiem izaicinājumiem Demokrātiskajā skolā, jo visiem skolēniem ir atšķirīgi grafiki.
Skola veido nodarbību laika grafiku, balstoties uz skolēnu interesēm, tāpēc tas nozīmēja, ka bija diezgan grūti atrast laika
telpu, kurā visiem skolēniem, kuri interesējās par darbnīcu, jau nebija ieplānotas citas nodarbības.
Kopā ar vienu no studentiem un direktoru 2019. gada novembrī un decembrī bijām nolēmuši organizēt 3 darbnīcas.
No šiem semināriem pirmie divi aizņēma 4,5 stundas katrs, bet trešais seminārs – 6 stundas. Galu galā skolēniem bija
nepieciešams daudz vairāk laika, lai uzzīmētu karti, jo viņiem patiešām patika zīmēšanas daļa, bet tas nozīmēja, ka mums
bija jāorganizē ceturtā darbnīca pirmajā mācību nedēļā 2020. gada janvārī, lai varētu spēlēties ar kārtīm.
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2. Darbību apraksts un pārskats
2.1 - Itālija
Darbību apraksts
Jaunatnes darbinieks izveidoja aktivitāšu programmu, sadalot to desmit posmos:
1) IEPAZĪŠANĀS

Īpašas aktivitātes, lai “salauztu ledu” un strādātu pie komandas veidošanas. Divas spēles / iesildīšanās vingrinājumi un pēc
tam aktivitāte “Portreti”. Katra dalībnieka sejas zīmējuma veidošana notika kolektīvi un dinamiski, atgriežot personalizētu
un kopīgu portretu, kas veidots no vairākiem skatu punktiem. Iztaujāšanas laiks.
2) DARBS PIE TĒMAS “IEKĻAUŠANA”

Divas teātra aktivitātes, lai risinātu iekļaušanas tēmu. Sadalījums divās dalībnieku grupās, kuras iestudēja tēmu par
iekļaušanu ar “statuju” vingrinājumu, izmantojot tikai ķermeni, un pēc tam to padziļinot, pievienojot vārdu ar “Pirmo reizi
es jutos atstumts”. Vingrinājumi un tai sekojošās diskusijas nonāca līdz tēmas izvēlei: kustība un LGBTQIA+ tiesībām.
3) VAIRĀK PAR LGBTQIA+ TĒMU

Jaunatnes darbinieki grupai prezentē stāstus par LGBTQIA+ tēmu un aicina dalībniekus dalīties vairāk. Līdz ar “Zap”
aktivitāti tiek radīti jauni kolektīvi stāsti, kuros svarīga uzmanība ir pret pārējiem dalībniekiem. Ar “Apgrieztajiem stāstiem”
jaunieši no jauna izgudro zināmas pasakas, ievietojot LGBTQIA + tēmas elementus. Iztaujāšanas laiks.
4) RAKSTZĪMES

Īss kopsavilkums par to, kā stāsts/pasaka ir strukturēta un kādi ir varoņi. Atšķirības starp galveno varoni un antagonistu.
Ar “Rakstzīmju ceļu” dalībnieki identificējas ar LGBTQIA+ tēmas varoņiem. Iedomātā starta līnijā viņi pārvieto soļus
attiecībā uz iespēju veikt noteiktas darbības savā ikdienas dzīvē. Galu galā notiek diskusijas par viņu galīgajām nostājām
un to, kāpēc tās tur ir. Iztaujāšanas laiks un pēc tam zīmēšanas kartīšu moments.
5) VIETU SKAITS

Vietas izvēle var veicināt sociālu kontekstu, hronoloģisku laiku un ģeogrāfisku atrašanās vietu, reālistisku vai fantastiku.
Ar vingrinājumu “Photo Storytelling” dalībnieki izveido īsu stāstu un nosaukumu, sākot no ieteikumiem, ko viņiem dod
fotogrāfija. Iztaujāšanas laiks un pēc tam zīmēšanas kartīšu moments.
6) OBJEKTI

“Burvju objekta” uzdevums: ierasts priekšmets var būt kaut kas atšķirīgs no tā ikdienas lietošanas. Tas ir atkarīgs no
lietotāja radošuma. Izaicinājums ir uzminēt, kāds ir jaunais lietojums. “Objekts POV” ir teātra improvizācijas uzdevums:
stāsts var mainīties attiecībā pret stāstītāja viedokli. Kas notiek, ja stāstnieks ir objekts? Iztaujāšanas laiks un pēc tam
zīmēšanas kartīšu moments.
7) SPECIĀLĀ KARTE

Klase ir sadalīta grupās pa 4 dalībniekiem. Katra grupa domā par stāstu un stāsta to. Svarīgi noteikumi: ka stāstam ir
skaidrs sākums un beigas, katram no dalībniekiem ir jāizstāsta kāds stāsts. Stāsta kārtas beigās: kas var palīdzēt jums
labāk attīstīt stāstu? Kas var radīt interesantu zemes gabala vērpšanu?
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Tātad, kuru īpašo karti var izmantot? Grūtības karte, notikuma karte vai darbības karte. Stāsts atkal tiek izstāstīts ar īpašo
kartīti. Iztaujāšanas laiks un pēc tam zīmēšanas kartīšu moments.
8) STĀSTU RAKSTĪŠANA

Klase ir sadalīta grupās pa 4 dalībniekiem. Katra grupa zīmē divas rakstzīmes. Objektu, divas vietas un īpašu kārti. Katra
grupa domā par stāstu un veic to rakstiski (gan itāļu, gan angļu valodā). Svarīgi noteikumi: stāstam ir skaidrs sākums un
skaidras beigas; katram no dalībniekiem ir jāpastāsta kāds stāsts vai jāievieto tajā savas idejas. Iztaujāšanas laiks.
9) TIKŠANĀS AR LGBTQIA+ TRENERI S. BERTOLINO NO GIOSEF TORINO ORGANIZĀCIJAS

G klases audzēkņi satiek Sāru Bertolino- aktīvisti, pedagoģi un treneri no Giosef Torino organizācijas. Iespēja dalībniekiem
padziļināt jautājumus un šaubas par LGBTQIA+ kopienu.
10) TEĀTRA IZRĀDE

Klase ir sadalīta četrās grupās. Katra grupa zīmē divas rakstzīmes. Divas vietas, objektu un īpašu kāršu notikumu. Katra
grupa veido stāstu, izmantojot “canovaccio”, teatrālu improvizācijas rīku, un pēc tam to liek uz skatuves. Laiks iztaujāšanai
un galīgā diskusija par visu procesu kopumā.
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pārskats par darbībām
Gandrīz katrā posmā, vismaz līdz sestajai sanāksmei viena no galvenajām problēmām bija telpa skolas iekšienē. Darbības
notika dažādās telpās. Skolas organizatoriskajām vajadzībām, dažreiz bija nepieciešams telpas, kur veikt notiekošās
nodarbības. Lai gan pastāvēja risks, ka laiks tiks ierobežots, dalībniekiem radās liela pielāgošanās spēja un sadarbība, lai
varētu veikt pasākumus. Dažreiz karšu zīmēšana laika trūkuma dēļ, finišēja nākamā posma sākumā.
Procesam ir bijusi funkcionāla darbību secība un jaunatnes darbinieka izvēlētie vingrinājumi. LGBTQIA+ tēma, ko brīvi
izvēlējās dalībnieki, bija izaicinājums gan koordinatoram, gan dalībniekiem, un tā ir pieprasījusi pastāvīgu izpēti un
uzmanību.
Speciālās kartes izvēle, iespējams, bija sarežģītākais procesa punkts. Labākais veids, kā to identificēt, bija arī vienkāršākais
veids: sāciet izmantot kāršu kavu, pastāstiet stāstus un atrodiet stāstījuma sarežģītos elementus, vērpjot sižetu un
izvēlētās tēmas specifiskās īpašības. Šajā ziņā dalībnieki izvēlējās izveidot īpašu karti, kas galvenokārt attiecās uz
iepriekšējiem notikumiem.
Pēdējā tikšanās notika skolas zālē un bija veltīta teātra stāstniecībai ar kāršu kavu. Rezultāts bija lielisks - gan radošs, gan
izpildījums. Tāda pati situācija norisinājās otrajā daļā, tikai iestrēgušā situācijā, bet beigās notika negaidīts pavērsiena
sižets, atklāsme, kas deva jaunas nozīmes un mainīja stāsta gaitu: tas bija lielisks stāsts. Visa grupa ir izrādījusi interesi par
savu klasesbiedru stāstiem.
Patiesībā tikšanās ar Sāru Bertolino izrādījās svarīga, jo ietekmēja pašu stāstu konstrukciju: stereotipu apšaubīšana,
atvērtība dažādiem viedokļiem, jautājumi, kas saistīti ar adopciju vai dzimuma maiņu. Katra grupa arī iesaistījās, lai
atrastu butaforijas, vienkāršus un ikdienas apskaidrotus priekšmetus un veidotu tos paši. Tikšanās noslēgumā dalībnieki
pauda gandarījumu par semināru, kas noslēdzās vislabākajā veidā.
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2.2 - Latvija
Darbību apraksts
1) IEPAZĪŠANĀS VIENAM AR OTRU

Katra persona saņem A4 papīra lapu un marķieri, un uzraksta savu vārdu uz tā (kaut kur stūrī, lai vēlāk zinātu, kurš papīrs
tas ir); mūzika tiek atskaņota, dalībnieki pārvietojas, nododot palagus viens otram citādi; kad mūzika apstājas, visi uzzīmē
daļu no cilvēka portreta.
2) VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KĀRŠU KAVU

Prezentējot citu radīto kāršu kavu, pēc tam dalībniekiem tika lūgts izvēlēties četras kavas kārtis un spontāni izveidot
stāstu, pamazām pa vienam pievienojot jaunas idejas.
3) IEŠANA ZĪMĒTOS OBJEKTOS

Dalībnieki strādā pa pāriem un izdomā varoņus, un raksta savus vārdus uz mazajiem papīra gabaliņiem, dalībnieki izvēlas
papīra lapiņas pa vienam un atdarina izvēlēto raksturu, pārējiem ir jāuzmin, kurš raksturs tas ir.
4) ZĪMĒŠANAS RAKSTZĪMJU KARTĪTES

Dalībnieki no izveidotā saraksta izvēlas 3 rakstzīmes un uzzīmē tās uz kartītēm.
5) IEŠANA ZĪMĒTOS OBJEKTOS

1. uz galda tiek likti dažādi objekti; katram studentam ir jāizvēlas viens no objektiem un jānodrošina tam maģisks spēks;
tad katrs students atdarina izvēlētā objekta spēku, citam tas ir jāuzmin;
2. studentu prāta vētras objekti, koordinators tos raksta uz tāfeles; studenti strādā grupās, katra grupa izvēlas 3 objektus
no saraksta un studenti rīkojas ar izvēlētajiem objektiem ar kustībām vai kā statujas, pārējiem ir jāuzmin objekti.
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6) ZĪMĒTO OBJEKTU KARTĪTES

Dalībnieki kartēs zīmē izvēlētos objektus.
7) VED UZ ZĪMĒŠANAS VIETĀM

1. Koordinators nosauc darbību, studentiem jānosauc vieta, kur šī darbība varētu notikt;
2. Diskusija grupās par to, kā izvēlētie objekti varētu palīdzēt katrā situācijā;
3. Koordinators parāda dažādus attēlus ar dažādām vietām ekrānā, dalībnieki atpazīst vietas un iesaka, kas varēja notikt;
4. Diskutēt grupās par to, kā viņu izvēlētie maģiskie objekti varētu palīdzēt katrā situācijā un prezentēt grupu idejas visai
studentu grupai;
5. Dalībnieki apspriež ikdienā novērotās problēmas, koordinators veido minēto problēmu sarakstu.
8) ZĪMĒŠANAS VIETAS UZ KARTĪTĒM

Dalībnieki strādā grupās pa trim un izlemj, kuras trīs vietas zīmēt uz savām kārtīm; dalībnieki uzzīmē izvēlētās vietas uz
kartēm.
9) IESILDĪŠANĀS AKTIVITĀTE

Studenti pieraksta 3 faktus par sevi, 2 faktiem jābūt patiesiem un vienam jābūt nepatiesam. Dalībnieki skaļi nolasa savus
rakstītos faktus, bet pārējie mēģina uzminēt, kurš fakts ir nepatiess, minot argumentus, lai pamatotu savu viedokli.
Persona, kas ir rakstījusi faktus, piekrīt vai nepiekrīt, sniedzot savus pretējos argumentus.
10) STĀSTU VEIDOŠANA

Dalībnieki strādā grupās pa trim cilvēkiem un stāstu veidošanai izmanto paši izgatavotu kāršu kavu; dalībnieki iepazīstina
visu grupu ar saviem stāstiem.
11) FOTO STĀSTU PLĀNOŠANA

1. Dalībnieki strādā grupās pa trim un saviem fotostāstiem izvēlas kārtis – tēlus, priekšmetus, vietas no studentu veidotā
kartīšu komplekta; viņi dalās idejās par to, par ko varētu būt viņu stāsts;
2. Viņi pieraksta īsu savu stāstu melnrakstu un izlemj, kādi būs rekvizīti, kostīmi utt. mājasdarbi lai pēdējā darbnīcā
sagatavotos foto stāstu uzņemšanai.
12) FOTO STĀSTU IDEJU PREZENTĒŠANA

Dalībnieki iepazīstina visu grupu ar savām idejām par foto stāstiem.
13) IESILDĪŠANĀS AKTIVITĀTE

Neverbāla komunikācijas aktivitāte ar nosaukumu “Ciems” - 10 minūtes studenti pavada vienā telpā, kur viņiem ir atļauts
sēdēt, staigāt, gulēt, bet nerunājot; studenti jūt savu ķermeni, emocijas, jūtas un vietu, kurā viņi atrodas – fizisko un
sociālo. Pēc 10 minūšu aktiermeistarības viņi dalās savās sajūtās un emocijās visai grupai.
14) STĀSTU VEIDOŠANA

Dalībnieki izmanto savu izgatavotu kāršu kavu, lai iesildītos stāstu veidošanai, pirms viņi sāk veidot foto stāstus.
15) FOTO STĀSTU VEIDOŠANA

Skolēni skolā strādā trīs grupās dažādās vietās (izvēlējušies paši) – 1. grupa veido fotostāstu par tēmu “Brīvība”, paši
rīkojoties ainās, kurās izmanto noteiktus iepriekš sagatavotus aksesuārus un tērpus (tāds bija viņu iepriekšējās darbnīcas
mājasdarbs); 2. grupa veido foto stāstu par tēmu “Huligānisms”, rīkojoties paši ar butaforiņiem, kas viņiem ir pie rokas
laikā, kad viņi veic uzdevumu;
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3. grupa veido foto stāstu uz tāfeles uzzīmēta komiksa modalitātes un pēc tam fotografē komiksu kadrus. Grupa strādā pie
tēmas “Paaudžu starpība”.
16) FOTO STĀSTU PREZENTĀCIJA

Visi dalībnieki atgriežas darbnīcas telpā un iepazīstina ar saviem stāstiem visai grupai.
17) STUDENTU ATSAUKSMES

Ko jūs varat mācīties no katra foto stāsta? Vai, veidojot savu foto stāstu, jums bija kādas grūtības? Kā juties radīšanas
procesa sākumā, vidū un beigās? Kas jums vislabāk patika, veidojot savu foto stāstu?
18) DALĪBNIEKU VĒRTĒŠANAS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANA.

pārskats par darbībām
Neformālā atmosfēra palīdzēja dalībniekiem justies brīvi un lika aktīvāk iesaistīties. Spēļu elementi palīdz viņiem labāk
izprast projekta mērķus un uzdevumus un pašu stāstīšanas metodi un tās rezultātus. Izvēlētās aktivitātes palīdzēja
apvienot dalībniekus un sajust tos kā grupu.
Darbnīcas ir sadalītas 4 iestudējumos, bija viena diena - pirmās skolas brīvdienas un dalībnieki jutās mazliet satraukti
no tās baudīšanas mājās. Tā kā nebija iekļauta enerģiska aktivitāte, dalībnieki sākumā piedalījās diezgan pasīvi. Soli
pa solim viņi pamodās un vēlāk ar lielu interesi iesaistījās aktivitātēs. Īpaši viņiem patika aktivitātes, kurās viņiem bija
jāizmanto savi ķermeņi, lai atdarinātu objekta raksturu vai burvju spēku. Tie šķita ieinteresēti ikdienas vispārējo problēmu
apspriešanai.
Neformālā atmosfēra lika viņiem justies atvērtākiem, nekā tas būtu, ja viņi paliktu skolā parastā skolas dienā.
Dalībniekiem bija viegli ierosināt dažādas situācijas, kad iekļaušanas tēma ir aktuāla, bet viņi nevarēja atklāti runāt par
savu personīgo pieredzi. Viņi izvēlējās to izteikt, izmantojot fantāziju un multfilmu varoņus, kad ieteica savas idejas par
varoņiem, objektiem un vietām.
Citu dienu dalībniekiem ļoti patika radīt stāstus, kas balstīti uz kāršu kavu. Viņiem patika rakstīšanas process vairāk nekā
citu klausīšanās process, kas ir vēl svarīgāka semināra daļa, ja mēs runājam par iekļaušanu un pārējo viedokļu pieņemšanu.
Studenti patiešām plānoja savus foto stāstus, kas viņiem šķita interesantākā darbnīcu daļa. Viņi viegli sadalīja pienākumus
starp grupas biedriem, lai sagatavotu visas nepieciešamās lietas nākamajai darbnīcai, kad viņi gatavojās uzņemt foto
stāstus. Bija interesanti redzēt, kā viņi izvēlējās savu foto stāstu veidošanas veidu un pieeju.
Pēdējā diena bija foto stāstu veidošanai. Palīdz tas, ja jūs dodat dalībniekiem kādu laiku un vietu, lai paliktu vieni savā
grupā. Tas mudina viņus nākt klajā ar oriģinālām idejām par to, ko parādīt un kā parādīt izvēlēto tēmu, bija 3 dažādi foto
stāsti un trīs pieejas bija atšķirīgas un tādējādi padarīja tās interesantākas. Ja tas ir nepieciešams, mēs varam viņiem
palīdzēt ar dažiem atklātiem jautājumiem vai mudināt viņus aplūkot dažādas problēmas ne tikai no personīgās, bet arī
globālās perspektīvas. Ir svarīgi noteikt uzdevuma veikšanai termiņu, pretējā gadījumā process var kļūt pārāk ilgs.
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2.3 Ungārija
Darbību apraksts
Vispirms mēs nolēmām sadalīt jauniešus 3 dažādās grupās. Tad katrai grupai bija jāizvēlas kāda tēma un jādiskutē par
konkrētiem aspektiem. Pēc tam, kad mēs pavadījām 3 stundas izstrādājot katru karti, grupas vadītājs vispirms uzdeva
dažus būtiskus jautājumus, lai saprastu vairāk. Pirmkārt, mēs izstrādājām rakstzīmju kartītes, izmantojot prezentāciju,
kur jaunieši savienoja attēlus ar stāstiem. Tad mēs runājām par kopīgiem tēliem filmās un par to, kas veido labu raksturu,
vai tie lielākoties ir cilvēki vai kas cits? Otrkārt, rīcības kartītē mēs runājām par pasakām un kopīgu. Vietas karte bija
visvieglākā, jo jaunieši ātri izmantoja reālus dzīves piemērus. Ar objektu mēs varējām saprast, cik daudz dažādos veidos
tos var izmantot, mēs centāmies domāt par trakāko piemēru un maģisko objektu. Jaunieši lielākoties domāja par
zinātniskajām filmām un mazāk par bērnu grāmatām, kas bija diezgan interesanti.
RAKSTZĪMES

Dalībnieki redz dažas fotogrāfijas, ko izvēlējies darbnīcas koordinators. Katrs fotoattēls attēlo citu vietu. Dalībnieku
uzdevums ir izvēlēties vienu no fotogrāfijām un pateikt, kur tā varētu būt un kāpēc fotogrāfs nolēmis to uzņemt? Katrā
vietā ir fundamentāli elementi, kas raksturo stāstu: tas liecina par sociālo kontekstu, hronoloģisko laiku un ģeogrāfisko
stāvokli (reālistisku vai fantastiku). Nākamais uzdevums ir mēģināt izveidot stāstu un iekļaut visus attēlus, ja tas ir
iespējams. Ja jūs domājat par šo tēmu, kāda veida rakstzīmes pastāv? Lai izveidotu rakstzīmes, mēs bieži domājam par
reālu personu, jo tas ir vieglāk.
VIETA

Mēs apspriedām šādus jautājumus:
Kāda ir jūsu mīļākā vieta uz zemes? Kur ir vieta, kur vēlaties ceļot? Vai jums patīk, kur jūs dzīvojat? Vai dodat priekšroku
reālām vietām vai izdomātām vietām? Ja jūs domājat par šo tēmu, kādas ir parastās vietas? Skola un klases bija ļoti
populāras. Arī vadītājiem nebija viegli, bet ar laiku dalībnieki kļuva aktīvāki. Viņi grūtības tik daudz neapsprieda savā
starpā grupā, visi koncentrējās paši.
OBJEKTS

Mēs esam apsprieduši šādus jautājumus:
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Kāds ir tavs mīļākais objekts, kāpēc? Kāda veida objekts var būt patiešām noderīgs? Cik veidos objektu var izmantot?
Paskatieties uz tabulu, ar cik objektiem mēs pašlaik strādājam? Aizveriet acis, un jūs saņemsiet vienu objektu rokā.
Pamēģini to atminēt!
Bērniem bija daudz ideju, un viņiem vajadzēja daudz domāt un izlemt, kuru no tiem viņi vēlētos zīmēt. Viņi pat mēģināja
kopīgi izlemt, kuram būtu nepieciešams zīmēt, lai būtu katrs objekts, ko viņi vēlētos izmantot, kad notiks stāsta radīšana.
DARBĪBA

Mēs esam apsprieduši šādus jautājumus:
Mēģiniet atcerēties, jūsu mīļāko pasaku, kāda veida burvju darbības tur ir? Kas ikdienā ir kopīgs? Vispirms mēģiniet domāt
par patiešām vienkāršām un vieglām lietām, un no tā laika ir vieglāk iegūt vairāk ideju! Dalieties ar savām idejām līdz šim
un sniedziet viedokli viens otram, palīdziet saviem grupas biedriem.
Tas bija grūtāk nekā objekta vai rakstura karte, jo tas nebija kaut kas reāls, bērniem vajadzēja izmantot savu radošumu vai
piemērus no grāmatām vai filmām, un viņiem bija nepieciešams daudz laiks.

Pārskats par darbībām
KĀRŠU / STĀSTU STĀSTĪŠANAS IZMANTOŠANA

Pirmkārt, tā kā visi uzzīmēja vismaz 4 kārtis, un uzdevums likās grūts, nolēmām, ka katrs cilvēks ar savām kartēm var
izveidot un uzrakstīt stāstu. Kad viņi pabeidza, viņi to skaļi nolasīja savai grupai. Otrkārt, grupas salika kopā savas kārtis,
un dažas no tām izvēlējās un radīja stāstus un pierakstīja. Treškārt, mēs salikām visas kārtis kopā un katra grupa izveidoja
vienu stāstu. Pārsvarā tēma bija par grūtībām skolā.
TEĀTRIS:

Mēs esam izveidojuši 3 mazas grupas. No katras grupas viens cilvēks devās pie galda, kur visas kārtis bija otrādi. Persona
izvēlas vienu karti no katra iepakojuma un devās atpakaļ uz grupu. Pēc tam katra grupa apsprieda 4 nejauši izvēlētas
kārtis 15 minūtes, un tad viņiem bija papildu 10 minūtes, lai izveidotu teātri. Tad viņi nolēma, kurš dosies pirmais, un visi
pievērsa uzmanību katrai grupai. Arī foto stāstus izveidojām šeit. Beigās mēs mēģinājām to izdomāt oriģinālos stāstus, un
bērni sniedza padomus viens otram.
Viņiem tas ļoti patika, tāpēc mēs nolēmām veidot vairāk stāstu, bet ar to pašu grupu. Skolotāja arī piedalījās un palīdzēja
ar vienu bērnu, kuram bija daudz grūtību.
Bērniem ar runas un rakstīšanas traucējumiem nebija viegli veikt visu uzdevumu, viņiem bija nepieciešama liela palīdzība
no koordinatoriem, bet viņiem ļoti patika. Cik bija redzams, bērniem patika vairāk nodarboties ar teātri, jo viņiem bija
jautrāk un vieglāk.
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2.4 - Nīderlande
Darbību apraksts
Kopā ar vienu no studentiem, kas bija vadošais semināra organizēšanā, novembrī un decembrī bijām nolēmuši organizēt 3
seminārus. Pirmās divas darbnīcas aizņemtu 4,5 stundas, bet trešā darbnīca – 6 stundas.

PIRMAIS SEMINĀRS
1) PROJEKTA IEPAZĪSTINĀŠANA UN KOMANDAS VEIDOŠANA

Pirmo darbnīcu sākām ar trenera un visu dalībnieku ievadu. Pēc tam veicām portreta zīmējumu – komandas veidošanas
spēli, kurā katrs cilvēks uzzīmē daļu no cita dalībnieka portreta un galu galā saņem portretu, ko zīmējuši ļoti dažādi cilvēki.
2) STĀSTU TEORIJA UN VAROŅU CEĻOJUMS

Darbnīcas otrā daļa sākās ar prezentāciju ar fona teoriju par vēstures stāstīšanu un dažādiem svarīgiem elementiem
stāstos. Mēs apskatījām arī teoriju “Varoņu ceļojums”, kas izskaidro, kāpēc lielākajai daļai pasaules stāstu ir vienāda
struktūra. Mēs izmantojām teoriju “Varoņu ceļojums”, lai meklētu mazās grupās, lai labi zinātu stāstus grāmatās vai filmās.
Ar teoriju mēs analizējām šos stāstus, lai noskaidrotu, no kuriem elementiem tie pastāv.

OTRAIS SEMINĀRS
3) RAKSTZĪMES

Rakstura aktivitātēm izmantojām dažas interesantas bildes no interneta, kur skolēniem bija jādomā un jāapraksta,
kāds ir stāsts aiz attēla. Vai ko jūs redzat un kādā stāsta daļā šis attēls ir uzņemts? Studenti rakstīja nelielus stāstus un
iepazīstināja ar tiem visu grupu.
4) MAĢISKĀS SPĒJAS UN OBJEKTI

Šai tēmai izmantojām improvizāciju “Ķermeņa teātris”. Pēc 30 minūšu nelielām iesildīšanās aktivitātēm sākām ar
pamatdarbību. Studenti iegāja aplī pa vienam ar izdomātu maģisku objektu, un tad viņiem bija jārāda, kā objekti darbojas.
Tad cits students pārņemtu aktiermeistarību un teica: “Jā, bet jūs varat darīt tikai ....... ar to”, un viņi attēloja kā tas ir
mainījis objektu.
5) KAVAS TĒMA UN IZŠĶIROŠĀS RAKSTZĪMES UN PILNVARAS / OBJEKTU KARTES

Visbeidzot, studenti sadalījās divās grupās, veidojot divas atsevišķas kāršu kavas. Grupas sēdēja atsevišķi un sāka domāt
par tēmu savai kāršu kavai un jau pierakstīja uz papīra, kuras 10 rakstzīmes un 10 objektus / barošanas kartes viņi vēlas
izgatavot.

16

TREŠAIS SEMINĀRS
6) PASĀKUMI

Pasākumu kartēm mēs kopā skatījāmies dažas animācijas īss filmas. Dažas no šīm filmām ir patiešām īsas un parāda tikai
daļu no stāsta. Pēc īsas filmas noskatīšanas skolēni grupās pa divi uzrakstīja īsu stāstu par notikumu. Pasākums bija saistīts
ar īso animāciju, jo tas bija vai nu notikums, kas noveda pie stāsta animācijā, vai notikums, kas sākās pēc animācijas
beigām.
7) ATRAŠANĀS VIETAS

Atrašanās vietas kartēm mēs izmantojām darbību ar nosaukumu “Foto balss”. Šajā aktivitātē skolēni paņēma miniatūru
zirga figūru un savu viedtālruņa kameru un izgāja no klases. Viņi atrada apkārtni, kurā viņi var novietot figūru un pēc
tam izveidot attēlu, kas stāsta noteiktu stāstu. Šīs lietas skatījums rada pavisam citu apkārtējo stāstu. Audzēkņi devās
individuāli vai nelielās grupās un bildes nosūtīja trenerim. Vēlāk mēs bildes skatījāmies uz projektora.
8) ATRAŠANĀS VIETU UN PASĀKUMU KARŠU IZLEMŠANA

Studenti atgriezās 2 kāršu kavu grupās un nolēma, kuras būs 10 pasākumu kartes un, kuras 10 atrašanās vietas kartes.
9) VISU KĀRŠU ZĪMĒŠANA

Abas grupas sāka zīmēt visas kārtis savām divām kāršu kavām. Viņiem ļoti patika zīmēt kārtis, un tās iznāca patiešām
skaistas, bet tas lika zīmējumam aizņemt daudz ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots. Mēs kopā ar grupu nolēmām pēc
Ziemassvētku brīvdienām plānot vēl vienu darbnīcu, lai pabeigtu spēlēties ar kārtīm.

CETURTAIS SEMINĀRS
Galu galā 2020. gada janvārī mums bija jāorganizē ceturtā 3 stundu garā darbnīca, jo studentiem bija nepieciešams daudz
vairāk laika, lai 3. darbnīcā zīmētu kārtis. Tas nozīmēja, ka mums bija vajadzīgs ceturtais seminārs, lai būtu pietiekami
daudz laika spēlēties ar kārtīm un būtu labs novērtējums.
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10) SPĒLĒ AR KĀRTĪM

Studenti vairākās kārtās nelielās grupās izmantoja izveidotos kāršu kavus. Pēc dažām kārtām studenti pārslēdzās un
izmantoja arī otras grupas kāršu kavu.
11) NOVĒRTĒJUMS

Mēs beidzām visu darbnīcu sēriju, veicot lielu novērtējumu ar studentiem. Apskatījām dažādus seminārus, saturu un pašu
grupu. Arī studenti izmantoja laiku, lai aizpildītu darbnīcu novērtēšanas veidlapu.

Pārskats par darbībām
Sākumā mums bija grūtības atrast skolu, kas vēlējās piedalīties šajā projektā un vēlētos ļaut mums rīkot semināru saviem
skolēniem. Par laimi, mēs sazinājāmies ar Demokrātisko skolu, un viņi bija patiesi ieinteresēti pievienoties šim projektam.
Tomēr tas ierobežoja laiku, lai varētu atvieglot darbnīcas skolai. Tāpēc mēs kopā ar skolu nolēmām organizēt 3 atsevišķas
darbnīcas. Atskatoties uz visu projektu, būtu bijis labāk, ja būtu vairāk un īsākas darbnīcas, jo dažas no darbnīcām
studentiem bija diezgan intensīvas un ilgas.
Darbnīcu koordinators nolēma lielu daļu no pirmās darbnīcas pavadīt, sniedzot teoriju par stāstīšanu un to, kā tiek veidoti
stāsti. Dažiem studentiem tā nebija jauna informācija un padarīja pirmo darbnīcu viņiem mazliet garlaicīgu. Studenti
vēlāk ieteica nākotnē šo darbnīcu veidot īsāku un tikai 2. darbnīcā. Pirmajā darbnīcā patiešām jākoncentrējas uz to, lai
būtu jautri un darītu kaut ko citu, piemēram, improvizāciju, lai piešķirtu tai citu sajūtu, nekā parastu skolas dienu. Tādā
veidā vairāk studentu iedvesmotos pievienoties darbnīcām.
Studentiem ļoti patika tās daļas, kurās viņi paši varēja izmantot savu iztēli un paši rakstīt stāstus. Bija interesanti redzēt,
ka daži studenti dod priekšroku vairāk, lai to izdarītu paši, un viņiem patiešām ir iespēja iedziļināties savā individuālajā
radošajā procesā. Tomēr citiem studentiem patiešām patīk to darīt kopā ar kādu citu, jo tas varētu palīdzēt viņiem stimulēt
radošumu. Kā darbnīcas koordinatoram ir patiešām labi pievērst uzmanību šādām lietām, lai aplūkotu dalībnieku īpašās
vajadzības.
Improvizācijas teātris bija viens no programmas elementiem, kas studentiem patika visvairāk. Dažiem no viņiem bija
pieredze ar teātri, bet pat studentiem, kuriem nebija pieredzes ar to, bija patīkami to darīt. Tā kā mums nebija patiešām
lielas jauniešu grupas, rīkojoties ar dažādām lietām nebija jājūtas kautrīgi vai neērti.
Visbeidzot, sākotnējā darbnīcas plānā mēs nenovērtējām laiku, kas nepieciešams, lai uzzīmētu kārtis. Jo īpaši tāpēc, ka
daži no dalībniekiem ir patiešām labi zīmētāji un izgatavoja mazus mākslas darbus no katras kārts. Bija patiešām jauki
redzēt un padarīt kāršu kavu interesantu, bet tas arī nozīmē, ka studenti pavada daudz laika, lai tikai uzzīmētu vienu karti.
Nākotnē ir labi plānot vairāk laiku šim nolūkam izlemt vai izgatavot divus atsevišķus galdus ar aptuveni 12 cilvēku grupu.
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3. Novērtējums un ietekme, no 1. nacionālā
semināra
3.1 - Itālija
A) Instruktoru vērtēšana
Skalā no 1 līdz 10. Desmit sanāksmju sērijās.
PIEDALĪŠANĀS:

Dalība vienmēr bija ļoti augsta (ap 7 un 8), ar maksimumu pēdējos divos posmos.
IZPRATNE:

Laika gaitā informētība ir mainījusies atkarībā no apstākļiem (dažreiz ap 6, tad pieauga līdz 8). Dažiem no dalībnieku
vairākuma izvēlētā tēma bija tālu no viņu ikdienas. Bet procesa laikā pieauga izpratne.
DIALOGS:

Grupa tika konsolidēta jau pirms semināra. Aktivitātes nosaka dažādus attiecību modeļus. Dialogs nekad īsti nepietrūka
(vienmēr ap 7 un 8), bet kļuva par konfrontāciju noteiktās situācijās (5-6), kurās dalībnieki iebilda pret viņu uzskatiem par
LBTQIA+ kopienas tiesībām. Pēdējās sanāksmēs dialogs ir bijis bagāts un svarīgs.
KRITISKĀ DOMĀŠANA:

Kritiskā domāšana bija vidēji ap 7. Dažos gadījumos viņi ir apšaubījuši dažas neskaidrības, citos viņi ir apšaubījuši citus
cilvēkus, bet vienmēr cienījuši viens otru.
PERSPEKTĪVAS:

Negausīga ziņkārība ļāva vairumam dalībnieku meklēt jaunas perspektīvas un jaunus skatu punktus (vidēji 8).
SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA:

Vienmēr ir bijusi liela izpratne par citu stāstiem un emocijām (dažreiz līdz 9).
MĀCĪBU VIDE:

Tas bija visvairāk maināms parametrs no visiem, sākot no 6 līdz 9, pamatojoties uz apstākļiem. Tomēr kopumā dalībnieki
daudzas savas domas balstīja uz savstarpēju zināšanu apmaiņu, pat ja tās ne vienmēr bija pieejamas, lai to izdarītu.
AKTĪVA KLAUSĪŠANĀS:

Vienmēr ir bijusi aktīva klausīšanās citu stāstos un viedokļos (vidēji 8). Īpaši pēdējos posmos (9).
GRUPAS DINAMIKA:

Grupa, kurai jau ir sava vēsture un attiecību tīkls, vienmēr ir parādījusi bagātu, sarežģītu un dažreiz pat pārmērīgu
dinamiku (8 ar maksimālo 10 pēdējā posmā).
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B) Skolotāju vērtēšana
PIEDALĪŠANĀS:

Studenti šķiet patiesi motivēti un ieinteresēti projekta aktivitātēs un vienmēr ir piedalījušies aktīvāk nekā plānotajās
stundās.
IZPRATNE:

Visi studenti šķiet īpaši cieņpilni viens pret otru, un nekad nav pamanīta viņu vidū nedraudzīga uzvedība.
DIALOGS:

Studenti, kuri parasti neizpauž savu viedokli stundās, ir skaļi lasījuši izdomātus stāstus un aktīvi piedalījušies citos veidos.
KRITISKĀ DOMĀŠANA:

Liela grupa ir apsvērusi priekšlikumus un pārējo viedokli, apspriežot idejas un sniedzot sīkāku informāciju par savām
personīgajām domām, demonstrējot kritiskās domāšanas uzlabošanos.
PERSPEKTĪVAS:

Izgudrojot stāstus un izvēloties varoņus, viņi ir kļuvuši vairāk informēti par citu cilvēku dzīvi un viedokļiem.
SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA:

Veidojot stāstus grupās, viņiem ir bijusi iespēja apspriest savu pieredzi un savienot savu dzīvi ar mainīgajiem stāstniecības
notikumiem.
VISPĀRĪGAS ATSAUKSMES:

Esmu pamanījis pieaugošu motivāciju apmeklēt skolu kopumā, pilnveidot kompetences. Izpausties, arī mutiski citu priekšā
un izpildīt uzdotos uzdevumus. Viņi ir arī viegli iesaistījušies dažādās mutiskās un rakstiskās aktivitātēs, demonstrējot
izteikti pozitīvu attieksmi.
Es negaidīju, ka studenti būtu tik daudz iesaistīti rakstīšanā un būtu runājuši par tik nopietnām tēmām kā dažādība. Īpaši
iespaidīgi bija arī tas, ka skolas mācību priekšmetu apguves vājākie audzēkņi nekad neatteicās uzņemt apgriezienus un
piedalīties dažādos pieteikumos, demonstrējot radošās kompetences, kuras grūti atzīt ierastajā klases darbā.
Projekts ir bijis spēcīga pieredze manai klasei un mācīšanas procesam. Esmu pārliecināts, ka šāds dažu skolēnu darbs ar
jaunākām klasēm būs brīnišķīga atgriezeniskā saite tikko pabeigtajai darbnīcai.
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C) Dalībnieku vērtēšana
Jautājumi skalā no 1 līdz 5, kas aizpildīti pēc semināra beigām.
DALĪBA:

Lielākā daļa dalībnieku uzlika 4, kas nozīmē, ka iesaistīšanās vienmēr ir bijusi pietiekami augsta.
APZINĀTĪBA:

Katrs dalībnieks izteica savu viedokli. Viss ir ārkārtīgi daudzveidīgs, būtībā, kad apziņa ir par sevi, skaitlis ir ap 4 vai 5,
savukārt atsevišķos gadījumos attiecības ar citiem (6 no 17 aizpildītajām vērtēšanas veidlapām) ir ap 2 vai 3, kas nozīmē,
ka grupas ietvaros ne vienmēr ir atpazīts. Daži dalībnieki teica, ka ir mainījuši savas domas vai labāk sapratuši dažus
iepriekš neskaidrus aspektus.
DIALOGS:

Lielākā daļa dalībnieku atrada labu dialoga līmeni (4 līdz 5), lai gan daži no viņiem (3 skolēni) ievietoja 1 vai 2
precizējot, ka citi studenti dažkārt viņus ir nedaudz nepietiekami novērtējuši diskusijās par LGBTQIA+.
Tie, kas likuši zemu punktu, rakstīja, ka arī viņiem bija grūtības ar izvēlēto tēmu, uzskatot to no sava viedokļa ļoti tālu pat
procesa beigās, taču ne bez intereses.
VISPĀRĪGAS ATSAUKSMES:

Kopumā lielākā daļa dalībnieku norādīja, ka dažas aktivitātes viņi novērtē, bet citas mazāk, pamatojoties uz savām
personīgajām interesēm: lielākā daļa no viņiem izvēlējās teātri, bet arī stāstu, diskusiju vai rakstīšanu.
Atsevišķos gadījumos, viņuprāt, varētu izmantot kādus vingrinājumus, kas tiek veikti darbā ar bērniem (jo viņu mācību
kurss ir arī izglītojošs darbs ar bērniem).
Daži dalībnieki (3 no tiem) izteica, ka viņiem ir problēmas ar tēmu, kuru viņi sākotnēji nesaprata, bet to
procesa laikā, pateicoties attiecībām ar citiem un aktivitātēm, viņi jutās vairāk iesaistīti.
Jaunatnes darbinieka piezīme: nebija pietiekami daudz laika, lai aizpildītu novērtējuma veidlapu (varbūt pārāk ilgi).
Pateicoties profesoram Facciotto, to bija iespējams izdarīt ārpus laboratorijas stundām skolas datorklasē.
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3.2 - Latvija
A) Instruktoru vērtēšana
PIEDALĪŠANĀS:

Manuprāt, 15 h darbnīca ir pārāk īss laiks, lai sasniegtu ļoti lielas pārmaiņas vai attīstību studentu līdzdalībā. Tomēr
diskusijas ar skolēniem, kuri piedalījās pasaku dzīves darbnīcā, liecina, ka viņi ir sapratuši, cik svarīgi ir adekvāts
pašvērtējums un pašapziņa, lai veiksmīgi piedalītos ikdienas skolas aktivitātēs. Viņi ir sapratuši, ka veiksmīgiem grupas
darbam liela nozīme ir katram dalībniekam. Redzams, ka vairāk introvertu studentu ir ieguvuši pamudinājumu izteikt
savu viedokli. Viena dalībnieka attieksme ir diezgan mainījusies, viņa ir kļuvusi apņēmīgāka un sākusi parādīt vairāk līdera
prasmju.
IZPRATNE:

Varētu teikt, ka darbnīcā ir attīstījušās dažu studentu sociālās un personīgās prasmes. Ir acīmredzams, ka daži studenti,
kuri pirms darbnīcām diezgan bieži nekomunicēja savā starpā, bet kuri darbnīcās sadarbojās kā grupu biedri, tagad ir
kļuvuši tuvāki un ir ieinteresēti kontaktēties savā starpā pēc darbnīcas pabeigšanas. Viņi satiekas biežāk nekā iepriekš,
lai tikai sarunātos starplaikos vai pēc skolas. Es neteiktu, ka viņi ir kļuvuši ziņkārīgāki pret citu jauniešu personīgajiem
stāstiem un perspektīvām, bet viņi ir kļuvuši drosmīgāki, lai dalītos ar saviem stāstiem un perspektīvām, viņi ir atraduši
kaut ko kopīgu savā starpā. Kad studentiem ir iespēja dalīties ar saviem stāstiem stundās, es redzu, ka dažiem no
studentiem ir vairāk entuziasma to darīt.
DIALOGS:

Manās stundās daži skolēni ir kļuvuši atvērtāki diskusijās ar mani kā skolotāju. Tomēr tas notiek ar zināmu izzušanu. Ja
mēs runājam par viņu atklātību ar klasesbiedriem, tas ir atkarīgs no viņu izpratnes par tēmu, kas viņiem jāapspriež, un
viņu klasesbiedra spējas paciest/pieņemt pausto viedokli. Diezgan formāla mācību vide skolā un lielais skolēnu skaits klasē
nepalīdz viņiem atvērties tik daudz, cik viņi to dara mazākās grupās vai kā viņi to varēja darīt Pasaku dzīves darbnīcā, kur
viņi strādāja mazākās grupās neformālā vidē. Es domāju, ka viņiem ir vieglāk dalīties viedokļos un perspektīvās mazākās
grupās un ar studentiem, kuriem ir kopīgas intereses, viedokļi un perspektīvas.
KRITISKĀ DOMĀŠANA:

Skolēni spēj vairāk identificēt problēmas un ieteikt risinājumus, ja skolā ir kāds relatīvs uzdevums vai aktivitāte. Viņi ir
vairāk mudināti apspriest izvirzītos jautājumus, lai rastu risinājumu reālai vai iedomātai problēmai. Manuprāt, tie ir mazāk
kritiski pret citiem viedokļiem, bet kritiskāki pret savējiem. Es nevaru pateikt, vai viņi vairāk iztaujā viens otru, bet tā ir
taisnība, ka viņi mani vairāk iztaujā kā skolotāju.
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B) Skolotāju vērtēšana
PERSPEKTĪVAS:

Patiesībā skolēni šajā vecumā var atpazīt savu un citu skatījumu, un viņi spēj lietas redzēt no cita vai jauna skatpunkta, bet
tās var viegli ietekmēt arī citu viedokļi un perspektīvas. Viņiem ne vienmēr ir pietiekami daudz argumentu, lai atbalstītu
savus viedokļus un perspektīvas, vai arī viņi nejūtas ļoti spēcīgi / pārliecināti, lai pierādītu savu viedokli un perspektīvas,
kas noved pie viņu pašu viedokļa maiņas. Tāpēc nevaru teikt, ka kopš darbnīcas esmu pamanījusi kādas izmaiņas vai
pavērsienus tajā, kā studenti atpazīst savas vai citas perspektīvas. Dažos gadījumos, kad diskusija nonāk līdz šim noteiktam
punktam, viņi var iejusties cita ādā un redzēt lietas no cita vai jauna skatupunkta. Tomēr ir grūti noteikt, kad tas patiešām
nāk un kad viņi to dara tikai tāpēc, ka viņiem tas ir jādara.
SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA:

Es neteiktu, ka Pasaku dzīves darbnīcas veica lielas pārmaiņas studentu spējā savienot citus stāstus ar savējiem vai lika
viņiem labāk apzināties, ka stāstos aprakstītie jautājumi ir viegli saistīti ar viņu ikdienas dzīves jautājumiem. Šie jautājumi
regulāri tiek mācīti arī skolā. Vismaz darbnīca ir likusi viņiem vairāk domāt par savstarpēju atzīšanu un empātiju pret
citiem. Runājot par dažādiem viedokļiem vai perspektīvām skolas aktivitātēs, daži no šiem skolēniem, kas vispirms
piedalās diskusijās, varētu sākt domāt, nevis uzspiest savus uzskatus vai perspektīvas vai sākt kritizēt citus.
VISPĀRĪGAS ATSAUKSMES:

Būdams valodas skolotājs, esmu novērojis, ka šie skolēni ir kļuvuši vairāk ieinteresēti par stāstu rakstīšanu, viņi ir atraduši
citu veidu stāstu rakstīšanai. Dažreiz šie ir studenti, kas ierosina veikt šo Pasaku dzīves stāstu rakstīšanas darbību stundās.
Protams, viņu mērķis nav uzrakstīt stāstu, lai atrisinātu problēmu, bet tikai darīt to, jo tas ir jautri. Tas ir skolotāja
uzdevums, kā vadīt stāstīšanas procesu, lai tas kaut ko mācītu iesaistītajiem studentiem. Izglītības nolūkos tas ir labs veids,
kā netieši mācīt viņiem tolerances un iekļaušanas jautājumus.
Tas bija nedaudz pārsteidzoši, sajaucot darbnīcu kopā ar jauniešiem, kuri bija jauni grupā. Notika, ka jaunieši, kuri jau
piedalījās Pasaku darbnīcās, parādīja daudz ātrākus un radošākus rezultātus stāstu radīšanā nekā jauni dalībnieki.
Patiesībā dalīšanās viedokļos un perspektīvās ir daļa no skolēnu ikdienas dzīves skolā, it īpaši, ja runa ir par valodas
apguvi. Tāpēc varu secināt, ka projekta Pasaku dzīve piedāvātā 15 h darbnīca ir pārāk īss laiks, lai pateiktu, ka tas ļoti
ietekmēja studentu viedokļu, perspektīvu vai attieksmes maiņu pret citiem viedokļiem un perspektīvām. Tas ir tikai viens
no veidiem, kā viņus izglītot līdzās skolas darbiem, kas tiek veikti gadiem ilgi. Es teiktu, ka šis seminārs vairāk vai mazāk
bija tikai īstermiņa kampaņa, kas studentiem un skolotājiem liek paskatīties uz šo jautājumu mazliet citādi. Kā mēs zinām,
kampaņas nenes nekādas lielas izmaiņas, bet ilgtermiņa pasākumi gan to dara. Ja metode tiek izmantota regulāri, laiks
parādīs, vai ir kādas izmaiņas studentu attieksmē, viedokļos un perspektīvās. Man kā valodas skolotājai tā ir viena no
daudzajām metodēm, ko izmantot stāstīšanas prasmju mācīšanā, šoreiz šī ir metode, kurai ir pievienotā vērtība - netieši
mācot būtiskās 21. gadsimta prasmes, piemēram, kritisko domāšanu, toleranci un iekļaušanu.
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C) Dalībnieku vērtēšana
Pārsvarā dalībnieki ietekmi uz viņiem novērtēja ar vislielāko skaitu, tas parādīja, ka viņi izbaudīja aktivitātes, jutās iekļauti
un piedalījās procesā. Arī dažas atbildes bija zemas. Tas parādīja, ka viena vai divas meitenes jutās atstumtas. Tās meitenes
grupā bija jaunākas. Tas parāda, ka komandas veidošanas aktivitātēs ir jādara vairāk, jo, ja kāds jūtas atstumts, ir grūti
dalīties ar saviem stāstiem.
Vispārīgie jautājumi parādīja, ka atbildes par to, kas studentiem visvairāk patika, parādīja, ka viņiem patīk dažādas
darbnīcu daļas. Kādam patika zīmēt un krāsot, kādam patika rakstīt stāstu un citiem patika izpausties un ka citi viņos
klausījās, un arī bija patīkami rīkoties un nodarboties ar dažādām enerģiskām aktivitātēm, jo tas bija kaut kas cits nekā
ikdiena skolā. Vairāki studenti minēja, ka bija patiešām patīkami, ka bija tējas pauzes un bija ko ēst. Un īpaši bija patīkami
kaut ko darīt kopā.
Par jautājumu, kur šīs zināšanas izmantot, jaunieši rakstīja, ka tagad viņi ir ieguvuši citu skatījumu uz stāstu rakstīšanu un
radīšanu. Ka tagad būs vieglāk rakstīt stāstus, un tas palīdzēs viņiem to labāk izdarīt literatūrā. Tāpat viņi teica, ka spēle ir
ļoti labs instruments, ko izmantot brīvajā laikā. Tas palīdz saprast citus un rada sapratni, un tas ir jautri.
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3.3 - Ungheria
A) Instruktoru vērtēšana
PIEDALĪŠANĀS:

Anketā piedalīšanās rezultāti vienmēr bija vieni no augstākajiem rādītājiem, lielākoties 10 no 10 un dažreiz 9. Jaunieši
paveica visus uzdevumus, piedalījās super jauki un aktīvi.
IZPRATNE:

Bija no 5 līdz 9, kas nozīmē, ka ne visu laiku jaunieši varēja savienot aktivitātes ar savu personīgo pieredzi, bet galvenokārt
tas bija augstāks par 7, tāpēc var droši teikt, ka viņi parasti spēja visu apvienot.
DIALOGS:

No 6 līdz 9, kas nozīmē, ka mums ir bijuši arī savi izaicinājumi, bet ar laiku lielākoties visi pie tā aprada un sāka stāstīt
savu viedokli. Vispirms viņi lielākoties uzskatīja, ka ir obligāti jāatbild uz manu jautājumu un tikai vēlāk radās savstarpējs
dialogs.
KRITISKĀ DOMĀŠANA:

No 6 līdz 8, bet lielāko daļu laika tas bija 8. Ungārijas kontekstā tas nozīmē, ka jaunieši sāka uzdot jautājumus nevis tikai
man, bet arī viens otram.
PERSPEKTĪVAS:

Jaunieši varēja atpazīt jaunas perspektīvas viens no otra. Es, kā treneris vērtēju uz 7 no 10, tāpēc, ka tas bija diezgan
līdzsvaroti, bet ne ideāli.
SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA:

Jaunieši bija empātiski viens pret otra stāstiem, bet bieži vien vērtējums bija tikai 6 no 10, jo viņi dažreiz nebija pacietīgi
uzklausot otra perspektīvas vai tās nesaprata.
Mācību vide:
tas bija no 6 līdz 8, bet kopumā vide bija patiešām laba un aizraujoša, tāpēc tā bija zemāka, iespējams, tāpēc, ka reizēm
nebija atbalsta pret otru, jo lielākajai daļai patika sacensties savā starpā.
AKTĪVA KLAUSĪŠANĀS:

tas bija no 6 līdz 8, bet kopumā vide bija patiešām laba un aizraujoša, tāpēc tā bija zemāka, iespējams, tāpēc, ka reizēm
nebija atbalsta pret otru, jo lielākajai daļai patika sacensties savā starpā.
GRUPAS DINAMIKA:

Mijiedarbība bija starp 5 un 10, mainoties. Lielākoties vairāk nekā labi, piemēram, izmantojot spēļu kartes.
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B) Skolotāju vērtēšana
PERSPEKTĪVAS:

Viņi bija piesardzīgi, zinātkāri un darīja vēl labāk - viņi ir kļuvuši vēl saprotošāki.
Viņi pievērsa lielāku uzmanību viens otram, ieklausījās viens otra argumentos un bija ieinteresēti sava partnera viedoklī.
Tiem, kuriem bija grūtāk pieņemt atšķirību, viņi pierada pieņemt viens otru, sadarbojoties, un semināra laikā daudzas
lietas tika izklāstītas atšķirīgi.
Projekts viņus noteikti vēl vairāk satuvināja. Līdz tam viņi bija diskutējuši par pusaudžu dzīvi, bet viņi kopš projekta ir
kļuvuši tiešāki viens pret otru. Ģimeniska atmosfēra, ārpusskolas darbs tika ļoti mīlēts - iespēja strādāt brīvāk.
SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA:

Viņu kritiskā domāšana darbojās labi, līdz šim - kā pusaudžiem. Es nesapratu, ka viņi vairāk iztaujāja viens otru un izteica
savus viedokļus.
Jā, tā bija. (skatoties uz situāciju no cita skatupunkta).
Tā kā mēs esam skola ar īpašām izglītības vajadzībām, bērni pieņem visas īpatnības un trūkumus. Viņi apzinās savus
trūkumus, tāpēc viņi jūtas ērti mūsu skolā - jo viņi zina, ka viņi saņems visu palīdzību, kas nepieciešama.

VISPĀRĪGAS ATSAUKSMES:

Viņi pieņem viens otru vēl vairāk!
Jā, mūsu skolas avīzes rakstā par projektu bija lieliski redzēt, cik svaiga joprojām ir viņu pieredze.
Noci komentārs par darbnīcas klasesbiedru pēdējā dienā: “Cik forši bija būt komandā ar Ingi, viņš bija tik radošs, viņam bija
tik labas idejas un domas! Es vēl neesmu iepazinis šīs īpašības! “
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C) Dalībnieku vērtēšana
Pārsvarā jaunieši dalībnieku anketas aizpildīja savā valsts valodā. Lūk, viņu atbilžu apkopojums:
Par iesaistīšanos, lielākā daļa bērnu deva 4 vai 5, kas nozīmē, ka viņi jutās iesaistīti grupas darba laikā.
2Attiecībā uz otro jautājumu par to, kā grupa viņus iesaistīja, lielākā daļa bērnu deva 5 un 4, bet bija arī 1 un 3 punkts, kas
nozīmē, ka diviem jauniešiem bija neliela problēma ar grupu, kurā viņi strādāja.
Uz trešo jautājumu atbildes galvenokārt bija par to, kādas viņiem bija grūtības. Sākumā nebija daudz ideju, bet ar laiku tas
mainījās, un darba laikā viņi sāka saprasties un kļūt arvien radošāki.
Ceturtais jautājums bija par to, vai dalībnieki kļūst ziņkārīgāki par citu viedokli. Atbildes bija 4 un 5, kas nozīmē, ka viņi
ieklausījās viens otrā, kā arī atšķirīgos un jaunos viedokļus. Bija viens punkts 2.
Piektais jautājums bija par to, vai pārējie ir ziņkārīgi par jūsu viedokli. Atbildes lielākoties bija 5 un trīs 4, tāpēc tā bija
pirmā reize, kad lielākā daļa cilvēku bija patiešām apmierināti.
Sestais jautājums bija par to, kā šis seminārs palīdzēja jums iepazīt viens otra viedokļus. Mēs strādājām ar klasi kurā
dalībnieki viens otru pazina, un viņi arī zināja viens otra viedokli. Bet viņi to rakstīja arī tāpēc, ka bija tēmas, kuras viņi
nekad iepriekš neapsprieda, tas bija patiešām labi, un galu galā viņi labāk iepazina viens otra viedokli.
Septītais jautājums bija par to, cik viegli jums bija izteikt savu viedokli. Atbildes bija 4 un mazāk 5 un arī divas reizes 3. Tas
nozīmē, ka tas nebija vieglākais aspekts, bet viņiem tas izdevās diezgan labi.
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3.4 - Nīderlande
A) Instruktoru vērtēšana
PIEDALĪŠANĀS:

Pirmajā seminārā dalība sākās nedaudz zemāk. Ne visi studenti vēl bija īsti motivēti, un tas arī nepalīdzēja, ka pirmajā
darbnīcā bija teorētiskā daļa. Daži studenti apstājās pēc pirmās darbnīcas, un daži studenti pievienojās no 2. un tad dalība
kļuva labāka.
IZPRATNE:

Studentu informētība kopumā bija laba. Tagad viņi zin viens otru un pievērš katram uzmanību. Tieši tad, kad dažiem
studentiem kļuva garlaicīgi, viņi nezināja pārējos un dažreiz arī mazliet traucēja pārējos studentus.
DIALOGS:

Dialogs grupā bija labs jau no paša sākuma. Šie skolēni ir pieraduši izteikt savu viedokli skolā, un viņi to darīja arī
darbnīcās.
KRITISKĀ DOMĀŠANA:

Grupas kritiskā domāšana bija laba. Skolā viņiem jau māca kritisko domāšanu, un viņi to arī parādīja, skaidri izsakot to, kas
viņiem patika un nepatika darbnīcā. Viņi nebaidījās izteikties un nākt ar ieteikumiem.
PERSPEKTĪVAS:

Dalībnieki varēja atpazīt un strādāt ar dažādām perspektīvām. Bija dažas patiešām interesantas diskusijas, lemjot par
kavas tēmām un to, kuras kārtis viņi izgatavos. Īpaši kāršu kavā par atkarībām.
SAVSTARPĒJĀ ATZĪŠANA:

Studenti bija atvērti un viņiem bija empātija vienam pret otru, izņemot brīžus, kad studentiem kļuva mazliet garlaicīgi.
Tad viņi mazāk uzmanības pievērsa citu jūtām un brīžos bija grūti noturēt grupas uzmanību dēļ tā.
MĀCĪBU VIDE:

Šis aspekts ļoti mainījās. Daļēji tāpēc, ka kāda bija darbnīcas programma un kādas aktivitātes mēs piedāvājām studentiem.
Tagad ir skaidrs, ka semināra sākumā jābūt interaktīvākiem pasākumiem, lai saglabātu motivāciju mācīties. Pēdējā
darbnīca mācību vide bija patiešām jauka un atbalstoša.
AKTĪVA KLAUSĪŠANĀS:

Sākumā rezultāts bija zems, bet kļuva labāks katrā darbnīcā.
GRUPAS DINAMIKA:

Dinamika bija interesanta, arī dēļ studentu atšķirīgā vecuma. Pagāja zināms laiks, kamēr nonācām līdz patiešām jaukai
grupas dinamikai pēc improvizācijas teātra.
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B) Skolotāju vērtēšana
Tā kā demokrātiskajai skolai nav skolotāja, kas strādā ar visiem studentiem, mēs nolēmām veikt kombinētu novērtējumu
ar direktori, darbnīcu koordinatoru un diviem skolēniem, kuri visakstīstāk iesaistījās un gatavojās iesaistīties arī 2.
nacionālajā seminārā.
VISPĀRĪGAS ATSAUKSMES:

Ar studentiem nebija redzamas tik daudz lielas pārmaiņas. Tas, iespējams, ir saistīts ar to, ka 15 stundu darbnīca ir diezgan
ierobežots laiks, lai veiktu patiešām lielas izmaiņas. Arī grafika dēļ mums bija tikai četras tikšanās, tāpēc tas dod mazāk
iespēju veikt izmaiņas. Ja tās būtu bijušas desmit īsākas tikšanās, tad iespējams, tas vairāk ietekmētu studentus.
Studentu kritiskā domāšana bija laba. Viņi skaidri pauda, kuras darbnīcas daļas viņiem patīk un kura darbnīcas daļa viņiem
vispār nepatīk. Kopā ar abiem studentiem, kas vēlāk paši vadīs darbnīcas, mēs jau esam apskatījuši, kā mēs vēlamies
mainīt darbnīcu, lai tai būtu lielāka ietekme. Šeit studenti, kas veidos darbnīcu, arī patiešām parādīja savu kritisko
domāšanu un spēju sniegt savu viedokli.
Būdams semināru koordinators, es redzēju, ka studentiem ir kļuvis vieglāk dalīties savā viedoklī. Daži no viņiem sākumā
tiešām nebija ļoti runīgi, bet sāka atvērties arvien vairāk. Manuprāt, liela loma tajā bija improvizācijas teātrim, bet arī tam,
ka pirmajās darbnīcās bija daži studenti, kas to neatrada interesantu. Viņu attieksme ietekmēja pārējo grupu, un studenti
jutās mazāk pārliecināti, ka patiešām dalīsies savā viedoklī.
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C) Dalībnieku vērtēšana
No dalībnieku vērtējuma ir patiešām interesanti redzēt, ka tas, kas viņiem visvairāk patika no visas darbnīcu sērijas, bija
ļoti atšķirīgs. Katrs no studentiem deva priekšroku citai programmas daļai. Dažiem patika zīmēšana un darbs ar stāstiem
radošā veidā, bet citiem improvizācijas teātris un citas spēlei līdzīgas aktivitātes bija jaukākas. Tas parāda, cik svarīgi ir
izveidot labu dažādu stilu un aktivitāšu kombināciju, lai katrs students varētu atrast kaut ko, kas ir saistīts ar viņu pašu
interesēm.
Viena lieta, par ko studenti varēja piekrist, bija tas, ka daļa no pirmās darbnīcas viņiem bija pārāk garlaicīga. Programmā
bija daļa uz stāstu un stāstu teorijas fona, bet priekš viņiem bija pārāk daudz runāšanas un klausīšanās. Īpaši pirmajai
tikšanās reizei būtu bijis labāk, ja tur būtu daudz interaktīvākas spēles un jaukas aktivitātes, lai visi skolēni būtu
ieinteresēti un motivēti piedalīties.
Studentiem šķita diezgan jauki, ka ir dažāda veida radošās aktivitātes. Daži no studentiem bija patiešām radoši, un bija
pietiekami daudz aktivitāšu, kurās viņi varēja izmantot šo radošumu. Arī daži no studentiem, kuri par sevi teica, ka viņi nav
tik radoši, izrādījās daudz radošāki, nekā viņi domāja.
Improvizācijas teātris tika novērtēts kā viena no labākajām un baudāmākajām aktivitātēm darbnīcā. Studentiem ļoti
patika nodoties šai nodarbei un patika, ka tā arī bija diezgan gara. Daži no viņiem sākumā bija mazliet kautrīgi un viņiem
patiešām bija nepieciešamas iesildīšanās aktivitātes, bet tad patiešām nāca ar jaukām idejām un improvizācijām.
Vēl viens studentu secinājums bija tāds, ka darbnīcās lielāks uzsvars jāliek uz to, kā viņi jau no paša sākuma izmantos
kārtis. Tagad dažiem no viņiem nebija skaidrs, kāds ir precīzs darbības mērķis, kas saistīts ar kartīšu tēmām.
Arī daži no studentiem skaidri norādīja, ka, iespējams, labāk būtu rīkot vairāk un īsākas tikšanās, lai saglabātu visu
studentu uzmanību un laika gaitā padarītu to par ilgāku izstieptu procesu. Tas nebija iespējams šajās darbnīcās, bet tika
dots skaidrs padoms arī studentiem, kuri vēlāk atvieglos semināru otro kārtu.
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4. Galvenie secinājumi
Tas tiešām prasa laiku, lai radītu atmosfēru un iesaistītu pusaudžus
Katra valsts ir izstrādājusi savu semināru dažādos kontekstos, ar daudzām atšķirībām: dalībnieku vecumu, skaitu un
izcelsmi, kā arī laika un telpas ziņā, kurā seminārs notika. Neskatoties uz šiem apstākļiem, visos gadījumos atklājās, ka
pareizas atmosfēras radīšana ir primāri svarīga jauniešu iesaistīšanai: pavadiet pareizo laiku, lai grupā attīstītu iekļaušanas,
klausīšanās un savstarpējas sapratnes vidi.
Ekspertu iesaukšanas spēks šajās tēmās. Tas patiešām piešķir dziļumu
pārdzīvojumiem
Ja dalībnieku izvēlētā tēma ir sarežģīta, palīdzības atrašana ārpus darbnīcas var būt spēcīga un noderīga. Itālijas gadījumā
grupas izvēlētajai tēmai, LGBTQIA + kustības tiesībām, bija nepieciešams kompetento iestāžu atbalsts. Pateicoties Giosef
Torino asociācijas pieredzei, aktīvismam un misijai, ir veicinājusies dalībnieku savstarpējā komunikācija, sniedzot lielāku
skatījumu uz šo tēmu.
Ungārija iesaistīja sarežģītu mērķgrupu, un tās struktūra atšķīrās
Ungārijā galvenais mērķis bija radīt drošu vietu jauniešiem un patiešām koncentrēties uz neformālās izglītības rīkiem,
tāpēc vadītāji nolēma trīs dienas doties uz laukiem un tur veikt seminārus. Svarīgi bija redzēt, kā jaunieši vieglāk attīstīja
savas idejas ārpus skolas. Ungārija ir strādājusi ar jauniešiem no speciālās skolas, kur skolēniem ir mācīšanās grūtības,
piemēram, runas problēmas un valodas traucējumi. Lai gan kāršu zīmēšana un stāstu rakstīšana prasīja vairāk laiku, šajā
gadījumā spēle ar kārtīm un veidojot teātri, bija milzīgs panākums.
Pasaku dzīves metode ir ļoti noderīgs instruments darbam ar jauniešiem
Vissvarīgākais secinājums, pie kā mēs nonācām šajā semināru kārtā, ir tas, ka metode ir ļoti noderīga, lai strādātu ar
jauniešiem. Tas ir ļoti vienkāršs un rotaļīgs veids, kā panākt, lai jaunieši domātu par iekļaušanas tēmu un atrastu veidus,
kā to saistīt ar savu dzīvi. Īstās kāršu spēles spēlēšana ir tikai gala produkts. Viss tēmas domāšanas process un kāršu kavas
kopā veidošana ir tas, kas liek jauniešiem pārdomāt savu un citu stāvokli.
Šī metode dod pietiekami daudz vietas, lai to pielāgotu jauniešu mērķgrupai, ar kuru tiek strādāts. Var būt, ka grupai
vienkārši ir jāpielāgo tēma vai dažas aktivitātes, pamatojoties uz to, kādas ir jauniešu dažādās spējas. Tā ir ļoti efektīva
metode, tā ir viegli piemērojama un pielāgojama, un tā rada lielu ietekmi uz jauniešiem, ar kuriem mēs esam izmēģinājuši
šo metodi.
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