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1. GRUPAS APRAKSTS
1.1- ITĀLIJA
Itālijā no 2021. gada maija līdz jūnijam Kooperatīvā Stranaideā, Turīnā, Kur 8 dalībnieki
piedalījās apmācībās “Pasaku dzīve”
Kurss tika sadalīts četrās sesijās, katra pa 3 stundām. Grupu veidoja pedagogi, psihologi,
psihoterapeiti un sociālie darbinieki, kuri tieši sadarbojas ar Stranaidea.
Pirmajā tikšanās reizē uzmanība tika vērsta uz dalībnieku iepazīšanās un saliedēšanās
ajtivitātēm, iznformācijas apmaiņai sociālās iekļaušanas jomās, profesionālajai pieredzei un
vajadzībām darbā, kas saistīts ar sociālo iekļaušanu.
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1.2 - LATVIJA
Latvijā “Vietējais apmācību kurss par metodi “Pasaku dzīve” notika 8 dalībnieku grupā
tiešsaistes vidē, decembrī laikā no 04.12. - 13.12. 2021. gadam.
Kurss tika sadalīts četrās nodarbībās pa 1,5 stundām. Grupu veidoja pedagogi, viens
“sociālā darba” students un brīvprātīgie neformālajā izglītībā, kuri tieši sadarbojās ar
Jaunpils pārvaldi.
Pirmajā daļā mēs koncentrējāmies uz savstarpēju iepazīšanos un katra pieredzi kā
pedagogiem kā arī komandas saliedēšanās aktivitātes. Ar dažiem dalībniekiem tika
aizvadītas arī individuālas sesijas.
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1.3 - UNGĀRIJA
Ungārijā 2021. gada jūnijā no 26. līdz 27. jūnijam notika divu dienu apmācības par
projekta “Fairy Tales Life” metodēm. Grupu veidoja 8 ungāru un ārzemnieku dalībnieki,
kurus interesēja šī tēma un Erasmus plus projekti kopumā.
Grupā bija 4 vīrieši un 4 sievietes no dažādām vidēm, piemēram, sociālie darbinieki,
arhitekti un cilvēki, kas pētīja sabiedriskās politikas veidošanu.
Mācības tika sadalītas uz divām dienām, abas dienas bijām ārā parkā Mārgaretas salā un
katru dienu bija 3 sesijas pa divām stundām un 30 minūtēm starpbrīžiem. Pirmajā dienā
mēs galvenokārt koncentrējāmies uz dažāda veida skolu pieredzes pārrunāšanu, kas
savieno neformālo izglītību un to priekšrocības, bet otrajā dienā mēs pabeidzām kāršu
kavu, uzrakstījām vairākus stāstus un pārrrunājām projekta pieredzi, tā metodēm un
iespējamos uzlabojumus.
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1.4 - NĪDERLANDE
Nīderlandē 2021. gada 14. decembrī tiešsaistē norisinājās vietējais apmācību kurss par
metodi Pasaku dzīve. Mums bija 13 dalībnieki, kuri visi bija jaunatnes darbinieki. Daži no
viņiem veica brīvprātīgo darbu skolās, bet oficiāli nav skolotāji. Dalībnieki kopā bija no 6
dažādām jaunatnes darba organizācijām.
Mēs ļoti gribējās sarīkot klātienes treniņu, lai būtu iespēja fiziski radīt kārtis, bet diemžēl
“Corona” situācija neļāva to noorganizēt aci pret aci.
Vīrusa situācijas dēļ bija apgrūtinoši plānot treniņus. Sākumā gribējām to organizēt kā
dažas atsevišķas tikšanās, taču diezgan ātri kļuva skaidrs, ka ne visi dalībnieki var
atbrīvoties ilgāk par vienu dienu.
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2. AKTIVITĀŠU APRAKSTS
2.1 - Itālija
Aktivitāšu apraksts
Sākumā veicām dažas aktivitātes priekš enerģijas, saliedēšanās un iepazīšanās, piemēram,
"vilnis". Dalībniekus sadalījām pa pāriem: katrs dažu minūšu laikā pastāstīja otram par
savu dzīvi un pieredzi. katrs cilvēks pārmaiņus iepazīstināja pārējos grupas dalībniekus ar
savu partneri. Otrajā daļa ar prezentācijas palīdzību prezentējām projektu un tā aktivitātes
un metodes, kuras to iedvesmoja. Dalībnieki uzrakstīja savas gaidas un vēlmes par
semināru ko pēcāk apsprieda. Grupa uzreiz izrādīja lielu interesi par projektu Pasaku dzīve
un iespēju apgūt jaunas aktivitātes, metodes, kā radoši darboties izglītojošā darbā ar
pusaudžiem un nepilngadīgajiem. Uz doto brīdi jau bija iezīmējusies galvenā tēma, pie
kuras dalībnieki vēlējās vairāk strādāt. : emocijas.
Otrajā tikšanās reizē veicām enerģisku izkustēšanās aktivitāti un veicām nodarbību, kura
noder kā iepazīšanās un iztēles rosināšanas aktivitāte grupu darbā: “exquisite corpse”,
populāra sirreālisma mākslas novirziena mākslinieku izdomāta spēle.
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Vēlāk kā prāta vētru, lai saprastu tēmu, mēs izmantojām stāstu aktivitāti ar bumbas
padošanas metodi. Pēc prāta vētras dalībnieki apstiprināja emociju tēmu. Tikšanās otrajā
daļā caur emociju aktivitāti strādājām pie varoņiem: ar pieejamo materiālu (plastelīns,
vilnas pavediens vai vienkārši iedomājieties trīs punktus telpā) tiek izveidoti trīs apļi.
Katrs aplis apzīmē kādu emociju: 1) laimi, 2) skumjas un 3) dusmas. Diriģents pasaka
skaitli, un dalībnieks ieiet aplī un interpretē atbilstošo emociju. Aktivitātes laikā tiek
pievienoti vēl divi apļi, 4) bailes un 5) riebums.
Mēs pavadījām krietnu laiku, runājot par metodēm, aktivitātēm pusaudžiem un iespējām
izveidot nodarbību vienam vai diviem dalībniekiem.
Tādā veidā esam izveidojuši personāžu un emociju sarakstu: katrs dalībnieks izvelk vienu
biļeti no varoņu kaudzītes un otru no rakstura īpašību kaudzītes,un iestudē kādu ainu
(neizmantojot vārdus). Citiem jāuzmin kas attēlots ainā.
Lai sniegtu papildu informāciju priekš varoņu kartītēm, mēs dalībniekiem pastāstījām,
kuras aktivitātes mēs izmantojām semināru laikā gan Itālijā, gan partnervalstīs. To
atkārtojām katra veida kartīšu gatavošanas darba beigās. Sanāksmes pēdējā daļa bija
veltīta kartīšu dizaina noformēšanai.
Trešajā tikšanās reizē pēc enerģiskas aktivitātes strādājām pie vietu un objektu kartiņām.
Pēc kartiņu pabeigšanas dalībnieki sāka eksperimentēt un radīt stāstus no kartītēm.
Ceturtajā un pēdējā tikšanās reizē dalībnieki strādāja ar izvēlēto tēmu- emocijas.
Izmantojām visu kāršu komplektu lai kopā radītu stāstus pāros un grupās pa četri.
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2.2 – LATVIJA
Aktivitāšu apraksts
Sanāksmes pirmajā daļā mēs veicām enerģiskas un iepazīšanas aktivitātes: dalībnieki tika
aicināti atrast divus objektus - vienu, kas viņus attēlo un ir patiess, un otru, kas ir
nepatiess. Visi prezentēja priekšmetus, kamēr citi uzminēja, kurš no tiem ir patiess. Tāpat
dalībnieki stāstīja savu pieredzi kā pedagogiem.
Turpinājumā dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu un metodi kopumā. Pēc tam mēs
sākām ar visiem galvenajiem elementiem, lai izveidotu stāstu, kas ir arī pasaku dzīves
metodes pamatā. Kā arī izspēlējām nelielu stāstu spēli: katrs dalībnieks veltīja mirkli un
klusumā iedomājās vienu elementu no stāsta pēc tam no saviem elementiem izveidojām
nelielu iespējamo stāsta motīvu.
Visi nākamie 4 posmi bija veltīti katrai kārtij no kāršu spēles Fairy Tales Life.
Pirmā bija varoņu kārts:
-Lai iesildītos, mēs vienkārši apskatījām dažas abstraktas bildes un izstāstījām savas domas
par to, kas bildēs attēlots. Pēc tam, kad grupa apsprieda iespējamos stāstu varoņus, mēs
izveidojām varoņu attēlus kopīgā tiešsaistes zīmēšana platformā.
-Otrais bija par objektiem. Dalībnieki tika aicināti izvēlēties kādu objektu un padomāt par
tā iespējamajām superspējām. Kad izlēmām, spēlējām spēli “Jā, bet”, kad viens
dalībnieks prezentē savu objektu un tā spējas, otrs turpina ar “bet” un min vienu šīs lietas
blakusefektu tā superspējām un turpina stāstīt par savu objektu. Pēc tam atkal kopīgi
zīmējam savus objuektus tiešsaistes platformā.
-Trešais bija par vietām. Dalībnieki tika aicināti internetā atrast divas bildes – vienu ar savu
sapņu vietu un otru ar vietu, kurā viņi nevēlētos atrasties. Pēc tam, visi nomainīja savus
fona fotoattēlus patformā ZOOM un dalījās ar stāstiem par savām vietu izvēlēm. Vēlāk
izveidojām kopīgu šo attēlu galeriju tiešsaistes platformā Jambord.
-Pēdējā kārts bija par situācijām. Jamboard platformā iepriekš bija izveidotas dažas lapas
ar dažādu vietu nosaukumiem, piemēram, skolu, parku, ģimenes māju un dažām
fotogrāfijām. Dalībnieki tika aicināti fotogrāfijās pierakstīt iespējamās situācijas, kas var
notikt šajās vietās, vai arī pieņēmumus par notiekošo.
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Kad visi stāsta elementi bija izveidoti, grupa pēc nejaušības principa izvēlējās kārtis un tika
aicināta izveidot stāstu no savām kartītēm. Pēc neilga laika stāsts bija gatavs.
Apmācību noslēgumā dalībnieki dalījās pārdomās par metodi un uzdeva sev interesējošos
jautājumus.

11

2.3 - UNGĀRIJA
Aktivitāšu apraksts
Pirmajā daļā, pēc iepazīšanās ar dažu atmiņas spēļu palīdzību, tika sniegs vispārīgs ieskats
projektā ar jau gatavo projekta formu un paksiadroti projekta līdzšinējaie rezultāti un mūsu
turpmākie pasākumu īstenošanas plāni.
Pēc tam dalījāmies ar savu pieredzi formālās izglītības jomā skolās un mūsu zināšanām par
neformālās izglītības sektorā.
Otrkārt, apkopojām dažas idejas un sapņus kā izskatītos mūsu ideālā skola un apspriedām
to, vai mūsu topošie bērni vēlētos to apmeklēt un ko mēs uzskatām par labu skolu
tuvākajā nākotnē. Beidzot, kad apspriedām skolu vidi un tēmu, sākām zīmēt kārtis.
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Nākamajā dienā pēc aktīvām spēlēm, lai būtu vairāk enerģijas, turpinājām dalīties
pieredzē ar skolotājiem un tam sekojām ar tēlu kartīšu zīmēšanu.
Pārrunājot mīļākās un sliktākās skolas atmiņas, turpinājām ar darbību kārtīm un,
pārrunājot, kas varēja būt savādāk, veidojām brīnumaino objektu kartītes.
Pēc tam mēs sadalījām grupu 2 daļās un katra grupa izveidoja vienu stāstu un izstāstījām
viens otram. Visbeidzot, mēs pārrunājām savu pieredzi un domas par projektu kopumā, kā
arī šīm apmācībām.
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2.4 - Nīderlande
Aktivitāšu apraksts
Kā jau minēts iepriekš, koronavīrusa situācija lika mums izvēlēties vienu pilnu intensīvu
apmācību dienu. Tas bija praktiski vienīgais veids, kā pārliecināties, ka jaunatnes
darbinieki var būt klāt visā procesā. Mēs nolēmām apmācību organizēt no 09:00 līdz 19:00
un kādu individuālo darba laiku iepriekšējā dienā, lai dalībnieki sasniegtu 12 stundu
kopējo darbnīcas laiku.
Kā mājasdarbu dalībniekiem uzdevām iziet cauri visam Pasaku dzīves rīku komplektam, lai
pirms darba sākšanas būtu informēti par metodi.
Apmācību dienā sākām ar 2 stundu komandas saliedēšanu, iepazīšanos un īsu paša
projekta Fairy Tales Life prezentāciju, nacionālajām darbnīcām un starptautiskajām
apmācībām. Tā kā dalībnieki jau bija lasījuši par metodi rokasgrāmatā, viņiem bija ļoti
viegli izskaidrot, kā norisinājās projekta process, un izskaidrot, kā jauniešiem klājās
organizējot 2. darbnīcu kārtu.
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Pēc neliela pārtraukuma turpinājām līdz 13:00, aplūkojot atbalsta aktivitātes priekš varoņu
un objektu kartītēm. Mēs veicām dažas no aktivitātēm, kas tika izmantotas nacionālajos
semināros, bet adaptējām tās tiešsaistes foremātam. Tieši pirms pusdienu pārtraukuma
dalībnieki devās uz atsevišķām zoom platformas telpā, lai apspriestu, kā viņi varētu
pielāgot mūsu veiktās aktivitātes savām mērķa grupām.
Mums bija kopīga pusdienu pauze tiešsaistē, kur bija neformāls laiks, lai runātu par otra
darbu, dažādiem projektiem, kā arī par vaļaspriekiem un personīgajām interesēm.
No 14:00 līdz 16:00 apskatījām vietu un speciālās kartes un veicām dažas atbalsta
aktivitātes. Mēs veicām 20 minūšu “bezsaistes” sesiju, kurā dalībnieki devās ārpus savas
mājas, lai nofotografētu interesantu vai dīvainu vietu. Pēc tam mēs izmantojām šos attēlus
stāstu veidošanai.
Apskatījām izveidotās kāršu kavus no nacionālajām darbnīcām, kā arī apskatījām citās
valstīs veidotās kāršu kavus. Dažu kartīšu kolekcija jau bija izgatavota digitāli, lai mēs
varētu nelielām grupām pēc nejaušības principa iedot 2 varoņu kartītes, objektu, atrašanās
vietu un speciālo kartiņu. Pēc tam nelielās grupās dalībniekiem bija iespēja veidot stāstus,
izmantojot dažādas kāršu kavu tēmas, lai varētu izmēģināt metodi. Tā kā mums ir tikai
viena apmācības diena un laiks ir ierobežots, mēs jau iepriekš esam nolēmuši netērēt laiku
savu kāršu veidošanai, bet gan izmantot esošās jauniešu kārtis un veltīt vairāk laika
darbam ar šīm kārtīm, lai labāk izprastu metodi.
Pēdējā apmācību blokā mēs patiešām veltījām laiku, lai runātu par metodes lietderību
organizācijās un jaunatnes darbinieku mērķa grupām. Tāpat mēs pārrunājām iespējamās
izmaiņas saistībā ar mērķa grupām un devām dalībniekiem individuālu laiku, lai
pārdomātu, kā viņi var ieviest metodi savā darbā.
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3. ATGRIEZENISKĀ SAITE NO DALĪBNIEKIEM
3.1 - Itālija
Semināra noslēgumā dalībnieki izteica lielu gandarījumu par metodi un piedāvātajām
aktivitātēm, saskatot iespēju tās izmantot savā darbā. Pat ar atsevišķiem lietotājiem,
ņemot vērā, ka vairāk nekā puse no grupas strādā skolās, kurās ir jaunieši ar invaliditāti vai
uzmanības traucējumiem. Faktiski visu eksperimentu laikā dalībnieki bieži sev un mums
uzdeva jautājumus par aktivitātes pielāgošanu lietotājiem, kas jaunāki par pusaudžiem.
Mēs viņiem uzdevām trīs jautājumus, uz kuriem viņi atbildēja vidēji šādi:
- Kādas ir metodes stiprās un vājās puses?
Kāršu radīšanas process, pielāgojamība ņemot vērā mērķa grupu, inovatīva.
- Kādā kontekstā jūs izmantotu metodi? Cik viegli pielāgojama?
Lielākā daļa dalībnieku strādā ar pusaudžiem un uzskata, ka spētu izstrādāt versiju priekš
viņiem un arī priekš neliela dalībnieku skaita (pat vienam lietotājam).
- Pāru līderības process: vai ta sir iespējams? Kādi apstākļi būtu nepieciešami, lai
veicinātu pāru līderības praksi?
Ir iespējama vienaudžu izglītošana, īpaši ar pusaudžiem. Grūti iedomāties, kā darbnīcas
vadītu bērni, pat ja ir izvirzīts kopā vadīšanas priekšlikums un eksperimentēšana kopā ar
audzinātāju. Lielākā daļa dalībnieku ir vienisprātis, ka tēmas izvēle, par kuru tiek veidota
kāršu programma, ir būtiska: ja tēma tieši skar dalībniekus, iesaiste būs lielāka.
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3.2 - LATVIJA
Tikšanās noslēgumā dalībnieki uzdeva jautājumus un dalījās viedoklī par to. Bija skaidrs,
ka tiešsaistes sanāksmes ļoti ierobežoja aktivitātes, taču arī šī metode izskatās ļoti
perspektīva un noderīga, lai labāk iepazītu savus studentus. Tāpat bija vairāk jautājumu
par to, kā šo metodi izmantot nodarbībās pašmācībai.
Kāda sieviete, kas studē sociālo darbu, izteica šaubas par situāciju, kad ar šo metodi
varētu rasties kādas sarežģītas problēmas, kuras ir paredzētas psihologam, nevis klasē.
Mēs viņiem uzdevām trīs jautājumus, uz kuriem viņi atbildēja vidēji šādi:
- Kādas ir stiprās un, iespējami, vājās metodes puses?
Šī metode ir vienkārša un ietver daudzas mācīšanās iespējas. Tāpat tā būtu piemērota
ģimenēm lai iepazītu un izprastu viens otru labāk, kā arī izpausties radoši. Bija skaidrs, ka
vislabāk šo darbību būtu veikt aci pret aci, nevis tiešsaistē.
- Kādā kontekstā izmantotu metodi? Cik viegli to pielāgot?
Dalībnieki izsaka domas, ka viņi to var viegli izmantot bērnudārzā, klasēs, sociālajā darbā
un ģimenes kontekstā.
- Vadīšana pāros: Vai tā ir iespējama? Kādi apstākļi būtu nepieciešami pāru līderības
procesā?
Dalībnieki teica, ka to varētu izmantot pieaugušiem studentiem, nevis bērniem. Ideja, ka
metode ir veidota uz spēles pamata, ir ļoti iekļaujoša un palīdz patiešām labāk izprast
metodi rotaļīgā veidā.
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3.3 - UNGĀRIJA
Kopumā apmācības radīja telpu, kurā pieredzē varēja dalīties izglītotāji no izglītības
sistēmām visā pasaulē un mēģināja atrast kopīgus neformālās izglītības rīkus, kas līdzīgi
projektā izmantotajiem, un daudz diskutēja par to, kā uzlabot izglītību kopumā. Uzdevām
3 dažādus jautājumus, kuri tika apkopoti zemāk:
- Kādas ir stiprās un, iespējamās, vājās puses šai metodei?
Spēks ir metodes radošumā, kas palīdz izpausties, vājā vieta varētu būt kāda pārliecības
trūkums par zīmēšanu (interesanti šeit bija tas, ka jaunieši, kuriem ir lielāka pieredze
neformālās izglītības jomā, varētu būt labāki zīmēšanā nekā formālās izglītības studenti,
kas varētu radīt nevienlīdzību kādās grupās).
- Metodes konteksts un tās adaptēšanas iespējas
Stāstniecība ir viena no labākajām metodēm jauniešiem, bet varbūt tā labāk darbojas līdz
12/13 gadu vecumam, kad viņi vēl kaut kādā līmenī tic pasakām.
- Vai pāra pāra vadīšanas metode ir iespējama un ja jā, tad kādi apstākļi būtu tam
nepieciešami?
Jā, tas ir iespējams, jo tas var būt jautri, taču ir nepieciešama draudzīga mācību vide, jo tā
viņiem var būt biedējoša.
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3.4 - NĪDERLANDE
Dalībnieki atzina, ka viņiem ļoti patika tiešsaistes apmācība, taču viņi to izjuta kā diezgan
intensīvu, jo tā bija vesela diena. Viņi bija patiešām pārsteigti, ka metode pati par sevi ir
ļoti vienkārša un ļauj to viegli pielāgot. Protams, galvenais ir izveidot kāršu kavu un to
izmantot, taču ir liela brīvība, cik daudz laika tu pavadi dažādās fāzēs.
Mēs izmantojām šādus 3 jautājumus kā pamatu, lai apspriestu metodes izmantojamību
viņiem un to, kas viņiem būtu jāpielāgo, lai to izmantotu ar saviem jauniešiem.
- Kādas ir metodes stiprās un vājās puses?
Dalībnieki minēja, ka viena no metodes stiprajām pusēm ir tā, ka tā ir “slēpts” veids, kā
runāt par iekļaušanas tēmām. Īpaši ar jauniešiem pubertātes vecumā jūs saņemat negatīvu
atbildi, kad apsēžaties runāt par šīm tēmām, taču ar šo metodi jūs sākat viņiem lēnām
atvērt šo tēmu ļoti jautrā veidā. Arī brīvība pielāgoties tiek uzskatīta par šīs metodes ļoti
stipro pusi. Pamatojoties uz to, jums gandrīz nav nepieciešami materiāli un nav nekādu
izmaksu, un jūs varat tos izmantot un pilnībā izmantot tā, kā vēlaties un kas ir piemērots
jauniešiem.
Metodes vājums ir ilgais process, kas nepieciešams lai sagatavotu jauniešus būt par
līderiem. Tas tiek uzskatīts par vieglāk izdarāmu skolās nekā jaunatnes darba organizācijās.
Skolās iespējams plānot iknedēļas vai ilgtermiņa procesus. Jaunatnes darba organizācijās
un kopienu centros tas ir ļoti grūti. Tas ir grūtāk ar jauniešiem jo nereti jauniešiem ir īsa
uzmanības noturība, ja jums nav noteikti laika, lai strādātu ar viņiem. Tika arī minēts, ka
bez pēdējās pārrunas ar jauniešiem metode zaudē daļu no savas nozīmes un galu galā
tiek izmantota galvenokārt izklaidei. Tas ir metodes vājums, jo pastāv risks, ka daži jaunieši
neapmeklēs visu procesu un pēc tam iegūs mazāk nekā cerēts.
- Kādā kontekstā izmantotu metodi? Cik pielāgojama tā ir?
Visi dalībnieki strādā vai nu ar bērniem, vai ar pusaudžiem. Viņi visi uzskatīja, ka noteikti ir
veids, kā šo metodi izmantot savās organizācijās. Taču secināts, ka to viennozīmīgi ir
vieglāk izmantot skolas vidē nekā darbā ar jaunatni, jo skolās to var ietilpināt noteiktā laika
grafikā un tādējādi tiek garantēta dalība līdz galam.
Vēl viena interesanta dalībnieku piezīme bija tāda, ka metode ir ļoti noderīga arī priekš
citām tēmām nevis tikai runājot par sociālo iekļaušanu. Viena no jaunatnes darbiniecēm
minēja, ka viņa to var viegli izmantot kā radošu aktivitāti, lai savā kopienas centrā
pusaudžu grupa iepazītos, izmantojot visas piedāvātās aktivitātes. Stāstīšana mūsdienās ir
ļoti aktuāla un svarīga pusaudžiem, lai viņi varētu pastāstīt savu stāstu. Šim nolūkam šī
metode piedāvā daudz dažādu aktivitāšu un pieeju.
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- Pāra vadīšanas process: Vai ta sir iespējams? Kādi apstākļi ir nepieciešami pāru
vadīšanas aktivitātēm?
Dalībnieku secinājums bija, ka jā, dažās situācijās ir iespējams izmantot procesa vienaudžu
vadību. Tomēr secinājums ir tāds, ka tas nav kaut kas tāds, kas piemērots visu vecumu
jauniešiem un visām mērķa grupām. Droši vien tas ir efektīvāks ar vecākiem bērniem un
jauniešiem, jo ar jaunākiem bērniem ir liela nedrošība vadīt vienaudžu priekšā.
Tāpat dalībnieki secināja, ka, ja jūs kā jaunatnes darbinieks vai skolotājs nolemjat strādāt
ar vienaudžu vadīšanu, jums patiešām ir jāpārliecinās, ka jums ir pieejams arī laiks, ko veltīt
jauno līderu atbalstam. Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešams divreiz ilgāks semināru laiks,
lai sēdētu kopā ar jauniešiem, palīdzētu viņiem plānot aktivitātes un kopā ar viņiem
pārdomātu to, ko viņi ir iemācījušies vadīšanas laikā.

Ja jums kā skolotājam vai jaunatnes darbiniekam nav laika pilnībā ieguldīt šajā atbalstā,
iespējams, labāk to vadīt pašam. Pastāv iespēja jauniešiem radīt lielāku nedrošību un
problēmas, ja nevarat apņemties sniegt atbilstošu atbalstu.
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Ļoti izdevīgi varētu būt vienaudžu vadīšana ar "svešajiem", lai jauniešiem nebūtu jāvada
tiešajiem vienaudžiem, bet gan cilvēkiem, kurus viņi nepazīst, vai varbūt nedaudz
jaunākiem. Tas atvieglo vienaudžu vadītājiem sava veida “autoritāti” kā līderim un atvieglo
vadīšanu.
Visbeidzot, grupa secināja, ka vienaudžu vadība var notikt tikai drošā vidē. Tātad, ja
iepriekš nav skaidrs, vai tiešām izdosies izveidot šo drošo vietu jauniešu vidū, tad labāk
nevadīt vienaudžus. Lai cik jauki būtu, ja jaunieši vada darbnīcas citiem jauniešiem, ja nav
iespējams garantēt drošu vietu vadīšanai, ir neētiski ievest kādu jaunieti šajā
neaizsargātajā situācijā.
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4. GALVENAIS KOPSAVILKUMS
PIELĀGOJAMĪBA
Skatototies visu vietējo apmācību pieredzes četrās valstīs, svarīgākais minētais inovācijas
elements ir pašas metodes elastība un pielāgojamība.
Lielākā daļa vietējo apmācību dalībnieku bija jaunatnes darbinieki, nevis skolotāji. No
darba ar jaunatni un neformālās izglītības perspektīvas jau tagad liela uzmanība tiek
pievērsta jūsu darbību un metožu pielāgošanai jūsu mērķa grupas īpašajām vajadzībām.
Tas nozīmē, ka noderīgai metodei ir svarīgi to pārveidot attiecībā pret lietotāju mērķa
grupu.
Vietējo apmācību dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka metodi var izmantot jebkur, ārā vai
iekštelpās jebkura veida telpās, bez pārmērīgām izmaksām materiālos, klātienē vai
tiešsaistes platformās. Metode deva lielu brīvību palīgdarbības izmantošanā un dažādu
darba formu, piemēram, teātra, radošo metožu un fizisko aktivitāšu izmantošanā.
Skaidri var secināt no dalībniekiem, ka metode ir pārsteidzoši pielāgojama. Tika apsprieta
arī iespēja īstenot apmācību individuāli, ja jauniešiem ir psihiskas problēmas, uzmanības
traucējumi vai īpašas vajadzības.
Vēl viens iespējamais lietojums piedāvā ģimeņu iesaisti: tas ir veids, kā strādāt pie
noteiktas tēmas, pateicoties radošuma izpausmei, kas var veicināt ģimenes saišu un
attiecību stiprināšanu.
Atšķirīgais sociālais un kultūras konteksts katrā valstī radīja dažādus cilvēku secinājumus un
viedokļus par pasaku dzīves metodes elementiem. Piemēram, dažos gadījumos ir
atklājies, ka stāstu radīšanas, bet galvenokārt zīmēšanas aktivitātes, var labāk darboties
vecumā līdz 12/13 gadiem, kad aktivitātēs tiek vairāk iesaistīti spēļes elementi.
No otras puses, kopīgs viedoklis ir acīmredzams, atzīstot stāstniecības efektivitāti, lai
iedziļinātos svarīgās tēmās iekļaušanas jomā "slēptā" veidā. Daudzas tēmas, piemēram,
rasisms, iebiedēšana, seksisms un sociālā atstumtība kopumā, ir ārkārtīgi jutīgas, lai tās ar
jauniešiem tiktu apspriestas tiešā veidā, un to tieša apspriešana bieži vien noved pie joku
un ekstrēmu perspektīvu un viedokļu izteikšanas. Taču, ja metode rada iespēju netieši
strādāt pie šīm tēmām, jauniešiem ir iespēja to piedzīvot dabiskāk un paņemt šo pieredzi
sev līdzi, kad viņi vēlāk sāk apspriest šīs tēmas.
Pasakas spēks jau savā senču izglītības formā rada emocionālas iesaistes un mācīšanas
efektu, neliekot stāstniekam vai lasītājam sajusties uzmanības centrā. Tāpat jaunieši, kuri
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izmanto kāršu kavu radīšanas procesā, jūtas brīvāk un ērtāk, lai paustu savu viedokli un
domas.
IESPĒJAMĀS METODES VĀJĀS PUSES
Iespējamais metodes trūkums, kas tika minēts vairākkārt, ir procesa ilgums, jo tas prasa
laiku un uzmanību. Šī iemesla dēļ formālās izglītības konteksts būtu kā labākā vide visas
aktivitātes veikšanai: skolās ir iespējams vieglāk plānot iknedēļas vai ilgtermiņa procesus
nekā jaunatnes darba organizācijās. Tur biežāk jaunieši nāk, kad vēlas un nav obligāti.
Jaunatnes darbā varētu būt interesantāk aplūkot iespēju semināru organizēt īsākā un
intensīvākā laika posmā, piemēram, vienā veselā nedēļas nogalē. Tas rada lielākas
iespējas jauniešiem pilnībā apņemties un iesaistīties procesā no sākuma līdz beigām.
VADĪŠANA PĀROS
Attiecībā uz vienaudžu vadību pirms tās ieviešanas ir jāņem vērā daži būtiski punkti. Tas
nav funkcionāls visiem vecumiem bez izņēmuma. Pusaudžiem tas ir praktiskāk un
noderīgāk nekā bērniem. Jaunākajiem cilvēkiem var būt grūti vadīt vienaudžu darbnīcu
drošā, dalībniekiem un vadītājam pozitīvā veidā. Pat neliela atšķirība, vecuma starpība, kur
vadītājs ir vecāks par dalībniekiem ļauj izveidot labāku grupas dinamiku. Ļoti izdevīgi
varētu būt arī vienaudžu vadīšana ar svēšā grupā, lai jauniešiem nebūtu jāvada
pazīstamajiem vienaudžiem, ar kuriem viņš gadiem ilgi ir bijis saistīts, piemēram, klases
kontekstā. Ja to veic skolā, skolotāja klātbūtne ir būtiska. Ir nepieciešama draudzīga
mācību vide, jo formāla vide var būt biedējoša jaunajiem vadītājiem.
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NOSLĒDZOŠIE SECINĀJUMI
Noslēgumā jāsaka, ka "Pasaku" kāršu komplekta izveides process var būt noderīgs
jebkuram lietotājam, kurš strādā tieši ar dažāda vecuma jauniešiem.
Metode rada iespēju strādāt pie jautājumiem, kas viņus skar tieši, dodot viņiem iespēju
izpausties, konfrontēt vienam otru un, iespējams, vizualizēt vai apmainīties ar iespējamiem
risinājumiem un piedzīvotajām problēmām.
Vēl viens ļoti spēcīgs secinājums ir tāds, ka pasaku dzīves metode ir ļoti pielāgojama un
tajā var brīvi mainīt atbalsta aktivitātes, procesa ilgumu un vispārējo īstenošanu. Jūs varat
pilnībā izlemt, pamatojoties uz jūsu mērķa grupas vajadzībām, vai tam ir jābūt ilgam
sistemātiskam vai īsam intensīvam procesam. Varat pievienot jebkāda veida aktivitātes,
kas, jūsuprāt, dod labumu grupas dinamikai un grupas procesam.
Vienaudžu līderība ir funkcija, ko var īstenot tikai noteiktos apstākļos: ja ir iespēja visu
procesu īstenot pareizajā laikā, ar skolotāju vai jaunatnes darbinieku klātbūtni, kas spēj
sniegt atbilstošu atbalstu.
Šis atbalsts ir būtisks, lai jaunatnes līderiem mācību process būtu labs un viņi strādātu pie
savu kompetenču pilnveidošanas. Bez tā jūs radāt risku, ka jaunajiem vadītājiem būs slikta
pieredze, viņi nebūs gatavi un procesa beigās nejutīsies pārliecināti. Tas nozīmē, ka, ja
jums kā pedagogam vai jaunatnes darbiniekam nav nepieciešamā laika, ko ieguldīt
jaunatnes līderu atbalstā, labāk ir vadīt procesu pašam.
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