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I NODAĻA: STĀSTS
(PROCESS)
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1.1 IEVADS
Projekts ‘Fairy Tales Life’ ir Erasmus+ projekts, kurā iesaistītas
organizācijas no četrām dažādām valstīm: Itālijas, Nīderlandes,
Ungārijas un Latvijas.
Šīs stratēģiskās partnerības nolūks ir izveidot iekļaujošu pieeju
formālajai un neformālajai izglītībai, pamatojoties uz stāstīšanu,
izmantojot īpašu praksi, ko sauc par “Pasaku dzīves kartēm”.
Rīks ietver kāršu kavas izmantošanu, lai veidotu stāstus,
iedvesmojoties no Vladimira Jakovļeviča Propa kartēm un
pētījumiem, kas veikti par stāstos un pasakās atkārtojušo
struktūru un elementu identificēšanu, kur daudzveidība un dažāda
veida trūkumi ir faktors, kas piešķirams rakstzīmēm.
Sākot ar pasaku izstrādi ar jauniešiem, kārtis var izmantot, lai
aplūkotu mūsdienu pasauli, izmantojot radošu objektīvu un jaunu
reinterpretāciju.
Katra valsts ir organizējusi vietējās darbnīcas ar jaunajiem
studentiem, un mērķis bija izveidot kāršu kavu un pieredzi ar to.
Pēc tam, no katras valsts, divi skolēni piedalījās kopīgā darbnīcā
Latvijā, lai pastāstītu viens otram par mūsu pašu kāršu kavu un
redzētu sociālās atšķirības un izglītības formas.
Tas bija noderīgi, lai saprastu vairāk par kontekstu un varētu
salīdzināt un mācīties viens no otra, lai divi jaunieši vada
seminārus savā mītnes valstī, vienāda ranga izglītības veidā.
Šajās lapās jūs varat atrast visu informāciju un ieteikumus, visus
atklājumus un pieredzi, ko uzkrājuši visi procesā iesaistīto
valstu cilvēki, kas ir vadījuši un spēlējuši spēli darbnīcās.
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1.2 APRAKSTS
Tas, kas jums šeit ir, acu priekšā, ir Pasaku dzīves spēles
rokasgrāmata. Tāpat kā jebkura lomu spēles rokasgrāmata, šī
rokasgrāmata ir paredzēta, lai apgūtu noteikumus un spēles pamatus.
Mērķis:
• Pirmā nodaļa ir sniegt lasītājam pamatinformāciju par šo tēmu.
• Otrajā nodaļā jūs varat atrast detalizētu informāciju par spēli,
ieskaitot noteikumus, dažādas lomas, kāršu veidus un to nozīmi.
• Trešajā nodaļā jūs varat izlasīt par metodēm, piemēram,
stāstīšanu un teātri, un to izmantošanu spēles procesā.
• Ceturtajā nodaļā jūs varat atrast darbību aprakstu, sadalīts pa
posmiem.
• Piektajā un pēdējā nodaļā jūs varat atrast veidnes, kuras varat
izmantot sev ērtā laikā saistībā ar savām vajadzībām.
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1.3 MĒRĶI
Papildus jautrībai un zināšanu apguvei, kas ir jebkuras spēles
būtiskie elementi, pasaku dzīves spēles galvenie mērķi ir:
• Veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku iekļaušanu,
vienlaikus diskriminējošas prakses novēršanu un apkarošanu.
• Jebkāda veida diskriminācijas novēršana un apkarošana un
segregācija izglītībā.
• Atbalsts skolotājiem un pedagogiem konfliktos un saskaroties ar
dažādību.
• Iekļaujošas un demokrātiskas mācību vides radīšana.
• Nodrošinot vienu neformālās izglītības metodi kopumā un daudzas
citas metodes, kas ietver pašvirzītas mācības, sadarbību un
daudzveidību.
• Tas palīdz ne tikai ar sociālo iekļaušanu, bet arī kā lielisks
neformālās izglītības rīks literatūras skolotājiem stāstu
stāstīšanā.
• Pirms jebkura uzdevuma, studenti iesildījās ar dažādu
neformālu metožu palīdzību, jo tad viņi uzrādīja vislabākos
rezultātus. Katru reizi, kad trūka komandas veidošanas un
iesildīšanās aktivitāšu, studenti sasniedza daudz zemāku
produktivitāti un rezultātus. Radošums bija ļoti zems , un
skolotājiem darbā bija jāievieš vairāk enerģijas.
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2. NODAĻA: MEKLĒJUMI
(KĀRŠU SPĒLE)

Spēles pamatā ir kāršu klāja izveide un izmantošana. Katru reizi,
kad grupa spēlē, viņi izveido kāršu klāju
jauns un pielāgots. Katrs kāršu klājs ir jauns
piedzīvojums ar dažādiem iestatījumiem, tēmām un varoņiem.
Kāršu komplekta izveide ir īstais izaicinājums un spēles uzmanības
centrā.
Spēle ir sadalīta vairākos posmos, kuros tiek veidota un izspēlēta
kāršu programma. Katrā fāzē ir iekļautas spēles meistara
(vadītāja) veiktās aktivitātes, lai spēlētāji varētu to darīt
mijiedarboties savā starpā un izpētīt noteiktu sociālo tēmu, ko
viņi paši ir izvēlējušies.
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2.1 PAMATNOSTĀDNES
Lai spēlētu “Pasaku dzīvi” ir jāievēro dažas vadlīnijas.

NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
Vispirms jums ir nepieciešama metode. Kāršu kavas izgatavošanas
process ir balstīts uz neformālās izglītības principiem.
Spēļu meistars (koordinators) izveido virkni pasākumu, kuros
dalībnieki var savstarpēji sadarboties un izveidot savu kāršu
kavu, sākot no savas pieredzes, domām un viedokļiem. Aktivitātes
var būt dažādas, sākot no stāstīšanas līdz spēlēm, no teātra līdz
zīmēšanai, no radošas rakstīšanas līdz fotogrāfijai.

NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
Neformālā izglītība ir jebkurš organizēts, sistemātisks izglītojošs pasākums, kas tiek veikts
ārpus formālās sistēmas, lai nodrošinātu noteiktus mācīšanās veidus konkrētām iedzīvotāju
apakšgrupām, pieaugušajiem, kā arī bērniem.
Neformālā izglītība un neoficiālā izglītība darbojas ārpus formālas sistēmu. Lai gan termins
“neformāls” parasti liecina par neformālumu un dažkārt tiek lietots pamīšus ar terminu
“neformālā” formālās, “neformālās izglītības” negatīvā daļa, šķiet, ir organizēta un sistemātiska
izglītība.
Tomēr atšķirība ir tāda, ka, lai gan formālā izglītība ir neelastīga un to raksturo vienveidība,
neformālā izglītība ir elastīga attiecībā uz mācīšanās laiku un ilgumu, izglītojamo vecuma grupām
un mācību saturu un metodiku.

DALĪBNIEKU SKAITS

Dalībnieku skaits var mainīties atkarībā no situācijām un
konteksta. Kopumā, izslēdzot koordinatoru un atbalstītājus,
labākais skaits ir no 10 līdz 20 dalībniekiem, bet izveides
procesu var pielāgot arī mazākam dalībnieku skaitam.
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VIETA UN MĀCĪBU VIDE

Nav labākas vietas par citu, kur var spēlēt spēli. Tā var būt
skolas klase, vasaras nometne, iekštelpu vai āra vieta. Rīks ir
pielāgojams visur, arī pamatojoties uz aktivitātēm, kas notiek, ar
nosacījumu, ka izvēlētā telpa ļauj dalībniekiem mācīties: vieta,
kur viņi var mijiedarboties savā starpā un radīt viesmīlīgu,
relaksējošu un pozitīvu atmosfēru. Šajā ziņā vadītāja loma, lai
nodrošinātu piemērotas atmosfēras veidošanu, ir būtiska.

PADOMS NO GUDRĀ:
Katru darbību var veikt dažādās vietās. Izmantojiet savu radošumu,
lai redzētu visas savas iespējas! Piemēram, komandas veidošanas
pasākumi klasē var būt tikpat viegli kā ārpusē dabā. Varbūt jums
ir nedaudz jāmaina darbība vai jāizmanto daži citi materiāli.
Noteikti pārbaudiet vietu un uzstādiet to laikā.
Nebaidieties un vienkārši eksperimentējiet!

TĒMA

Veidojot kāršu kavu, vispirms ir jāizvēlas galvenā tēma. Lēmums ir
spēlētāju varā. Koordinatora uzdevums ir palīdzēt dalībnieku grupai
identificēt tēmu, kas ir vistuvāk viņu pieredzei vai ko viņi vēlas
izpētīt: iekļaušanu, iebiedēšanu, pilsoniskās un cilvēktiesības,
vidi, dzimumu atšķirības, invaliditāti, rasismu.

LAIKS UN PLĀNOŠANA

Plānojiet savu laiku labi! Lai radošais process būtu pilnīgs,
nepieciešams sadalījums dažādos posmos un vismaz 15 stundas kopējā
ilguma. Posmu skaits un katra posma laiks var atšķirties atkarībā
no atrašanās vietas, kas izvēlēta darbībām, un konteksta, kādā tās
notiek.
Piemēram, tas var būt 10 posmi 1,5 stundas katrs vai 7 posmi
apmēram 2 stundas. Svarīgi ir noteikt savām vajadzībām piemērotu
laiku, sadalot procesu fāzēs, kuras ir skaidras un laika gaitā
atšķirīgas. Šī iemesla dēļ minimums ir vismaz 3 posmi 5 stundas
katrs.
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2.2 LOMAS

Katrai lomu spēlei ir nepieciešamas lomas!
Lai spēlētu Pasaku dzīvi, jums ir nepieciešams Spēļu meistars
(koordinators), vismaz viens gudrais vai viedais (atbalstītājs) un
ārpus kursa Varoņi (dalībnieki)

A) SPĒLES MEISTARS

(Darbības veicinātājs)

ATSLĒGAS VĀRDI:
Plānot, atvieglot, pārvaldīt, vadīt

APRAKSTS:
Spēļu meistars ir tas, kurš apzinās visus šķēršļus grupā un vidē
un ārpus tās. Meistara uzdevums ir izstrādāt spēles struktūru,
dinamiku, laiku, pielāgot metodes atkarībā no grupas vajadzībām un
būt atbildīgam par spēles procesu. Spēles meistaram ir līdzsvara
spēks: viņš ir vienmēr uzmanīgs, lai katrs grupas dalībnieks
piedalītos un spēlētu ar pilnu potenciālu.
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STĀSTS:
“Spēļu meistaru varētu raksturot kā ceļa meklētāju, kurš plāno
stratēģijas un spēlē galveno lomu procesa vadīšanā un veicināšanā
atkarībā no tā vajadzībām.”

PADOMS NO GUDRĀ:
“Ja jūs vēlaties būt labs meistars rakstiet atskaites un
dokumentējat rezultātus! Tas varētu noderēt jūsu nākamajām misijām
un citiem, kuri būs spēles meistari pēc jums!”

B) GUDRAIS / VIEDAIS

(Atbalstītājs)

ATSLĒGAS VĀRDI:
Mentorings, treneris, konsultē

APRAKSTS:
Gudrajam piemīt noteiktas spējas, jo viena lieta, ar ko viņi
visi ir apveltīti ir ar izcilām psihiskām spējām un bez jebkādām
pūlēm viņi redz nākotnē, savā un citā. Viņiem ir spēja zināt, kad
rīkoties un kad nerīkoties, viņiem ir akūta sajūta par to, kas
darbosies un nedarbosies.
Gudrā / viedā loma ir būt par padomdevēju meistaram. Gudrais
/ viedais vairāk līdzinās vērotājam. Šī persona nav atbildīga
par procesa vadīšanu, bet apzinās un darbojas kā Spēļu meistara
atbalsts un treneris/mentors.

STĀSTS:
“Gudrs raksturs mežā, kurš zina burvju mākslu strādājot kopā.
Eksperts mikstūru un alķīmisko recepšu, iesaka pareizās devas
meistaram. Spēlētājiem šis cilvēks ir kā gaisma, kas vienmēr ir
ieslēgta grūtību brīžos, norādot pareizo ceļu, pa kuru doties un
izzināt.”

PADOMS NO GUDRĀ:
“Ja jūs vēlaties būt īsts gudrais vai viedais, jums vajadzētu būt
spēles meistaram vismaz vienu reizi! Tādā veidā jūs zināt no savas
pieredzes, kāds atbalsts spēles meistaram patiesi nepieciešams.
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C) VAROŅI (Dalībnieki)
ATSLĒGAS VĀRDI:
Spēlēt, piedalīties, atklāt

APRAKSTS:
Varoņi ir tie, kas ir gatavi vadīties un sākt izzināt nezināmus
piedzīvojumus un atklāt par sevi un citiem. Viņu uzdevums ir būt
klātesošiem un būt atvērtiem rīcībai un būt gataviem izpildīt
spēles plānu.
STĀSTS:
“Viņi ir stāsta ceļotāji. Mērķis nevar būt pabeigts bez satura,
ko atnes varoņi un tiek virzīts ar viņu fantāziju. Viņi ir tie,
kas pilda spēles misiju. Pēdējā atlīdzība ir paslēpta Varoņu
iekšienē.”

PADOMS NO GUDRĀ:
Varoņi ir jaunieši, kas pievienojas aktivitātēm un gatavojas
izveidot kāršu kavu. Ja dalībnieku skaits ir liels un jūs vēlaties
aktīvi iesaistīt visus spēlē, ir svarīgi, sadalīt divās vai
vairākās grupās! Tādā veidā ikviens var pilnībā piedalīties, un
jūs nonākat pie vairāk kāršu kavām. Tas dod jauniešiem iespēju
spēlēties arī ar klāju, ko izveidojusi otra jauniešu grupa.

SAITES STARP DAŽĀDĀM LOMĀM

Spēles meistars un gudrais / viedais tikai dod struktūru un palīdz
izcelt saturu no varoņiem. Tie nodrošina spēli ar instrumentiem,
kas dod iespēju paust savu viedokli dalībniekiem.
Ir iespējams arī spēlēt ar vairāk koordinatoriem vai bez
atbalstītāja. Ir tik daudz kombināciju, kuras var īstenot. Svarīgi
ir tas, ka kāds vada spēli gudri un ka dalībnieki kopā pēta jaunus
ceļus!
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2.3 KARŠU VEIDI
Kā minēts iepriekš, kāršu spēle ir metodes kodols.  
Bet, lai varētu spēlēt kāršu spēli, dalībniekiem vispirms būs
faktiski jānāk klajā ar kāršu saturu un pēc tam jāveido kārtis.
Katram kāršu komplektam ir galvenā tēma, ko izvēlas spēlētāji, un
četri dažādi kāršu veidi, kas ar to saistīti:

A) RAKSTZĪMJU KARTĪTES

Tukšajā kāršu kavas veidnē ir 10 ZILAS RAKSTZĪMJU KARTĪTES. Varoņi
ir pamatā stāstam, kas tiks izgudrots, spēlējot stāstu kāršu
spēli.
Spēlējot kāršu spēli, jūs nejauši izvēlaties divas rakstzīmju
kārtis, lai izveidotu stāstu. Pirmais varonis, kuru izvēlaties,
būs stāsta galvenais varonis. Otrais varonis, kuru izvēlaties, būs
stāsta pretējais varonis, antagonists

Varonis
Galvenais varonis ir raksturs, uz kura stāsts attīstās. Stāsta viedoklis, neatkarīgi no tā, vai tas ir
ārējs vai iekšējs diktors, ir vērsts uz šo raksturu. Stāsta dinamika seko galvenā varoņa evolūcijai,
lai ikviens varētu identificēties ar viņu.

Antagonists
Antagonists Ir raksturs, kurš ir pret vai pretēji galvenajam varonim. Viņa mērķis ir neļaut
galvenajam varonim veikt savu misiju. Parasti tas atbilst ļaunam, bet tam nav obligāti jābūt stāsta
“sliktais” vai “ļaunais” raksturs. Tas ir tas, kurš izaicina galveno varoni.

Tā kā jūs nejauši izvēlaties divas rakstzīmju kārtis spēles
sākumā, ir ļoti iespējams, ka galvenais varonis vienā stāstā kļūst
par antagonistu nākamajā stāstā.
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Tas padara spēli ļoti interesantu, jo dod iespēju redzēt raksturu
no dažādām perspektīvām. Tas liek saprast, ka varonis vienā stāstā
var būt “ļaundaris” stāstā par kādu citu.

PADOMS NO GUDRĀ:
ĻOTI SVARĪGI!:
Kā spēļu meistars pārliecinieties, ka dalībnieki nāk klajā ar
iedomātu rakstzīmi, it īpaši, ja izvēlētā tēma kāršu kavā ir
“smaga” tēma, piemēram, iebiedēšana.
Jūs patiešām vēlaties izvairīties no tā, ka jaunieši identificē
sevi kā vienu no personāžiem (ka viņi ir šis raksturs). Tas ir
labi, ja viņi identificē “ar” vienu no rakstzīmēm (ka viņi koplieto
raksturlielumi ar šo raksturu).

B) ATRAŠANĀS VIETAS KARTES

Tukšajā kāršu kavas veidnē ir 10 SARKANAS ATRAŠANĀS VIETAS
KARTĪTES.Spēlējot kāršu spēli, jūs nejauši izvēlaties atrašanās
vietas karti, kas sniegs jums iestatījumu vai atrašanās vietu, kur
notiek stāsts.
Šo karšu atrašanās vietas/iestatījumi var būt reālas vai iedomātas
vietas. Tās ir vietas, kur var izspēlēt konkrētas tēmas stāstus.
Atrašanās vietas var būt iekštelpās vai ārā, esošas vai ne. Katrai
tēmai ir savas specifiskās vietas. Katrā vietā ir tādi elementi
kā sociālais konteksts, hronoloģiskais laiks un elementi, kas
mijiedarbojas. Tie ietekmē rakstzīmju darbības.
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C) OBJEKTU KARTES

Tukšajā kāršu kavas veidnē ir 10 ZAĻAS OBJEKTU KARTES. Spēlējot
kāršu spēli, jūs nejauši izvēlaties objekta karti, kas ietekmēs
stāstu. Spēles spēlētāju ziņā ir izlemt, kādā veidā tā virza
stāstu.
Objekts var būt daļa no konflikta, situācijas risinājuma,
“dārgumiem” stāsta beigās utt. Noteikti skaidri pasakiet
dalībniekiem, ka viņiem ir brīvība izmantot objektu savā stāstā
tā, kā viņi to vēlas. Tas var būt kopīgs objekts, kas savienots ar
kāršu kavas tēmu, vai brīnumains objekts ar īpašām pilnvarām. Ja
uz kartes norādītais objekts nav brīnumains objekts, tad jums kā
Spēļu meistaram ir jāaicina dalībnieki spēles laikā izgudrot vai
nākt klajā ar īpašu spēku objektam.
Tādā veidā jūs stimulēsiet dalībniekus izmantot viņu iztēli un
radošumu. Tas arī dod iespēju atklāt jaunas perspektīvas vai
iespējas, kas saistītas ar tēmu vai reālās dzīves situācijām
jauniešiem.

D) SPECIĀLĀS KARTES

Tukšajā kāršu kavā ir 10 DZELTENAS SPECIĀLĀS KARTĪTES.
Īpašās kārtis vai “notikumu” kārtis var izmantot kā papildu
kārtis spēlē, jo tās var piešķirt stāstam papildu dimensiju.
Īpašā karte mainās attiecībā pret klāja tēmu. Tā var būt darbība,
notikums, vai lielvara, vai kas cits, kas var izraisīt negaidītu
pagrieziena punktu stāstā. Īpašā kartīte var būt saistīta ar
konfliktiem, grūtībām vai motivāciju, kas raksturo stāstus.
Piemēram, ja apcelšana ir klāja tēma, īpašā karte var attiekties
uz iebiedēšanas veidu (kiber iebiedēšana, fiziska vardarbība,
ķircināšanas u.c.) vai apcelšanas iemeslu (fiziskās īpašības,
piemēram, aptaukošanās, īss, ar atšķirīgu ādas krāsu utt.).
Tāpat kā kavas tēma, arī īpašā kārts jāizlemj spēlētājiem.
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PADOMS NO GUDRĀ:
Spēles meistaram un atbalstītājam:
Ja jums ir darīšana ar konkrētu tēmu, kuru jūs labi nezināt,
nebaidieties lūgt palīdzību ārpus spēles!
Atrodiet palīgus, sabiedrotos vai ekspertus, lai labāk plānotu un
vadītu spēlētājus, lai identificētu konkrētās tēmas rakstzīmes,
objektus, atrašanās vietas un īpašās kartītes!
Piemēram: ja dalībnieki izvēlas LBGTQI tēmu, bet jums nav pieredzes
darbā ar šo tēmu, tad atrodiet kādu no organizācijas, kam ir
pieredze šajā tēmā. Viņi var sniegt prezentāciju par tēmu jauniešu
grupai vai sniegt jums dažas aktivitātes par šo tēmu.

FAKTISKO KARŠU PIEMĒRS, JAUNIEŠU
VEIDOTS:
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3. NODAĻA:
APRĪKOJUMS UN SPĒJAS
(METODES)

Pirms šī piedzīvojuma uzsākšanas jums ir jāpārbauda aprīkojums
un jāstiprina savas spējas, lai stātos pretī visam, ar ko
saskarsieties aktivitāšu laikā.
Šajā nodaļā mēs sniegsim jums metodes, kuras varat izmantot par
pamatu savām darbībām. Savukārt ar darbībām tiks atbalstīta grupas
kārts būvēšana un kāršu kavas faktiskais dizains.

PADOMS NO GUDRĀ:
“Svarīgākais, kas jādara, un aktivitāšu mērķis ir veicināt
dalībnieku radošumu –pirms viņi noformē kārtis. Izvēlieties
labākās metodes attiecībā pret grupu un tās vajadzībām. Un ārpus
kursa jūs varat arī brīvi izmantot savu radošumu un nākt klajā ar
savām aktivitātēm vai izmantot savas metodes.”
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3.1. STĀSTU STĀSTĪŠANA
Spēcīgas stāstniecības māksla. Stāstu stāstīšana ar balsi ir sena
mutvārdu tradīcija, kas palīdz izsaukt tēlus, vietas, objektus un
notikumusun ļauj klausītājiem dziļi iegrimt stāstā.
Ikvienam ir stāsti, ko stāstīt, bet stāstīšana ir talants, ko var
attīstīt, un kā instrumentu to var izmantot spēcīgam efektam. Labi
apmācīti un mērķtiecīgi izmantoti stāsti var veicināt iekļaušanu
un saikni, vairot uzticību un radīt pārmaiņas.

PADOMS NO GUDRĀ:
Liela daļa stāstu spēka nav par to, ko jūs stāstāt, bet gan par
to, kā jūs to stāstāt. Tas ir par balss izmantošanu, skaņām,
atšķirīgu toni, pauzēm utt. Tādā veidā tas ir cieši saistīts ar
teātra metodēm. Palīdzēt jauniešiem attīstīt šo prasmi ir kaut kas
tāds, kas viņiem vēlāk dzīvē var dot lielu labumu.

3.2 STĀSTU RAKSTĪŠANA
Kāpēc stāsti ir spēcīgi? Kad tu uzraksti stāstu par kaut ko, kas
ar tevi notika, tu tam dod sākumu, vidu un beigas.
Jūs saprotat šo notikumu, un tas piešķir jūsu dzīvei jēgu.
Stāstu rakstīšana nozīmē laika gaitā apturēt savas dzīves
pieredzes, lai jūs varētu tās apmeklēt, kad vien nepieciešams.
Tas arī dod jums zināšanas un varbūt pat spēju spert nākamo soli,
nevis staigāt tumsā.

PADOMS NO GUDRĀ:
Ne visiem labi padodas rakstīt vai patīk tos rakstīt. Jūsu
aktivitātēs, jūs vienmēr varat dot jauniešiem, kuriem ir problēmas
ar stāstu rakstīšanu iespēju pastāstīt, zīmēt vai rīkoties ar
savu stāstu. Ir svarīgi izteikt stāstu, nevis tas, kā tas tiek
izteikts.
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3.3 TEĀTRIS
Brīnumainas lietas ļauj veidot realitāti sev apkārt. Teātris ir
sena tehnika, ko cilvēce ir attīstījusi, lai pastāstītu par sevi,
pārveidojot savas emocijas un problēmas katarses enerģijā.
Teātris ir spēcīgs instruments, lai sāktu sarunas, izpētītu un
saprastu. Tieši caur teātri spēlētāji/dalībnieki patiešām var sākt
uztvert savu pasauli caur dažādām lēcām, kā arī veidot dziļāku
izpratni par sevi. Teātra burvība ir tāda, ka tu vari būt visi un
viss, par ko vēlies būt un ko vēlies izpētīt.

PADOMS NO GUDRĀ:
(Improvizācija) Teātris ir ļoti spēcīgs instruments, ko izmantot
kopā ar jauniešiem, un tas viņiem var būt ļoti izdevīgs. Tomēr
daudz reiz jaunieši ir kautrīgi un nevēlas rīkoties viens otra
priekšā.
Ja vēlaties savā darbībā izmantot teātra metodes, pārliecinieties,
ka pietiekami daudz laika veltat komandas veidošanai un drošas
grupas vides radīšanai kur jaunietis jūtas droši izteikt Sevi.

3.4 DIGITĀLIE MEDIJI
Reiz cilvēki ir atklājuši uguni. Tad viņi radīja tēraudu un
visbeidzot pildspalvu - tas ir varenāks par zobenu. Digitālie
mediji ir jaunākais tehnoloģiskais atklājums, kas ļāva mums
saīsināt attālumus, vienkāršot ikdienas dzīvi un baudīt laiku ar
mākslu, kino, TV seriāliem, mūziku, videospēlēm, elektroniskajām
grāmatām un sociālajiem tīkliem. Digitālie mediji ir šeit, lai
paliktu.
Gudri izmantots tas var kļūt par spēcīgu ieroci mūsu rokās, lai
iegūtu redzamību visā pasaulē ar jebkāda veida stāstu, ko mēs
Iedomājamies. Mēs varam izmantot šo rīku, piemēram, neredzamības
apmetni, vai būt pilnībā pamanāmi; tas ir atkarīgs no mūsu
informētības līmeņa un spējas to stratēģiski izmantot savām
vajadzībām un mērķiem. Tas var dziedēt, bet tas var sāpēt. Tas var
iznīcināt, bet tas var aizsargāt. Esiet uzmanīgi, izmantojiet to
labi!
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PADOMS NO GUDRĀ:
Ir daudz digitālo rīku, ko varat izmantot, un daudz dažādos
veidos, kā tos izmantot. Ir ļoti liela iespēja, ka jaunieši zina
daudz vairāk par digitālajām iespējām nekā jūs.
Izmantojiet to savā labā un kopā ar jaunieti padomājiet, kā jūs
varat izmantot digitālos rīkus šajā procesā. Tas arī dod viņiem
īpašumtiesības uz visu procesu.

3.5 MATERIĀLI
Ja vēlaties sākt ceļojumu pareizajā veidā, jums ir jāsavāc pareizā
bagāža. Tas satur fiziskus rīkus, kas varētu palīdzēt kalpot lomai
spēles meistars un burvis, lai atbloķētu slēptos stāstus dalībnieku
vidū.
Minimālais nepieciešamais materiālu skaits zīmēšanai un stāstu
rakstīšanai: Papīri, pildspalvas, zīmuļi, marķieri, krāsas,
krītiņi utt.
VIsi pārējie materiāli ir atkarīgi no konkrētajām metodēm un
darbības, kuras vēlaties izmantot kā spēļu šablonu, lai atbalstītu
kāršu izgatavošanu.
Pārliecinieties, ka esat labi sagatavojies un atcerieties iegūt
visus nepieciešamos materiālus!
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4. NODAĻA: PIEDZĪVOJUMI
(DAŽĀDI POSMI)

Visa Pasaku dzīves procesa ceļojums ir sadalīts dažādos posmos: no
pirmās tikšanās ar grupu, līdz klāja izveidei līdz pat faktiskai
stāstu spēlei ar kārtīm.
Šajā nodaļā mēs drīz aprakstīsim dažādus posmus, lai sniegtu jums
priekšstatu par katra posma mērķi.
Šī dokumenta pielikumos var atrast vairākas darbības katrā fāzē,
kas papildinātas ar pilniem darbību aprakstiem, kas ir gatavi
lietošanai.
Visas šīs aktivitātes jau ir pārbaudītas un izpildītas ar dažādām
jauniešu grupām dažādās valstīs.

PADOMS NO GUDRĀ:
Pielikumos jūs atradīsiet pilnu aprakstu par dažāda veida darbībām.
Jūs varat vienkārši veikt un izmantot aprakstītās aktivitātes,
bet protams, jūs varat brīvi mainīt un pielāgot tos, kā vēlaties!
Padariet tos par saviem un pielāgojiet tos atbilstoši savām un
jauniešu vajadzībām!
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4.1 Iepazīšanās / komandas būvēšana
“Lai izveidotu stabilu biedrību, jums ir jāzina viens otru.”

Pirmais posms ir par labas grupas dinamikas radīšanu jaunietim, ar
kuru jūs strādāsiet. Ir ļoti svarīgi radīt jauku un drošu grupas
atmosfēru, kurā jaunieši var būt paši un justies pietiekami droši,
lai dalītos savās idejās un domās.
Šis posms ir par to, lai iepazītu viens otra vārdus un iepazītos
viens par otra pagātni, ja tā ir grupa, kas viens otru ļoti labi
nepazīst. Ja tā ir, piemēram, klase, kurā jaunieši pazīst viens
otru, jūs varat vairāk koncentrēties uz ledus laušanu starp
viņiem. Skolas klasēs vai esošajās jauniešu grupās var būt kāda
“hierarhija”, kas ir laba, lai mazliet pārtrauktu un iegūtu viņus
vienādā līmenī.
Šim posmam jūs varat izmantot daudz dažādu aktivitāšu veidu,
piemēram, grupu izaicinājumus, teātri un improvizāciju, sadarbības
vingrinājumus utt.

4.2 Tēma

“Katram piedzīvojumam ir savs izaicinājums. Kāds būs jūsu?”
Šis posms ir par kāršu kavas tēmas izvēli, ko jaunieši gatavojas
izgatavot. Vēlams, lai tā būtu tēma, kas attiecas uz viņiem un
viņu ikdienu. Tomēr nav problēmu koncentrēt kartes uz tēmu, kas
viņiem ir jauna vai kurā vēlaties viņus izglītot vai likt viņiem
uzzināt par to vairāk.
Tādā gadījumā ir labi, ja ir darbības, kas atbalsta viņu mācīšanos
par šo tēmu. Tas var būt kāds, kas nāk, lai izskaidrotu par tēmu,
kam ir pieredze ar to, vai pat skatoties īsu dokumentālo filmu par
to.
Liekot grupai izvēlēties tēmas, dažādas lomu spēles var būt
ļoti labas izmantot šajā posmā. Tādā veidā viņi var parādīt, ko
viņi zina par šo tēmu, un “dzīvot un ieviest” dažādus šīs tēmas
aspektus.
Iespējamās tēmas varētu būt: (kiber)iebiedēšana, iekļaušana,
diskriminācija, seksuālā orientācija utt. Bet galu galā jūs varētu
izmantot visu, kas attiecas uz jauniešiem kā tēmu.
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4.3 Rakstzīmes

“Burtiski ieliec sevi kāda cita kurpēs!”
Šajā posmā uzmanība tiek pievērsta stāsta varoņiem un, konkrētāk,
varoņiem, kas būs kāršu kavā, kas savienota ar klāja tēmu.
Svarīga šī posma daļa ir darbs ar dažādām varoņu perspektīvām.
Stāsts var būt pilnīgi atšķirīgs, ja paskatās uz to no galvenā
varoņa vai antagonista perspektīvas. Interesantas aktivitātes, kas
saistītas ar jauniešiem šajā posmā, ir vērstas uz lomu spēlēm,
izmantojot radošumu un iztēli un atklājot šīs dažādās perspektīvas.
Praktizējot šīs dažādās perspektīvas, jaunieši labāk raugās uz
savām dzīves situācijām no dažādām perspektīvām: “Es nedomāju, ka
apcelšana ir tik slikta, līdz es iedomājos, cik slikti ir tas, ka
cilvēks tiek iebiedēts.”
Šī posma beigās jūs varat izveidot rakstzīmju kārtis kopā ar
jauniešiem.

4.4 Atrašanās vietas
“Cik pasaules jūs varat izpētīt!”

Vieta, kur kaut kas notiek, var ļoti spēcīgi ietekmēt stāstu. Šajā
posmā jūs gatavojaties izpētīt dažādas vietas, kas saistītas ar
jauniešu izvēlēto tēmu. Tās var būt reālas atrašanās vietas vai
iedomātas atrašanās vietas.
Ir daudz mazu aktivitāšu, ko varat darīt, lai jaunieši domātu par
dažādām vietām un apkārtējo ietekmi uz stāstu. Ir ļoti jaukas
teātra aktivitātes, kas var palīdzēt, piemēram, spēle, kurā
jaunieši uzrīko stāstu par to, ko viņi dara noteiktā vietā. Pēc
1 minūtes citi jaunieši var mainīt atrašanās vietu (piemēram,
no skolas uz zoodārzu), un jauniešiem, kuri nav stāstā, tiem ir
jāturpina stāsts no jaunās atrašanās vietas.
Šī posma beigās jūs varat izveidot atrašanās vietas kartes kopā ar
jauniešiem.
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4.5 Objekti

“Pat mazākais priekšmets var mainīt notikumu gaitu”
Šajā posmā uzmanība tiek pievērsta papildus objektiem. Objekti
piešķir vēl vienu dimensiju stāstu kartītēm. Objekts var būt
normāls objekts vai objekts ar brīnumainu spēku. Objektu mērķis ir
pievienot stāstam pagriezienu vai papildu elementu.
Šajā posmā ir iespējams veikt daudz radošu darbību. Jaunieši var
veikt improvizācijas spēles, kurās viņi attēlo objekta brīnumaino
spēku, vai arī jūs varat dot viņiem esošo (bet ļoti dīvaino)
objektu attēlus un lūgt tiem domāt komandās, kas ir objekts, un
veidot stāstu par to, kā šis objekts ir jāizmanto. Varētu pat
ļaut jauniešiem veidot savus brīnumainos priekšmetus ar dažādiem
mākslas un amatniecības materiāliem.
Šī posma beigās jūs varat izveidot atrašanās vietas kartes kopā ar
jauniešiem.

4.6 Īpašās kartes

“Lai ar cik daudz grūtībām jūs saskartos, ziniet, ka jūs tās
nerisināsiet viens pats.”
Īpašās kārtis vai pasākumu kartes ir papildu kāršu klase, ko
var izmantot, lai dotu lielāku iespēju kāršu spēlei. Plašāka
informācija par šīm kartēm atrodama 2. nodaļā.
Ja jūs nolemjat izmantot šīs īpašās kārtis savā kavā, jūs
varat izmantot šo posmu darbnīcā, lai spēlētu dažas spēles un
aktivitātes, lai atbalstītu jauniešus nākt klajā ar šiem īpašajiem
notikumiem, pilnvarām vai situāciju. Tas nozīmē, ka šis posms
mainās atkarībā no tā, kā jūs ar jauniešiem nolemjat izmantot
īpašās kartes.
Šī posma beigās jūs varat veidot īpašas kārtis kopā ar jauniešiem.
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4.7 Spēles spēlēšana

“Tagad vienkārši ir jāspēlē. Ripiniet kauliņus un sāciet!”
Šis ir visa procesa aizraujošākais posms. Viss darbs, ko jūs un
jaunieši esat paveikuši, veidojot grupu, iepazīstot viens otru un
izveidojot visas kārtis, bija viss šim brīdim.
Tagad jaunieši var paņemt dažas kārtis un sākt veidot savus
stāstus ar saviem paštaisītajiem klājiem. Ir dažādi veidi, kā jūs
varat spēlēt stāstu kāršu spēli, un jūs varat izlasīt visu par
tiem nākamajā nodaļā.

4.8 Pārdomas un novērtējums
“Lai zinātu nākotni, jums ir jāsaprot pagātne”

Šis ir pēdējais posms visā stāstu darbnīcā, bet tas ir viens no
svarīgākajiem. Šajā posmā iegūt reālu dārgumu no spēles: jaunas
zināšanas, izpratne un perspektīvas.

Spēlēt spēli ir vienkārši: tā ir spēle. Bet šī spēle kļūst par
mācīšanos, pēc tam, kad jūs veltāt laiku jauniešiem, lai sēdētu,
atskatītos atpakaļ un novērtētu, pārdomātu pieredzi.
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Šeit nāk svarīgi jautājumi jauniešiem, piemēram:
Kas jums patika / nepatīka visā stāstu darbnīcā?
Kā daži brīži lika jums justies?
Kad bija brīdis, kad jutāt, ka tiešām saprotat kāda cita
perspektīvu?
Ko jūs tagad domājat savādāk par kāršu kavas tēmu?
Ko jūs uzzinājāt par kādu citu šajā procesā?
Kad jūs pavadat laiku kopā ar jaunieti, lai novērtētu, ko viņi ir
iemācījušies, kādas jaunas lietas viņi ir atklājuši par sevi vai
par citiem vai ko viņi darītu citādi nākamreiz, jūs radāt vietu,
lai viņi varētu apgūt jaunas lietas.
Pielikumos jūs varat atrast dažādu vērtēšanas veidlapu piemēru
latviešu valodā, bet ārpus kursa jūs varat izveidot savu
novērtējuma veidlapu. Blakus tam, ka rezultāti ir uz papīra,
var būt patiešām labi mutiski novērtēt visu procesu ar grupu un
ieplānot telpu un laiku, lai apspriestu, kā visa darbnīcas pieredze
viņiem likās. Jaunietis var pat iemācīties daudz interesantu jaunu
lietu, vienkārši dzirdot, ko citi jaunieši ir iemācījušies.
Šis posms noslēdz visu stāstu darbnīcas procesu.
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5. NODAĻA: PIEDZĪVOJUMS
(SPĒLES SPĒLĒŠANA)

Stāstu kāršu spēli var spēlēt četros dažādos režīmos: stāstīšanas
režīmā, rakstiskajā režīmā, teatrālā režīmā un komiksu režīmā.
Vispirms mēs jums pastāstīsim spēles pamatus un pēc tam
iepazīstināsim ar dažādiem režīmiem, kurus varat plānot.
Atcerieties, ka jūs vienmēr varat brīvi mainīt spēles veidu, lai
tas atbilstu jūsu jauniešu grupas vajadzībām. Jūs varat arī brīvi
izgudrot jaunu režīmu vai ļaut jauniešiem izgudrot jaunu režīmu,
lai to spēlētu. Vienkārši izklaidējaties, ejiet un spēlējiet
spēli!

SPĒLES pamati
KOMANDU IZVEIDE
Lai sāktu spēli, jums ir jābūt jauniešu komandām. Komandas var būt
no 2 personām līdz aptuveni 6 personām. Ja nepieciešams, grupas
varētu būt lielākas, bet problēma ir tā, ka ar lielākām grupām
vienmēr būs jaunieši, kas paliek uz fona un nepiedalās stāstā.
Tāpēc labāk ir mazākas grupas, lai katram būtu iespēja papildināt
stāstu un justies tā, it kā viņi varētu dot savu ieguldījumu. Tas
var būt arī ļoti jauki, ja dažādas mazas komandas raksta stāstu
ar vienu un to pašu kāršu komplektu. Tad var būt ļoti interesanti
dzirdēt visus dažādos stāstus, kas nāca no viena un tā paša kāršu
komplekta.

ZĪMĒŠANAS KARTES, LAI SĀKTU
Spēles pamati ir šādi, ka jauniešu grupa akli ņem šādas kārtis no
kāršu kavas:
Viņi akli izvēlas 1 rakstzīmju karti, lai būtu galvenais
varonis savā stāstā.

Viņi akli izvēlas 1 rakstzīmju karti, lai savā stāstā būtu
antagonists (galvenais varonis).
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Viņi akli izvēlas 1 atrašanās vietas karti, kas būs vieta, kur
stāsts sākas.
Viņi akli izvēlas 1 atrašanās vietas karti, kas būs vieta, kur
stāsts beidzas vai iet uz priekšu.
Viņi akli izvēlas 1 objektu kartes, kas ietekmēs stāstu vai ko
izmantos viens no varoņiem vienā stāsta brīdī.
Ja tie tiek izmantoti kavā, viņi akli izvēlas 1 īpašu karti,
kas stāstā radīs īpašu situāciju / notikumu.

STĀSTA IZVEIDE
Tagad jaunieši var paņemt kartīti un sākt veidot stāstu kopā,
balstoties uz akli izvēlētām kārtīm, kas ir uz galda. Izvēlieties
laiku, kas jauniešiem ir, pamatojoties uz grupas lielumu un
atmosfēru grupās. Ja grupas, šķiet, zaudē enerģiju, labāk ir dot
tām īsāku laiku, lai veidotu mazākus stāstus, lai tās nezaudētu
interesi un uzmanību.
PAPILDU KARTĪŠU ZĪMĒŠANA
Ja stāsts iestrēgst, jaunieši nezina, kā turpināt stāstu, vai arī
jūs vēlaties piešķirt stāstam jaunu sižeta pavērsienu, vienmēr
ir iespējams uzzīmēt vairāk kāršu. Kartes ir tur, lai palīdzētu
attīstīt stāstu.
Tomēr ir labi saglabāt iespēju zīmēt vairāk kārtis tikai kā galīgo
risinājumu. Ja nē, pastāv iespēja, ka jaunietis vienkārši turpinās
zīmēt kārtis, līdz atradīs to, par ko vēlas veidot stāstu. Tas
ir pilnīgi labi, lai padarītu to arī mazliet izaicinošu viņiem un
nedotu viņiem uzreiz iespēju ņemt jaunu karti
STĀSTA ATZĪMĒŠANA BEIGĀS
Pēc stāsta tapšanas ir labi paņemt īsu brīdi, lai runātu ar grupu
par viņu radīto stāstu. Kā koordinators jūs varat uzdot viņiem
jautājumus, kas palīdz viņiem atklāt slēptos elementus savos
stāstos vai perspektīvās, kuras viņi vēl neatpazina.
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5.1 Stāstīšanas režīms
materiāliem:

LAIKS:

Kāršu kavas

1 STUNDA

spēles režīma apraksts :
Dalībnieki ir sadalīti grupās, kas ir ne vairāk kā četras vai piecas
grupas. Katra grupa zīmē:
2 kārtis no varoņu kavas, viena būs galvenais varonis, bet otra
antagoniste, ko brīvi izvēlas grupa.
2 kārtis no atrašanās vietu klāja, viena būs vieta, kur stāsts sākas, un
otra, kur tas beidzas, ko brīvi izvēlas grupa.
1 kārts no priekšmetu klāja.
1 kārts no īpašās kāršu kavas.
Katrai grupai ir 15 minūtes laiks, lai izgudrotu stāstu, kurā jābūt visām
zīmētajām kārtīm.
Tad visi dalībnieki skaļi stāsta kādu sava stāsta fragmentu citu grupu
priekšā.

ELEMENTU IZTAUJĀŠANA:
“Ko jūs domājat par šo stāstu?”
“Kas jums patika visvairāk?”
“Kas tev vismazāk patika?”
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5.2 Rakstiskais režīms
materiāliem:

LAIKS:

Kāršu kava - Pildspalvas - Papīra
loksnes

1 STUNDA

spēles režīma apraksts :
Dalībnieki ir sadalīti grupās, kas ir ne vairāk kā četras vai piecas
grupas. Katra grupa zīmē:
2 kārtis no varoņu kavas, viena būs galvenais varonis, bet otra
antagoniste, ko brīvi izvēlas grupa.
2 kārtis no atrašanās vietu klāja, viena būs vieta, kur stāsts sākas, un
otra, kur tas beidzas, brīvi izvēlas grupa.
1 kārts no priekšmetu klāja.
1 kārts no īpašās kāršu kavas.
Katrai grupai ir 15 minūtes laiks, lai izgudrotu un uzrakstītu stāstu,
kurā jābūt visām zīmētajām kārtīm.
Tad katrs dalībnieks skaļi nolasa kādu sava stāsta fragmentu citu grupu
priekšā.
Papildus rakstam, stāstu var attēlot arī kā komiksu grāmatu ar
karikatūrām un dialogiem.

ELEMENTU IZTAUJĀŠANA:
“Ko jūs domājat par šo stāstu?”
“Kas jums patika visvairāk?”
“Kas jums vismazāk patika?”

31

5.3 Teātra režīms
materiāliem:
Kāršu kava - Pildspalvas - Teātra ainu
formas - Kostīmi un aksesuāri

LAIKS:
1-2 STUNDA

spēles režīma apraksts :
Dalībnieki ir sadalīti grupās, kas ir ne vairāk kā četras vai piecas
grupas. Katra grupa zīmē:
Izvēlieties 2 kārtis no katras kavas sekcijas - protagonistu,
antagonistu, atrašanās vietu un 1 karti no katras sekcijas - objekta un
speciālās kartes. Visas kopā būs 8 kartes, no kurām jūs varat sākt veidot
savu stāstu.
Katrai grupai ir 20/30 minūtes, lai izgudrotu stāstu, kurā jābūt visām
kartēm. Grupa var aizpildīt teātra ainas formu, lai pierakstītu lomas un
canovaccio*.
Tad katra grupa uz skatuves stāstā stāstu grupu priekšā.
Radošais process var ietvert arī grupas tērpu un aksesuāru radīšanu. Ja
vēlaties, varat izveidot īstu skriptu ar tekstu un dialogiem, kuriem
aktieri/dalībnieki var sekot līdzi un iestudēt.
Citā veidā jūs varat izvēlēties, lai vispār nebūtu teksts vai dialogs, un
izveidot pilnīgu klusu un bezvārdu šovu.
* Canovaccio ir scenārijs vai pamata skripts, ko izmanto commedia
dell’arte spēlētāji. Tas sastāvēja tikai no aktu un ainu saraksta;
detaļas tika atstātas aktieru un aktrises improvizācijai.

ELEMENTU IZTAUJĀŠANA:
“Ko jūs domājat par šo stāstu?”
“Kas jums patika visvairāk?”
“Kas jums vismazāk patika?”
Vai tas bija viegli vai grūti?
Vai ir atbalstoši, ka nejauši izvēlaties rakstzīmes?
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5.4 Komiksu grāmatu režīms
materiāliem:

LAIKS:

Kaut kas, uz kā zīmēt: papīra loksnes, melna tāfele, balta tāfele,
digitālās platformas.Kaut kas, ar ko zīmēt: marķieri utt.

1-2 STUNDA

spēles režīma apraksts :
Dalībnieki ir sadalīti grupās (2 - 5 cilvēki vienā grupā)
Izvēlieties 2 kārtis no katras kavas sekcijas - protogonistu,
antagonistu, atrašanās vietu un 1 karti no katras sekcijas - objekta un
speciālās kartes. Visas kopā būs 8 kartes, no kurām jūs varat sākt veidot
savu stāstu.
Izveidojiet stāstu uz papīra vai apspriežot un pieņemot lēmumu par to, kā
sižets tiks vizualizēts: zīmēšana apvienojumā ar tekstu. Cik posmu, kurš
būs atbilstošs stils?
Tās varētu būt pašu veidotas ainas: veidojiet sērijas ar dažādām ainām,
kurās dalībnieki mijiedarbojas viens ar otru vai ar vidi, apvienojiet
attēlus ar tekstu un izveidojiet stāstu šādā veidā.
Ir patīkami uzticēties un ļaut dalībniekiem atrast savu veidu, kā veidot
komiksus.

ELEMENTU IZTAUJĀŠANA:
Kad pabeigts, jūs varat jautāt dalībniekiem, kā viņi vērtē šo
uzdevumu.
Kas bija izaicinoši?
Kas bija viegli?
Vai bija pārsteidzoši kā to darīja citi?
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