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APRAKSTS
Šis teksts , kas ir jūsu priekšā, ir visu Itālijā, Latvijā, Ungārijā un Nīderlandē veikto
eksperimentu ar metodi “Pasaku dzīve – neformāli , inovatīvi instrumenti sociālajai
iekļaušanai skolās” izmantošanas procesa un vadlīniju apraksts.
Nodaļās, kas seko šim ievadam, varat atrast visus katras fāzes vispārīgos aprakstus un
secinājumus. Ja vēlaties uzzināt vairāk un iegūt sīkāku informāciju par katru procesa
posmu, varat atrast detalizētus aprakstus, kas bez maksas lejupielādējami projekta
fairytaleslife.eu vietnē:
IO1
Ja vēlaties uzzināt, kā izveidot nodarbības un tā vadīt, tad lūkojieties pēc apraksta par
pirmo nacionālo darbnīcu eksperimentu 1. Intelektuālie rezultāti skolās.
IO2
Ja vēlaties izveidot, pielāgot un pārvaldīt savu darbnīcu, varat skatīt rokasgrāmatu:
Intelektuālie rezultāti 2
IO3
Ja jūs interesē vienaudžu vadīšanas modelis un tā atkārtošana, kā arī pieredze no
jauniešiem, kuri vadīja semināru, skatiet sadaļu Intelektuālais rezultāts 3
IO4
Ja jūs interesē apmācības kurss metodes izmantošanai un iespēja to pielāgot jaunatnes
darbiniekiem, pedagogiem un skolotājiem, skatiet 4. Intelektuālo rezultātu
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1. IEVADS
Erasmus+ projekta "Pasaku dzīve — neformālās izglītības inovatīvie instrumenti sociālajai
iekļaušanai skolās" mērķis ir veidot iekļaujošu pieeju formālajai un neformālajai izglītībai,
kuras pamatā ir stāstu stāstīšana, izmantojot īpašu praksi, kuras nosaukums ir Fairy Tale
Life kartes, ko izveidoja un izstrādāja organizācija Stranaidea vietējā līmenī un Itālijas
Erasmus+ nacionālā aģentūra atzinusi par instrumentu, kas jāizstrādā Eiropas līmenī.
Metode ietver kāršu kavas izmantošanu stāstu veidošanai, iedvesmojoties no Vladimira
Jakovleviča Propa un Džanni Rodari pētījumiem, kas veidoti par stāstos un pasakās
atkārtojamo struktūru un elementu identificēšanu, kur daudzveidība un dažāda veida
trūkumi ir faktors, kas jāpiešķir varoņiem. Šo rīku var izmantot, lai skatītos uz mūsdienu
pasauli, radoši un jaunu interpretāciju. Viss projekts ļāva iesaistītajiem partneriem izveidot
metodi un no jauna definēt to vairākos posmos.
PARTNERORGANIZĀCIJAS
STRANIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS (Itālija)
JĀ! - Jauniešu apmaiņas dienests (Nīderlande)
JAUNPILS PAŠVALDĪBA (Latvija)
GALILEO PROGETTI (Ungārija)
MĒRĶI
●
●
●

Dialoga un sadarbības veicināšana formālās un neformālās izglītības starpā,
izmantojot apmācības, testēšanu, novērtēšanu un labas prakses attīstību.
Uzlabot un izplatīt pasaku kartīšu praksi, pateicoties dažādu valstu pedagogu,
jaunatnes darbinieku, skolotāju un studentu ieguldījumam.
Stiprināt cilvēku spēju domāt kritiski, izvērtēt redzējumu uz pasauli, kurā viņi
dzīvo, uz konstruktīvu, iztēli bagātu un iekļaujošu skatījumu

PAREDZAMIE REZULTĀTI
● Skolotāji un pedagogi ir labāk sagatavoti, lai risinātu dažādības jautājumus
kopumā, izmantojot pieeju, kuras pamatā ir individuāla un īpaša pieeja
● Jauna, iekļaujoša stāstu stāstīšanas pieeja, kas pārbaudīta un izplatīta skolās
● Uzlabota sadarbība vietējā un starptautiskā līmenī starp formālo un neformālo
izglītību
● Uzlabots nelabvēlīgo audzēkņu sniegums un labāka dažādības pieņemšana
klasēs
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2. PROJEKTS UN PROCESS
Projektā Fairy Tales Life tiek veidota metodoloģija, kuras pamatā ir stāstu stāstīšana un
stāstu veidošana, lai apmācītu jauniešus par dažādības tēmu vēsturiskā brīdī, kad tiek
nopietni apšaubītas iekļaušanas un dažādības pieņemšanas vērtības.
METODOLOĢIJA
- Paraugprakses un inovatīvu instrumentu un metodoloģiju apmaiņa, lai attīstītu formālās
un neformālās izglītības sinerģiju.
- Izmēģinot rīkus un metodoloģijas, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu
sociālo iekļaušanu skolās un veicinātu mācībām labvēlīgas vides izveidi.
- Izstrādāt, pārbaudīt, ieviest un izplatīt stāstu stāstīšanas un stāstu veidošanas metodes,
lai apmācītu jauniešus (arī ar mazākām iespējām) kā līdzvadītājus pasākumos, kas izglīto
jauniešus par dažādību.
Projekts ietver trīs īslaicīgu apmācību pasākumu īstenošanu, iesaistot pasniedzējus un
jauniešus (arī ar mazākām iespējām), kas, izmantojot kooperatīvu mācīšanos, kopā veidos
novatoriskās stāstu stāstīšanas un stāstu veidošanas metodoloģijas teorētiskos un
praktiskos elementus.
Projekts tiek izstrādāts šādos posmos:
• Inovatīvu metožu un instrumentu izstrāde, pārbaude un ieviešana jauniešu neformālajai
izglītībai skolās, lai atpazītu un novērtētu mācību procesā iegūtās transversālās
kompetences.
• Metodes un tās novērtēšanai izstrādāto rīku eksperimentēšana vietējā līmenī iesaistītajās
vidusskolās
• Rīku komplekta apstrāde un apmācības kursa īstenošana par metodi, kas paredzēta
skolotājiem, pasniedzējiem, jaunatnes darbiniekiem un jaunajiem vienaudžu izglītotājiem.
• Nobeiguma pasākumu īstenošana, lai izplatītu rezultātus visiem dažādajiem sociālajā
iekļaušanā un izglītībā iesaistītajiem dalībniekiem formālās un neformālās izglītības
dažādības virzienā.
Kā ilgtermiņa ieguvums katrai organizācijai ir jauna darba metode, darbības modeļi un
apmācību modulis, ko piedāvāt citām skolām un iestādēm savā teritorijā.
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SASNIEGTIE REZULTĀTI
O1 - Pirmais didaktiskais eksperiments: vietējie semināri partnerskolās, skolēnu grupām
(kopā vada skolotājs un treneris).
O2 - Rīkkopa: katrā valstī izveidoto rīku un kāršu komplekta apraksts, grafiski gatavs
lietošanai citiem ar dažām kāršu sgatavēm jaunai spēles izveidei un bezmaksas
lejupielādei no projekta vietnes
O3 - Otrais didaktiskais eksperiments: vietējie semināri vidusskolu studentiem, ko vada
jaunatnes darbinieki un jaunie studenti trenera uzraudzībā
O4 - Apmācības kurss: vietējie apmācības kursi par metodi skolotājiem, pasniedzējiem
un/vai jaunatnes darbiniekiem
O5 - Guidelines Vadlīniju teksts par metodi
DALĪBNIEKU SKAITS UN PROFILS
The direct beneficiaries of the activities are:
• 8 pasniedzēji/skolotāji/jaunatnes darbinieki, kas iesaistīti trīs apmācību pasākumos
un divos vietējos eksperimentos
• Pirmajā seminārā un otrajā apmācību pasākumā kā dalībnieki tika iesaistīti 8 studenti
(arī ar nelabvēlīgu situāciju), lai kļūtu par otrā semināra jaunajiem vadītājiem un
novērtētu to trešajās apmācībās.
• 37 skolotāji/pasniedzēji/jaunatnes darbinieki vietējos apmācību kursos par metodi un
instrumentiem
• 60 vidusskolu skolēni, kas iesaistīti pirmajā metodes eksperimentā,
• Otrajā metodes eksperimentā tika iesaistīti 49 vidusskolu skolēni.
Netiešie labuma guvēji, kas tika iesaistīti, izmantojot informāciju un konkrētu pasākumu
redzamību, ir skolotāji un pasniedzēji, jaunatnes darbinieki, studenti un ar izglītību saistīto
organizāciju un iestāžu pārstāvji:

-

60 dalībnieki izplatīšanas pasākumā Itālijā
60 dalībnieki izplatīšnas pasākumā Ungārijā
51 dalībnieks izplatīšnas pasākumā Latvijā
6 dalībnieki tiešsaistes izpaltīšanas pasākumā Nīderlandē

PROJEKTA ILGUMS
3 gadi (no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim).
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2.2 - TIMELINE
Projekta laika plānojums:
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3. A POSMS
METODES IZPĒTE
3.1 - 1. STARPTAUTISKĀS APMĀCĪBAS
Pirmais kopīgais personāla īstermiņa apmācības pasākums notika Turīnā, Itālijā, no
2019. gada 1. jūlija līdz 6. jūlijam.
Pirmās apmācības bija iespēja padziļināt savstarpējās zināšanas starp partneriem, sākot ar
kopīgas metodikas noteikšanu un kopā nostiprināt kāršu kavas veidošanas izglītības
procesu. Stranaidea iepazīstināja ar stāstu stāstīšanas rīku un metodoloģijām, izmantojot
dažādas aktivitātes, kā arī teorētiski prezentējot stāstīšanas metodi un tās iespējamo
pielāgošanu neformālajā izglītībā. Pēc tam grupa izveidoja savu kāršu kavas darbnīcas
simulācijā, kas sadalīta četrās fāzēs, katra atbilst kārts veidam: rakstzīmes, atrašanās vietas,
objekti un īpašā karte. Tas pats ceļš, ko pēc tam īstenota un tālāk attīstīta katra
organizācija valsts mērogā veiktu formālās izglītības kontekstā. Dalībnieki uzsāka kopīgu
darbnīcu procesa izveidi, nosakot skolas mērķi, darbnīcas struktūru, iekļaušanas tēmu,
nepieciešamos materiālus un konkrētus mērķus.
Jau no pirmā brīža jaunu karšu veidošana, sākot ar indivīdu un grupas personīgo pieredzi,
šķita viens no svarīgākajiem un inovatīvākajiem instrumenta elementiem.
VIETĒJĀS DARBNĪCAS MĒRĶIS
Stranaidea strādā ar skolu, ar kuru viņi sadarbojas jau ilgu laiku, un kurā skolotāja ir ļoti
iesaistīta. Tā būs tikai meiteņu grupa, un viņas būs vecumā no 17 līdz 19 gadiem. Galileo
Progetti nestrādā tieši skolā, bet kopā ar profesoru un studentiem (no dažādām klasēm)
viņi divu vai trīs dienu semināros dodas uz laukiem. Tā ir speciālā skola skolēniem ar runas
traucējumiem vecumā no 16 gadiem. Latvijā skolēni ir Jaunpils vidusskolas jauktā vairāku
klašu grupa. YES strādā ar jauktu studentu grupu Demokrātiskajā skolā Nīderlandē.
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AKTIVITĀTES, NOVĒRTĒŠANA UN KOMUNIKĀCIJA
Partneri noteica nacionālo semināru struktūru, nosakot laiku, aktivitātes un vingrinājumus,
kā arī iezīmēja topošo vienaudžu līderu profilu, kuriem bija jāvada otrais seminārs
nākamajā projekta posmā. Vēl viena izplatīta izvēle bija ziņojumu, noderīgu materiālu
apkopošana un trīs dažādu veidu vērtēšanas veidlapu (skolotājiem, jaunatnes
darbiniekiem un studentiem) un pētniecības rīku izstrāde. Mēs arī apspriedām
komunikācijas izplatīšanu un iekšējos un ārējos aspektus: grupu izveidi vietnē whatsapp,
izmantojot e-pastu, kopīgus diskus Google tīklā, līdz pat pilnībā speciālas vietnes izveidei,
no kuras lejupielādēt rezultātus.

3.2) 1.DIDAKTISKĀ EKSPERIMENTĀCIJA SKOLĀS
Vietējie semināri partnerskolās skolēnu grupai (kopā vada skolotājs un treneris).
Eksperimenti vidusskolās, iesaistot katru partnerorganizāciju rīka "Pasaku dzīve", apgūti
un izstrādāti pirmajā kopīgā apmācību pasākumā.
Katrā partnerskolā ir īstenota darbnīca ar skolēniem, lai eksperimentētu ar kāršu kavu.
Aktivitātes katrā partnervalstī ir veikuši partnerorganizācijas pasniedzēji, kuri piedalījās
pirmajā apmācību pasākumā par stāstu veidošanas metodi un izmantoja, sadarbojoties
skolotājiem, izstrādātos vērtēšanas rīkus.
Katrā kontekstā parādījās jautājumi un aspekti, kas saistīti ar skolēnu daudzveidību un
sociālo iekļaušanu, atkarībā no tā, kā dažas grupas vai minoritātes vai indivīdi tiek uztverti
savā skolā un pret viņiem vērstā diskriminācija.
Katras grupas izveidotās kartītes katrā valstī tiek iekļautas sākotnējā komplektā un
apkopotas rīku komplektā, kas tika izveidots eksperimenta beigās, lai nodrošinātu rīka
pārnesamību.
Pasaku dzīves rīks ir piedāvāts kopā ar citām partnerorganizāciju aktivitātēm, kuras tika
izstrādātas un apvienotas pirmajā kopīgajā apmācību pasākumā, jo ir saistītas ar
stāstījumu, stāstu stāstīšanu un mācībām labvēlīgas vides izveidi. caur grupu veidošanu,
mākslinieciskām un radošām aktivitātēm.
UZDEVUMU SADALĪJUMS
Katra organizācija bija atbildīga par semināru sagatavošanu un plānošanu vietējā līmenī ar
skolu: dalīšanos ar katras skolas locekļiem, grupas izveidi, kas piedalīsies katra partnera
vērtēšanas rīku eksperimentēšanā un tulkošanā valsts valodā. Katra skola nolēma, vai
ierosināt eksperimentu visai klasei vai arī veikt viedokļu apkopojumu, pamatojoties uz
dažādu klašu interesi.
Pēc rīku un metodes sagatavošanas un kopīgas izveides pirmajā apmācību pasākumā
pasniedzēji novērtēja eksperimentus skolā, izmantojot partneru izstrādātos rīkus kopīgā
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veidā, un uzrakstīja ziņojumu, lai tos apstiprinātu, sniedzot ieteikumus uzlabošanai.
Stranaidea apkopoja semināru novērtējuma ziņojumus, lai sagatavotu otro kopīgo
apmācību pasākumu.
Katras partnervalsts pasniedzēju rakstītais teksta fails tika rakstīts angļu valodā, lai to
varētu dalīt partnerorganizācijas, kas tulkojušas katru no savas valodas (itāļu, ungāru,
holandiešu, latviešu).
Grafiskais uzstādījums ar fotogrāfijām un citiem dokumentācijas materiāliem un
koplietošana notika, pateicoties katras partnerorganizācijas tehniķa un referenta darbam
un Stranaidea koordinētajai kolekcijai.
GALVENIE SECINĀJUMI
Tas patiešām prasa laiku, lai radītu atmosfēru un iesaistītu pusaudžus. Katra valsts ir
izstrādājusi savu darbnīcu dažādos kontekstos, ar daudzām atšķirībām: dalībnieku vecums,
skaits un izcelsme, kā arī laiks un telpa, kurā seminārs notika. Neraugoties uz šiem
nosacījumiem, visos gadījumos atklājās, ka jauniešu iesaistīšanai primārā nozīme ir
pareizas atmosfēras radīšanai: pavadiet pareizo laiku, lai grupā izveidotu iekļaušanas,
uzklausīšanas un savstarpējas sapratnes vidi. Stiprināt metodi var, iekļaujot konkrētus
ekspertus atkarībā no tēmas.
Tas patiesi piešķir pārdzīvojumiem dziļumu. Ja dalībnieku izvēlētā tēma ir sarežģīta,
palīdzības meklēšana ārpus semināra var būt spēcīga un noderīga. Itālijas gadījumā
grupas izvēlētajai tēmai, LGBTQIA+ kustības tiesībām, bija nepieciešams kompetentu
cilvēku atbalsts. Biedrība Giosef Torino, pateicoties savai pieredzei, aktivitātei un misijai, ir
veicinājusi dalībnieku savstarpējās attiecības, sniedzot plašāku skatījumu uz tēmu.
Ungārija iesaistīja sarežģītu mērķa grupu un tai bija atšķirīga struktūra, un mūsu galvenais
mērķis bija radīt drošu vietu jauniešiem un patiešām koncentrēties uz neformālu izglītību,
tāpēc tika nolemts doties uz laukiem uz trim dienām un vadīt darbnīcastur. Bija ļoti svarīgi
redzēt, kā jaunieši ārpus skolas vieglāk attīstīja savas idejas. Esam strādājuši ar jauniešiem
no speciālās skolas, kur skolēniem ir mācīšanās grūtības, piemēram, runas problēmas un
valodas traucējumi. Visbeidzot jāpiemin, ka, lai gan kāršu zīmēšana un stāstu rakstīšana
prasīja vairāk laika, šajā gadījumā spēlēšana ar kārtīm un teātra veidošana bija milzīgs
panākums.
Pasaku dzīves metode ir ļoti noderīgs instruments darbam ar jauniešiem.
Svarīgākais secinājums, pie kura nonācām šajā semināru kārtā, ir tas, ka metode ir ļoti
noderīga darbā ar jauniešiem. Tas ir ļoti vienkāršs un rotaļīgs veids, kā likt jauniešiem
aizdomāties par iekļaušanas tēmu un atrast veidus, kā to saistīt ar savu dzīvi. Faktiskās
kāršu spēles spēlēšana ir tikai “gala produkts”.
Viss process, kurā tiek domāts par tēmu un kopīgi veidota kāršu kava, ir tas, kas liek
jauniešiem pārdomāt savu un citu situāciju.
11

Metode dod pietiekami daudz vietas, lai to pielāgotu jauniešu mērķa grupai, ar kuru
strādājat. Var gadīties, ka jūsu grupai jums vienkārši jāpielāgo tēma vai dažas aktivitātes,
pamatojoties uz jūsu jauniešu dažādajām spējām.
Tā ir ļoti efektīva metode, tā ir viegli pielietojama un pielāgojama, un ietekme bija
acīmredzama jauniešiem, ar kuriem šo metodi esam izmēģinājuši, gan līderības, gan
radošuma, gan sociālās iekļaušanas aspektā. Lai iegūtu pilnu procesu un secinājumus,
varat izlasīt sadaļu Intelektuālais rezultāts 1.
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4. B FĀZE
JAUNIEŠU VADĪBA
4.1 - 2. STARPTAUTISKĀS APMĀCĪBAS (AR JAUNIEŠIEM)
JAUNPILSĒ, LATVIJĀ
MĀCĪBU GALVENĀ STRUKTŪRA
16 dalībnieki (8 jaunieši un 8 skolotāji / jaunatnes darbinieki.)
2 jaunieši un 2 skolotāji/jaunatnes darbinieki katrā valstī (Ungārija, Latvija, Nīderlande,
Itālija)
2 treneri: Dani Korai (Nīderlande) un Marko Fiorito (Itālija)

Lepazīšanās un komandas veidošana
Pirmajās divās dienās mēs koncentrējāmies uz grupas veidošanu, nosaukumu apguvi un
vienam otru iepazīšanu, izmantojot dažādas (vārdu) spēles, enerģētikas un aktivitātes.
Pārējās dienās mums bija vakara programmas, kas bija vērstas uz izklaidi un vēl labāku
iepazīšanos, piemēram, bēgšanas istaba, latviešu pirts un deju un mūzikas vakars.
Programma un cerības
Otrajā dienā mēs organizējām sesiju, kurā izskaidrojām apmācību nedēļas programmu un
apkopojām un dalījāmies ar visām dalībnieku (jauniešu un skolotāju/jaunatnes darbinieku)
cerībām.
Tiek prezentēts pirmais lokālais posms
Otrās dienas otrajā pusē katra valsts sagatavoja un sniedza prezentāciju, lai parādītu
citiem partneriem, kā katrā valstī tika organizēts 15 stundu seminārs, kādas aktivitātes tika
izmantotas, lai atbalstītu kartīšu izgatavošanu un kādas bija vietējā semināra vispārīgie
rezultāti. Prezentācijās tika parādīti arī daži semināru laikā tapušie attēli un video.
Jauniešiem bija aktīva un vadošā loma prezentāciju sniegšanā.
Līderība un atbalsts
3. dienu sākām ar sesiju par vadīšanu un atbalstīšanu. Jaunieši izveidoja grupu, kas
koncentrējās uz vadību, un skolotāji / jaunatnes darbinieki izveidoja grupu, kas
koncentrējās uz atbalstu. Tas bija tāpēc, ka jaunieši būs semināru vadītāji nākamajā vietējā
fāzē un skolotāji / jaunatnes darbinieki būs viņu atbalstītāji šajā posmā. Katra grupa kopā
uz papīra tāfeles pierakstīja, kādi elementi vadītājam vai atbalstītājam ir vajadzīgi vai ar
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kuriem saskaras viņu loma. Kā dažādus elementus izvēlējāmies īpašības, bailes, ķermeņa
valodu/stāju un neiecietību.
Jaunieši vada
No 3. līdz 5. dienai organizējām 4x jauniešu vadītās nodarbības. Šajā sesijā ir 3 elementi:
1. Vienas valsts jaunieši organizē 60-75 minūšu sesiju vienā no karšu kategorijām ar
dažādām aktivitātēm, kuras viņi vēlētos izmantot nākamajās vietējās darbnīcās, kuras
viņi vadīs.
2. Pēc īsa pārtraukuma ir 60 minūšu laiks, lai sniegtu atsauksmes jauniešiem, kas veicināja
sesiju. Ko kad labi? Kas varētu būt labāks? Kas jāņem vērā nākamreiz, organizējot
aktivitātes? Atsauksmes tika pierakstītas uz tāfeles katrai valstij.
3. Pēc tam nacionālajās grupās ir 60 minūtes laika, lai sagatavotos, ko viņi vēlas darīt kā
aktivitātes šīs karšu kategorijas darbnīcas(-u) laikā nākamajā vietējā seminārā. Šī sesija
dod laiku, lai jau veiktu sagatavošanās darbus nākamajam vietējam posmam
Katras valsts jauniešu komanda organizēja aktivitātes vienā kāršu kategorijā. Latvijas
jaunieši organizēja sesiju par varoņu kartēm, ungāru jaunieši nodarbību par vietu kartēm,
nīderlandiešu jaunieši nodarbību par maģiskiem objektiem / burvju spēka kartēm un
Itālijas grupa organizēja nodarbību par īpašajām / notikumu kartēm.
Īstenošana un novērtēšana
5. dienas otrajā daļā mums bija sesija par vērtēšanu nākamā vietējā semināra posmā. Pēc
tam katra valsts grupa prezentēja, kā vēlas organizēt nākamo vietējo darbnīcu posmu, ko
jaunieši veicinās. Šim nolūkam viņi izmantoja valsts laika izlaidi, lai strādātu jauniešu
atvieglotās nodarbībās. Šajās prezentācijās katra valstu grupa paskaidroja, kur, kā un kad
viņi vēlas organizēt seminārus un kāda veida aktivitātes jaunieši vēlas izmantot savā
darbnīcā.
Izvērtējām visu apmācību Latvijā ar visiem dalībniekiem. Izmantojām auga zīmējumu, kuru
esam izmantojuši kā ikdienas atspulgu visas kursu dienas. Tad mums bija novērtējums uz
līnijas no 0% līdz 100%, kur dalībnieki pozicionēja sevi uz līnijas, pamatojoties uz viņu
atbildi. Novērtēšanai izmantojām 4 dažādus jautājumus:

1.
2.

Kāda bija norises vieta, ēdināšana un izmitināšana apmācību laikā?
Kā jūs vērtējat savu iesaistīšanos apmācībās?

3.
4.

Ko jūs domājāt par apmācību programmu?
Vai sasniedzāt savas cerības, kuras izvirzījāt apmācības sākumā?
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Visbeidzot, mums bija pēdējā kārta, lai dalītos ar visu, ko vēlaties par apmācību kursu, un
pēc tam apmācību noslēdzām, izsniedzot apmeklējuma sertifikātus “oficiālā” ceremonijā.

4.2 - 2. didaktiskais eksperiments (jauniešu vadīts)
VISPĀRĪGS APRAKSTS
COVID-19 SITUĀCIJA
Pirmais un vissvarīgākais no mūsu secinājumiem ir atzīt ka Covid-19 situācija radīja
milzīgās sekas un ietekmi uz jauniešu vadīto nacionālo semināru 2. kārtas īstenošanu.
Sākotnējā laika skalā jauniešu vadītajām darbnīcām bija jāsākas gandrīz uzreiz pēc
starptautiskajām apmācībām ar jauniešiem Latvijā 2020. gada februārī, tomēr dažādās
situācijas katrā organizācijas valstī nozīmēja ļoti lielas atšķirības semināru norises laikā un
īstenošanā.
DAŽĀDAS DARBNĪCAS REALITĀTES
Covid-19 situācija nozīmēja ļoti lielas izmaiņas semināru īstenošanas veidā. Itālijā bija
hibrīda darbnīca, daļēji fiziska un daļēji tiešsaistē, jo tikai pusei klases bija atļauts
vienlaikus fiziski atrasties klasē. Latvijā un Ungārijā semināri tika organizēti pilnībā
tiešsaistē, izmantojot Zoom. Nīderlandē semināri tika organizēti fiziski.
Šīs izmaiņas darbnīcu realitātē nozīmēja, ka jauniešiem kopā ar jaunatnes darbiniekiem,
kas viņus atbalstīja, bija jābūt radošiem, jāpielāgojas pārmaiņām un jādara pavisam citas
lietas, nekā mēs gatavojāmies apmācībās.
Arī gadu ilgākam projektam ir ļoti liela ietekme uz jaunieša dzīvi. Viņiem ir ļoti svarīgi
palikt procesa plūsmā, lai viņi varētu palikt pilnībā apņēmīgi un ieinteresēti. Varam secināt,
ka projekta papildu ilgums nenāca par labu jaunieša procesam, lai gan nāca par labu
projekta izpildei un koordinēšanai.
Secinājums, ko varam izdarīt no šī procesa, ir tāds, ka jaunieši spēja tikt galā ar šīm
pārmaiņām un padarīt darbnīcas veiksmīgas un var radoši pārvarēt šķēršļus, taču tas
prasīja daudz vairāk laika un atbalsta, nekā sākotnēji bija plānots. Otrs (neparedzēts)
secinājums, ko varam izdarīt no šīs situācijas, ir tāds, ka pasaku dzīves metode acīmredzot
dod plašu telpu, lai mainītu gandrīz visu kontekstu, un tomēr noved pie vēlamā rezultāta,
liekot jauniešiem apzināties un runāt par sociālo iekļaušanu.
JAUNIEŠU VADĪTA DARBNĪCA PRIEKŠROCĪBAS
Mēs piedzīvojām ļoti lielas pozitīvas pārmaiņas jauniešu vidū, kas vadīja darbnīcas. Viņi
kļuva pašpārliecinātāki, attīstīja savas līderības un vadīšanas prasmes, un mēs redzējām
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lielas izmaiņas viņu klātbūtnē un attieksmē. Semināru vadīšanas process, kā arī laiks, lai
pirms tam pārdomātu, ko vadītāji vēlas iemācīties un attīstīties, un pēc tam redzētu, ko
viņi ir ieguvuši, patiešām palīdz viņiem pašattīstībā. Turklāt jaunieši, kas vada darbnīcas,
nevis pieaugušie, rada pavisam citu atmosfēru un dinamiku, kas ir izdevīgi izpratnes
veidošanas procesā par sociālās iekļaušanas tēmu.
JAUNO LĪDERU ATBALSTĪŠANA
Lai gan jauniešu vadīšana rada daudz papildu priekšrocību un labākus rezultātus, tas prasa
daudz plānošanas, pārdomu un atbalsta. Tāpat esam novērojuši, ka nepieciešamais
atbalsts pārsvarā ir intensīvāks sākumā, kad jauniešiem nepieciešams lielāks
uzmundrinājums un atbalsts kļūst mazāk intensīvs, jo tālāk process notiek.
Bez atbalsta jūs radāt risku, ka jaunajiem vadītājiem būs slikta pieredze, viņi būs
nesagatavoti un procesa beigās nejutīsies pārliecināti. Tas nozīmē, ka, ja jums kā
pedagogam vai jaunatnes darbiniekam nav pilna laika, lai ieguldītu jaunatnes līderu
atbalstā, labāk ir vadīt procesu pašam.
METODES IZMANTOŠANAS BRĪVĪBA
Tā ir ļoti elastīga metode un tādējādi dod daudz vietas, lai to pielāgotu (jauno) darbnīcu
vadītāju un dalībnieku vajadzībām.
Lai iegūtu pilnu procesa izklāstu un secinājumus, varat izlasīt sadaļu Intelektuālais rezultāts
3.

16

4.3 - 2RD INTERNATIONAL TRAINING - ONLINE MODALITY

1. DIENA

2. DIENA

3. DIENA

4. DIENA

Izaicinājums būt līderim

Dalībnieku grupa

Atbals tājs un skolotājs

Kopsavilkums

RĪTS

RĪTS

RĪTS

RĪTS
Sasveicināšnaās un “vārdu

Situācija katrā vals . 2.

Sasveicināšanās un

Sasveicināšanās un

Nacionālās semināra

digitālās bumbas spēles

tērzēšana starp jauniešiem

ķēdes” spēle

ziņojums.

ievads

JAUTĀJUMU UN ATBILDES

JAUTĀJUMU UN ATBILDES

JAUTĀJUMU UN ATBILDES

JAUTĀJUMU UN ATBILDES

AKTIVITĀTE

AKTIVITĀTE

AKTIVITĀTE

AKTIVITĀTE

• Ieguvumi un šķēršļi

Nobeiguma apsvērumi par
metodi

• Neveiklība

• Grupu dinamika

• Tiešsaistes atbalsts:

• Vadītāja grū bas

• Uzmanība un procesa

cilvēki, ierīces un digitālie

struktūra

rīki

PĀRTRAUKUMS

PĀRTRAUKUMS

PĀRTRAUKUMS

PĒCPUSDIENA

PĒCPUSDIENA

PĒCPUSDIENA

PĒCPUSDIENA

GRUPAS DARBĪBA

PREZENTĀCIJAS

Viktorīnas darbība

Izvērtēšana

• Improvizācijas vadīšana

AKTIVITĀTE

• Labākais atbals tājs

• Izmaiņas Covid-19 dēļ

• Mācīt

• Līdera pārliecība

• Panākumi un uzlabojumi

Covid-19 uzliesmojuma dēļ trešā apmācība, kas būtu bijusi Ungārijā, bija spiesta notikt
tiešsaistē.
IZAICINĀJUMS BŪT LĪDERIM
Apmācības sākām iepazīstinot ar situāciju mūsu mītnes zemēs, un jaunieši ir dalījušies
pieredzē par nacionālo semināru, ko viņi ir veikuši. Ar intervijas metodes palīdzību
aktivitātes laikā jaunie vadītāji caur jautājumiem un atbildēm varēja izpētīt citu pieredzi.
Aktivitāte norisinājās divās dažādās kārtās, sadalot divas apakšgrupas, kuras tika jauktas
pēc tautības, lai nodrošinātu platformu ikvienas pieredzes uzklausīšanai. Pirmajā kārtā 1.
grupā jautājums bija par to, cik izaicinoši ir būt līderim. Runājām par neveiklības
piedzīvošanu un to, kā to pārvarēt, kas visiem bija grūtākais darbnīcas laikā. Pēc tam
gājām tālāk, lai dalītos ar idejām par to, kā rīkoties situācijā, kad kāds nav ieinteresēts un
kā viņu iespējams iesaistīt. Tikmēr 2. grupā vispirms esam tikuši galā ar līderu pozīciju.
Atbildot uz to, kā jūs varat redzēt vairāk pārliecības par sevi kā līderi, esam apkopojuši
labas prakses piemērus, piemēram, pievērst uzmanību ķermeņa valodai un mierīgi runāt.
Pēc pārtraukuma dalījāmies ar idejām par to, kāpēc improvizācija ir svarīga līdera prasme,
kas bija viens no galvenajiem semināra punktiem, jo projekta laikā covid situācija bieži
mūs nostādīja pozīcijās, kur bija jāveic izmaiņas un improvizācija bija un joprojām ir
galvenais kas palīdz, lai risinātu šādas problēmas.

 

tī

tī

tī

tī
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DALĪBNIEKU GRUPA
Pēc nelielas iepazīšanās spēles, 1. grupas darbnīcas otrajā kārtā sākām ar to vai bija
novērojams, ka dalībnieki grupējas savā starpā, vai arī viņi ir gatavi jauniešu vadībai?
Varējām redzēt argumentus par un pret, iesaistot cilvēkus, kuri patiesībā ir draugi, un kā
pārvarēt dalībnieku kautrību. Pēc tam mēs apspriedām kā, lai saglabā uzmanību, kas
tiešsaistes telpā varētu būt vēl grūtāk. Aktivitāšu laika ierobežošana bija viens no
galvenajiem elementiem, lai nebūtu laika garlaikoties, un vēl viens svarīgs solis bija
jautājumu uzdošana, kas liek dalībniekiem domāt. 2. grupā mēs sākām ar jautājumu, kā
dalībniekiem bija iespēja radīt dinamiku, kad puse no grupas bija tiešsaistē, kas itāļu
komandai bija visatbilstošākais, un viņi iebilda, ka sākumā bija ļoti grūti, jo dalībnieki viens
otru nepazina, bet ar nākamo reizi tas ir kļuvis mazāk grūtāk. Visbeidzot, beidzot ar
vispārīgu jautājumu par to, vai viņi ir izvēlējušies piedalīties seminārā, vai dinamika bija
laba vai slikta, kad mēs noskaidrojām, ka jaunākus cilvēkus bija mazāk viegli iesaistīt nekā
nedaudz vecākus, jo viņi piedalījās tiešsaistē, jo vecāki cilvēki spēja vairāk pievērst
uzmanību ilgāku laiku, nenogurstot.
ATBALSTĪTĀJS UN SKOLOTĀJA
Noslēdzošajā, trešajā kārtā, esam nolēmuši apvienot abas grupas, lai pārrunātu pieredzi
par atbalstītāja un skolotāja lomu, jo tā bija ļoti dažāda. Nīderlandē bija tikai Dani kā
atbalstītājs, Ungārijā Flóra bija atbalstītājs, bet Ernő kā skolotājs ļoti palīdzēja, Latvijā: tas
bija tiešsaistē zoom palatformā skolotāja Valentīna to darīja angļu valodas stundā. Tāpēc
viņa bija daļa no tā, viņa atbalstīja un palīdzēja ar laika plānošanu un pārtraukumiem,
jaunatnes darbiniece Ieva palīdzēja izskaidrot un palīdzēja ar tiešsaistes platformu
koriģēšanu.
Itālijā bija divi skolotāji, pirmais bija tas pats, kas bija pirmajā nacionālajā seminārā, un
viņa bija ļoti saprotoša un iesaistīta, bet otrā skolotāja nebija tik ieinteresēta projektā, un
viņa paņēma dažus dalībniekus, lai veiktu skolas testus; Martina bija diezgan sarūgtināta,
tas negatīvi ietekmēja, bet galu galā viņi bija ļoti mierīga skolotāja priekšā.
Nākamajā kārtas daļā esam dalījušies pieredzē par to, kā piesaistīt dalībnieku semināram,
kā mēs esam pieņēmuši lēmumu un cik grūti bija atbalstīt jauniešus tiešsaistē. Kopumā
varējām redzēt, ka vairumā valstu sākumā bija nepieciešams atbalsts un liels grūdiens no
abām pusēm, un tad bija svarīgi spert soli atpakaļ un klusībā būt klāt, ja palīdzība tiks
lūgta nākotnē
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5. C POSMS
IZMANTOJAMĪBA CITIEM
5.1 - Rokasgrāmata IO2 + vietne
Lai iegūtu pilnu procesu un secinājumus, varat izlasīt sadaļu Intelektuālais rezultāts 2.
Izveidotais rīku komplekts ir katrā valstī izveidoto rīku apraksts un kāršu komplekts, kas
ir grafiski jauks un gatavs lietošanai citiem, ar dažām tukšām sagatavēm jaunai spēles
izveidei un bezmaksas lejupielādei no projekta vietnes.
Rīku komplekts ar kāršu komplektu ir izveidots, pirmo reizi eksperimentējot ar vērtēšanas
rīkiem (aptauja skolēniem; treneru aptaujas režģis, pašvērtējuma anketa un pieredzes
beigās anketa eksperimentā iesaistītajiem skolotājiem).
Šis novatoriskais stāstu veidošanas un stāstīšanas rīks ir pielāgots partnervalstu skolu videi,
pateicoties eksperimentiem, kas ļāva to bagātināt ar dažādu valstu un kultūru
ieguldījumiem, attīstot to arī attiecībā uz dažādām sociālās iekļaušanas tēmām, apstiprinot
tā pārnesamību un lietderību uz izglītību, izmantojot vidusskolēnu dažādību.
Rīku komplekts tika dalīts jau otrā kopīgā apmācību pasākumā Latvijā, kura laikā dalībnieki
kopīgi izvērtēja pirmo eksperimentu un salīdzināja, lai kopā izsijātu un definētu didaktiskos
moduļus otrajam eksperimentam un vietējam apmācību kursam, lai iesaistītu lielāku
skolotāju un pasniedzēju skaits. Tādā veidā mēs izplatījām rezultātu, to ieviešot, un tālāk
pārbaudījām tā pārnesamību ārpus pirmā eksperimenta konteksta, un tika apkopotas
papildu atsauksmes, lai to uzlabotu.
Uzdevumu sadalījums
Stranaidea ir apkopojusi partneru pirmā eksperimenta laikā izveidotās kartītes, izmantoto
rīku aprakstu un iegūtos rezultātus; darbs, dokumentu apmaiņa un salīdzināšana notika,
izmantojot tīmekļa koplietošanas rīkus un videokonferences, piemēram, e-pastu, Google
disku un Zoom.
Pēc tam, kad iesaistītie dalībnieki novērtēja pirmos eksperimentālos mācību procesus, tika
izstrādāts kopīgs rīku komplekts. Katra partnerorganizācija uzrakstīja ziņojumu, lai
apstiprinātu pārbaudītos rīkus un novērtētu izmantoto metodi, sniedzot ieteikumus to
uzlabošanai. Stranaidea apstrādāja iegūtos datus un uzrakstīja pirmo rīku komplekta teksta
faila versiju, ko kopīgot ar partneriem.
Katras iesaistītās organizācijas pasniedzēju rakstītais teksta fails ir tulkots angļu valodā, lai
to varētu koplietot partnerorganizācijām, kas to tulkojušas katra no savas valodas.
Grafiskais izkārtojums un koplietošana notika, pateicoties katras organizācijas tehniķu
darbam, ko koordinēja Stranaidea tehniķis.
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YES biedrība ir bijusi atbildīga par projekta mājas lapas izveidi no grafiskā izkārtojuma,
logotipa, struktūras, rakstu rakstīšanas un formāta līdz realizācijai tiešsaistē:
www.fairytaleslife.eu
Izņemot projekta un procesa aprakstu, vietne ir līdzeklis rezultātu izplatīšanai aktivitāšu
laikā, jo visi radītie intelektuālie rezultāti ir lejupielādējami 5 dažādās valodās, lai tos
varētu pavairot.

5.2 - Vietējās apmācības jaunatnes darbiniekiem /
pedagogiem
Nacionālajā seminārā skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem galvenā uzmanība tika
pievērsta metodes izplatīšanai citiem skolotājiem, pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem
partnerorganizāciju tīklos, lai kopīgi atklātu, kā viņi var šo metodi ieviest savā vietējā
kontekstā.
Šos seminārus organizēja un vadīja jaunatnes darbinieki, kuri bija iesaistīti visās projekta
aktivitātēs un intelektuālajos rezultātos.
Nīderlandē tiešsaistes apmācību kurss par metodi Pasaku dzīve notika 13 dalībniekiem,
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.
Itālijā apmācība notika 8 dalībnieku klātbūtnē CDSR Stranaideā, Turīnā. Kurss tika sadalīts
četrās sesijās, katra pa 3 stundām. Grupu veidoja pedagogi, psihologi, psihoterapeiti un
sociālās veselības operatori, kuri tieši sadarbojas ar Stranaidea.
Latvijā tiešsaistes sanāksmē 8 dalībnieku klātbūtnē notika vietējais apmācības kurss par
metodi. Kurss tika sadalīts četrās sesijās pa 1,5 stundām. Grupu veidoja pedagogi, viens
“sociālā darba” sstudents un brīvprātīgie neformālajā izglītībā, kuri tieši sadarbojās ar
Jaunpils pārvaldi.
Ungārijā notika divu dienu apmācības 2021. gada jūnijā no 26. līdz 27. gadam par
projekta Fairy Tales Life metodēm. 8 dalībnieki bija ungāru un starptautisku cilvēku
sajaukums.
Grupā bija 4 vīrieši un 4 sievietes no dažādām vidēm, piemēram, sociālie darbinieki,
arhitekti un cilvēki, kas pētīja sabiedriskās politikas veidošanu.
Mācības bija sadalītas divās dienās, abas dienas bijām ārā parkā Mārgaretas salā un katru
dienu bija 3 sesijas pa divām stundām un 30 minūtēm starpbrīžos. Pirmajā dienā galvenā
uzmanība tika pievērsta dažāda veida skolu pieredzes pārrunāšanai, kas savieno
neformālo izglītību, un to priekšrocības, bet otrajā dienā grupa pabeidza kāršu kavu,
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veidoja dažus stāstus un runāja par projekta pieredzi un tā metodēm un iespējamiem
uzlabojumiem.
PIELĀGOŠANĀS SPĒJA UN SECINĀJUMI
Atšķirīgais sociālais un kultūras konteksts katrā valstī radīja dažādus, bet arī kopīgus
viedokļus un viedokļus cilvēkiem, kuri bija iesaistīti vietējās pasaku dzīves metodes
apmācībā.
No darba ar jaunatni un neformālās izglītības perspektīvas liela uzmanība tiek pievērsta
darbību un metožu pielāgošanai kartas mērķa grupas īpašajām vajadzībām. Tas nozīmē, ka
noderīgai metodei ir jābūt tādai lai to varētu viegli pārveidot attiecībā pret lietotāju mērķa
grupu.
Nobeigumā 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, kuros dalībnieki ir tieši iesaistīti, dodot
viņiem iespēju izpausties, konfrontēt vienam ar otru un, iespējams, vizualizēt vai
apmainīties ar iespējamiem problēmu risinājumiem, ar kuriem viņi saskaras.
Vēl viens ļoti spēcīgs secinājums ir tāds, ka pasaku dzīves metode sniedz lielu brīvību
pielāgoties un 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,
kuras, jūsuprāt, dod labumu grupas dinamikai un grupas procesam.
Vienaudžu vadīšana 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.
Šī iemesla dēļ formālās izglītības konteksts parādās kā ideāla vide visas aktivitātes
veikšanai: skolās ir iespējams vieglāk plānot iknedēļas vai ilgtermiņa procesus nekā
jaunatnes darba organizācijās. Jaunatnes darbā varētu būt interesantāk aplūkot iespēju
semināru organizēt īsākā un intensīvākā laika posmā, piemēram, vienā veselā nedēļas
nogalē. Tas rada labākas iespējas jauniešiem pilnībā uzņemties saistības un būt
iesaistītiem procesā no sākuma līdz beigām.
Pasakas spēks jau savā senču izglītības formā rada emocionālas iesaistes un mācīšanas
efektu, neliekot tā lasītājam sajusties uzmanības centrā. Tāpat jaunieši, kuri izmanto kāršu
kavu stāstu radīšanas procesā, jūtas brīvāk un ērtāk, caur spēles varoņiem paužot savu
viedokli, domas un pat tiešu pieredzi.
Lai iegūtu pilnu aprakstu par šī posma procesu un secinājumus, varat izlasīt 4. intelektuālo
rezultātu.
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5.3 - Izpaltīšanas pasākumi
ITĀLIJA
Izplatīšanas pasākuma mērķi bija:
- Lepazīstināt vietējo sabiedrību ar projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem un
intelektuālajiem rezultātiem
- Mudināt cilvēkus, kas uzaicināti būt par rezultātu izplatītājiem.
- Izmantojiet iespēju nodibināt kontaktus vietējā līmenī ar dažādiem dalībniekiem, gan
valsts, gan privātiem, lai dalītos ar metodoloģiskām pieejām, rezultātiem un projekta
produktiem dažādu nozaru praksēs.
Izplatīšanas pasākums notika Torino, Komalas jauniešu centrā, piektdien, 2021. gada
15. novembrī, no plkst. 9.30 līdz 13.00. To organizēja Stranaidea ar partnerorganizāciju
atbalstu.
Neformālās izglītības dinamikas izmantošana, iesaistīto jauno līderu no Nīderlandes,
pasniedzēju un skolotāja no Ungārijas un jaunā līdera, pasniedzēju un skolotāja no Itālijas
liecības veicināja dalību un nodrošināja bagātīgas diskusijas starp dalībniekiem.
Pasākumu apmeklēja daudzi Stranaidea kolēģi, piemēram, pedagogi un psihologi, jo pēc
vietējā apmācību kursa par Pasaku dzīves metodi viens no viņiem nolēma to izmantot
izglītības centrā pusaudžiem ar garīgām problēmām, kurā viņa strādā. Pēc šīs pieredzes
viņi vēlējās dalīties ar rezultātiem un sagatavoja prezentāciju, lai tos parādītu pasākuma
laikā, aprakstot ietekmi uz grupu un daloties pārdomās no psiholoģiskā viedokļa.
Uzdevumus sadalījām tā, ka ir pārstāvēta katra partnervalsts, izņemot Latviju, kas nevarēja
pievienoties Covid ierobežojumu dēļ, bet pasākuma dalībniekiem tika parādīta viņu
pieredzes prezentācija Jaunpilī.
Izmantojot sociālos tīklus un pa pastu vai tiešu uzrunājot, ir uzaicināti jaunieši, valsts un
privātie dalībnieki (sociālās struktūras, kooperatīvi vai sociālie uzņēmumi), jaunatnes
organizācijas, kas veicina apmācību un iespēju veidošanas ceļus jauniešiem, kā arī
koordinatori, pasniedzēji, jaunatnes un kopienas darbinieki.
Piedalījās arī Torino pašvaldības, citu vietējo vidusskolu pārstāvji, ministrijā strādājošs
ārštata pedagogs un asociācijas Roma pārstāvis. Pasākums ļāva partneriem ziņot par
izvērtējuma rezultātiem un izmantotās metodoloģijas ietekmi.
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Galileo Progetti un Yes pasniedzēji un jauniešu vadītāji iepazīstināja ar paveikto darbu un
iegūtajiem projekta rezultātiem savā atsauces kontekstā, izmantojot izveidoto
dokumentācijas materiālu, fotoattēlus un slaidus. Ungārijā un Itālijā iesaistīto partnerskolu
skolotāji, pasniedzēji un jaunieši, kas bija iesaistīti kā vadītāji, stāstīja savu pieredzi,
padarot pasākumus dalībniekus saistošākus un parādot projektā izmantoto metodiku.
Piedalījās 60 vietējie dalībnieki un 8 starptautiskie dalībnieki, tostarp skolotāji no skolām,
kuras nepiedalījās metodikas izmēģināšanā, un to iestāžu un struktūru pārstāvji, kas
nodarbojas ar jauniešu formālo un neformālo izglītību, kas darbojas vietējā, reģionālā vai
valsts līmenī partnerorganizāciju teritorijās. Vietējām skolām bija iespēja tikties ar citām
skolām un atklāt tādu izglītības realitāti kā Nīderlandes demokrātiskā skola, kā arī
partnerorganizācijām bija iespēja strādāt pie projekta turpinājuma, lai nodrošinātu tā
ilgtspējību.

UNGĀRIJA
Divas izpatīšanas pasākuma sesijas tika organizētas Ungārijā.
Tika nolemts ļaut visām ieinteresētajām pusēm piedalīties FTL projekta reziltātu
izpaltīšanas pasākumā Ungārijā, neskatoties uz to, ka valdība pēkšņi ieviesa jaunus
ierobežojumus, lai cīnītos pret jauno COVID vilni, jo īpaši aizliegumu personām, kas nav
saistītas ar izglītības iestādēm ienākt skolās.
- Profesionālā diena: Erasmus + Fairy Tales Life programma Ungārijā (30.11.2021):
konference izglītības iestādē, formālāks pasākums, lai iepazīstinātu ar projekta
metodoloģiju un rezultātiem galvenokārt skolas skolotājus un darbiniekus, kas skolēni tika
iesaistīti FTL projekta īstenošanā kā finansējuma saņēmēji. Konferences tēmas bija
metodoloģijas prezentācija, ieviešanas rezultāti un ilgtspēja, kā FTL projekta rīkus un
metodiku ieviest skolas aktivitātēs.
Izplatīšanas pasākums tika īstenots skolas ik gadu organizētās "Profesionāļu dienas"
ietvaros kā neformālās izglītības iespēja skolotājiem un darbiniekiem.
Lai ievērotu COVID drošības noteikumus, pasākums tika veidots kopā ar izstādi skolas
gaitenī (kura skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem būs apskatāma līdz Ziemassvētkiem,
2021. gada 22. decembrim.
Izstādi šādā veidā apskatīja ap 450 interesentu.
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Katrs konferences dalībnieks saņēma projekta popularizēšanas komplektu, kas sastāvēja
no somas ar logotipiem; mape, kurā ir kartīšu paraugs, projekta apraksts un darbības
pārskats; projekta rīki tika lejuplādēti FLEŠ atmiņā.

- “Jaunatnes darbnīca” (2021. gada 28. novembris): šo pasākumu organizēja jaunatnes
darbinieks un Galileo Progetti brīvprātīgais jaunais kopā ar Itāļu pārstāvi, kas piedalījās
FTL aktivitātēs Itālijā.
Pasākums bija neformāla darbnīca nelielai ungāru jauniešu grupai: psiholoģijas un mākslas
terapijas studentiem. Tas notika angļu valodā neformālā vidē.

LATVIJA
Latvijā tika organizētas 3 sesijas.
Izplatīšanas pasākums tika plānots tā, lai tas būtu dalībniekiem atraktīvs un arī pielāgots
Covid-19 situācijai. Tāpēc tas notika trīs dienu laikā un tika organizēts mājsaimniecībām 10
cilvēku robežās Jaunpils jauniešu centrā. Šī pasākuma galvenā mērķa grupa bija
pedagogi, jaunatnes darbinieki, tie, kurus interesē formālā vai neformālā izglītība, kā arī
ģimenes.
Tā tika organizēta kā izlaušanās istabas spēle, kuras pamatā bija stāsts, ko jaunieši veidoja
"Pasaku dzīves projekta" laikā. Tas notika Jaunpils jauniešu centrā daļēji tiešsaistē
(Komandas atradās jauniešu centrā, bet treneri ar viņiem sazinājās pa telefonu un tīmekļa
kameru).
Mājsaimniecību komandas tika aicinātas piedalīties spēlē, kurā varēja atrast vairākas
projektā iesaistīto jauniešu izgatavotās spēļu kartītes un atrisināt situāciju, kuras pamatā
bija situācijas kartīte - "Laika trūkums". Stāsts tika uzrakstīts par ģimeni, kurai bija grūti
atrast laiku, un tāpēc no šīs situācijas radās problēmas. Galu galā risinājums bija atrast
trūkstošo mieru viņu dzīvē, kas varētu palīdzēt atrisināt situāciju.
Šis pasākums tika veidots, lai patiešām caur spēli piedzīvotu vienu īstu stāstu, kas tapis
projektā, un atspoguļotu pašmācīšanos, kas arī bija viens no projekta mērķiem.
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Pēc spēles dalībnieki tika aicināti apsēsties pie galda un pēc kārtīm pārrunāt situāciju un
izdomāt savu stāsta versiju. Pēc mājsaimniecības pārrunām tika organizēts videozvans un
pasākuma organizatori varēja pārrunāt savu pieredzi, izlasīt oriģinālo stāstu, kas veidots no
kāršu spēles, un prezentēt projektu "Pasaku dzīve", mūsu pieredzi caur to un rezultātus.
Dalībnieki tika aicināti vērot izstādi, kurā bija iespēja aplūkot visas jauniešu projekta
ietvaros izgatavotās kartītes. Tāpat viņi varēja skenēt QR kodus un uzzināt visu informāciju
par projektu "Pasaku dzīve" projekta mājaslapā.
Projekta rezultātu izplatīšana ar izlaušanās istabas spēles palīdzību bija veiksmīga ideja, jo
tā piesaistīja daudz cilvēku un viņi bija apmierināti ar pieredzi. Mums izdevās izplatīt
projekta rezultātus vairāk nekā 50 cilvēkiem, un pēc šīm trim dienām ģimenes joprojām
bija ieinteresētas piedalīties spēlē, un mēs nolēmām atvērt spēli vēl vienu mēnesi.

NĪDERLANDE
Nīderlandē bija daudz strīdu par mūsu izpaltīšnas pasākuma organizēšanu. Jau vairākas
nedēļas bijām plānojuši organizēt fizisku pasākumu sestdien, 2021. gada 11. decembrī,
Demokrātiskajā skolā. Galvenā ideja bija apvienot izplatīšanas pasākumu ar prezentācijas
organizēšanu citām demokrātiskām vidusskolām Nīderlandē un iepazīstināšanu ar
Erasmus+ un visām tā iespējām. Sākotnēji bija liela citu skolu skolotāju interese apmeklēt
mūsu pasākumu.
Tomēr 2 nedēļu laikā pirms notikuma Nīderlandē daudz kas notika saistībā ar COVID.
Mūsu valdība debatēja par skolu agrāku slēgšanu Ziemassvētku brīvlaikā, jo pieaug
saslimstības gadījumu skaits. Apmēram 2 nedēļas nebija skaidrs, vai skolas tiks slēgtas vai
nē. Tas noveda pie tā, ka gandrīz katra Nīderlandes skola bija ļoti aizņemta, ātri izstrādājot
ārkārtas plānu, kad skolas tiks slēgtas. Tas noveda pie tā, ka saņēmām daudz ziņojumu no
skolotājiem, kuri atteicās no dalības pasākumā.
Līdztekus tam nedēļu pirms notikuma Nīderlandē atkal iestājās daļējs ārkārtas stāvoklis.
Lielākas fiziskas sapulces nebija iespējams organizēt un 17:00 bija jāslēdz visi veikali utt.
Tas nozīmēja, ka mums pēdējā brīdī bija jāpārslēdzas uz tiešsaistes pasākumu. Diemžēl šīs
divas lietas kopā nozīmēja, ka lielākā daļa mūsu dalībnieku atteicās no dalības pasākumā.
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Galu galā mēs noorganizējām ļoti jauku tiešsaistes pasākumu, kurā prezentējām visus
projekta rezultātus un materiālus, kā arī pie mums ieradās divi jaunie semināru vadītāji, lai
pastāstītu par savu pieredzi. Pēc tam organizējām Erasmus+ sesiju. Problēma bija tikai tā,
ka lielo pārmaiņu dēļ pasākumā bijām tikai 6 dalībnieki, un nebija iespējas pārcelt
pasākumu Ziemassvētku brīvdienu dēļ.
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6. IETEKME
6.1 - ITĀLIJA
Itālijā projekta ietekme uz tiem, kas aktīvi piedalījās, ir acīmredzama:
JAUNIE LĪDERI
Martinai Pintilijai un Sārai Deldukai pasaku dzīves pieredze ir palielinājusi viņu izpratni par
attiecībām ar citiem cilvēkiem, sākot no klasesbiedriem līdz pat darbnīcas vadībai līdera
lomā, kā ziņots novērtējuma veidlapā un atskaites aktivitātēs. Viņu skatījumā plašāku
piederības sajūtu palīdzēja radīt arī apmācību dienas Latvijā un labās prakses apmaiņa
starp vienaudžiem no citām Eiropas valstīm. Projekta pieredze ir nodrošinājusi viņiem
rīkus, lai pilnveidotu savas prasmes iekļaujošu attiecību veidošanā un vadīšanā, balstoties
uz citu cilvēku uzklausīšanu un izpratni. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka Sara Delduca neatkarīgi
izvēlējās piedalīties izplatīšanas pasākumā Ungārijā 2021. gada novembrī, sniedzot savu
liecību un izrādot lielu interesi par projektu līdz tā pēdējam posmam.
SKOLOTĀJA
Profesore Michelina Facciotto projektu sagaidīja jau no tā īstenošanas sākuma ar lielu
profesionalitāti un iejūtību. Kā skolotājs vidusskolā Giulio pārstāvēja Stranaidea
pasniedzēju un vadītāju saikni starp formālās skolas un neformālās izglītības metodēm,
spējot nodrošināt līdzsvaru un ilgtspējību projekta darbībām katrā posmā.
Itālijas izplatīšnas pasākuma laikā profesore Facciotto tieši iesaistījās ar savu pieredzi. Viņa
norādīja, cik grūti skolas vidē ir ierosināt inovatīvus projektus, kas vērsti uz skolēnu kā
aktīviem cilvēkiem un savas kopienas dalībniekiem izaugsmi. Ļoti bieži skolu sistēmai ir
grūti atrast vietu un laiku šāda veida projektiem vai aktivitātēm, pakļaujoties ministru
studiju programmas diktētajam straujajam tempam. Profesore atzīmēja, ka tādi projekti kā
Fairy Tales Life arī sniedz iespējas paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus iesaistītajos
priekšmetos, kā tas bija Mārtiņai un Sārai Facciotto priekšmetā, angļu valodas stundās.
IZGLĪTĪTĀJI UN PSIHOLOGI
Dr. Giulia Aguì un Dr. Dario Fieni eksperimentēja ar izglītības metodi Stranaidea sociālās
rehabilitācijas dienesta In & Out aktivitātēs un dalījās pieredzē Itālijas izplatīšanas
pasākumā 2021. gada 15. novembrī. Dr. Giulia Aguì, piedaloties apmācībās no
2021. gada maija līdz jūnijam, maģistra darbā Turīnas Universitātē iekļāva projektu, Pasaku
dzīve un ierosināja kolēģei Fieni ieviest metodi viņas pašas darba vidē. Iegūtos rezultātus
pozitīvi novērtēja gan profesionāļi, gan iesaistītie pusaudži, izceļot instrumenta lielo
pielāgošanās spēju. Dr. Giulia Aguì ir atļāvusi tālāk ievietot sava diplomdarba ievadu, kas
ir kopsavilkums par viņas eksperimentiem ar izglītības rīku Fairy Tales Life. Darbības joma,
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kurā notika eksperiments, ietver pusaudžus, kuriem attīstības vecumā ir nestabilas un
grūtības.

6.2 - UNGĀRIJA
Projekts bija nozīmīgs solis Galileo Progetti jauniešu sektora attīstībā. Pateicoties
projektam, ir izveidoti jauni tīkli ar vietējām skolām: tās ir valsts skolas, kurās ir iekļaujošas
programmas, lai atbalstītu neaizsargātākoss jauniešus, ar īpašām vajadzībām, mācīšanās
vajadzībām izglītībā.
Pateicoties sadarbībai FTL projektā, tika uzsāktas diskusijas par sadarbības turpināšanu
jaunos projektos. Jo īpaši izpaltīšanas pasākums bija lieliska iespēja iesaistīt lielu skolotāju
grupu, kas varēja personīgi pārliecināties par projekta ietekmi uz skolēniem un attīstības
iespējām.
Papildus oficiālajai sadarbībai ar izglītības iestādēm ir izveidota neformāla jauniešu grupa,
kas ir piedalījusies dažādās projekta aktivitātēs un turpina sadarbību ar GALILEO jaunu
iniciatīvu jomā.
Likumsakarīgi, ka COVID atstāja ietekmi uz projekta īstenošanu, neļaujot aktivitātes veikt
klātienē. Treneri smagi strādāja, lai pabeigtu procesu, apvienojot tiešsaistes un klātienes
aktivitātes. Labā sadarbība ar skolas partneri bija pamats, jo skolā nebija iespējams iekļūt
svešiniekiem, taču, pateicoties labi vadītajai sadarbībai, projekts tika īstenots arī skolas
ietvaros.
Vislielākā ietekme bijusi uz pašiem jauniešiem. Tie ir skolēni ar runas traucējumiem un/vai
īpašām mācīšanās vajadzībām vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Dalība projekta aktivitātēs,
arī iegūto prasmju nodošana citiem, šiem jauniešiem deva lielu stimulu un augstu
pašcieņu. Šī savas kompetences un iespēju apzināšanās ir palīdzējusi viņiem turpināt
skolas karjeru kvalitatīvās skolās, kurām ir ambiciozi mērķi: viņu panākumu pamats.

 

28

6.3 - LATVIJA
Letekme uz Jaunpils novadu bija plaša. Pirmkārt, ar projekta palīdzību tika izveidota
sadarbība starp Jaunpils jauniešu centru, pašvaldību un skolu skolotājiem un vadītājiem.
Ietekme uz jauniešiem bija redzama. Bija redzams, ka pēc vadītāju apmācības un vēlāk
šajā procesā, vadot seminārus, jaunieši kļūst pārliecinātāki par savu lomu un kļūst
patstāvīgāki savā darbā.
Pat "Covid" situācija bija smaga, taču projektā izmantotā metode pierādīja savu
pielāgošanās spēju un bija liels atbalsts ikdienas aktivitātēs jaunatnes darbiniekiem un
pašvaldībai. Tas atstāja pēdas arī vietējā sabiedrībā, jo bija iespēja piedzīvot "Escape
Room" spēles formāta izpaltīšanas pasākumu jauniešu centrā, kas radīja lielu interesi
sabiedrībā.
Pat skolotāja domāja, ka viņai būs nepieciešams vairāk laika, lai varētu uzraudzīt metožu
ietekmi kā sociālās iekļaušanas līdzekli, taču tas ir lielisks sākums darbam ar šo tēmu, un
pats projekts parādīja, cik svarīgi ir strādāt sociāli iekļaujošā vidē un pievērst uzmanību
jauniešu līdera lomai, jo tas var būt labvēlīgs izglītības procesam ilgtermiņā.

6.4 - NĪDERLANDE
Projektam ir bijusi milzīga ietekme uz visām iesaistītajām Nīderlandes organizācijām un
dalībniekiem.
Jauniešu apmaiņas dienestam kā partnerorganizācijai tā bija pirmā reize, kad bija
ilgtermiņa stratēģiskā partnerība, kurā bija iesaistītas arī skolas. Pieredze YES galvenokārt
sastāv no darba jaunatnes jomā, nevis tik daudz formālās izglītības jomā.
Šim projektam YES uzsākusi jaunu vietējo sadarbību ar “De Vallei” Demokrātisko
vidusskolu. Skola bija ļoti ieinteresēta uzsākt šo sadarbību, lai gūtu pirmo pieredzi
starptautiskajās mobilitātēs saviem skolotājiem un skolēniem. Šī projekta rezultātā skola
kļuva ļoti ieinteresēta sniegt lielākam skaitam darbinieku un studentu iespējas
starptautiskai mobilitātei. Šajā projektā “De Vallei” bija iesaistīts tikai kā asociētais
partneris.
Tieši šī projekta rezultātā “De Vallei” nolēma pieteikties Erasmus+ ID un tagad ir
iesaistījusies citā KA2 partnerībā ar YES!, taču tagad viņi ir iesaistīti kā pilntiesīgs partneris.
Ļoti liela ietekme bija arī uz studentiem, kuri piedalījās šajā projektā, īpaši uz diviem
studentiem, kuri piedalījās starptautiskajās apmācībās un nodrošināja 15 stundu seminārus
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vienaudžiem. Taco Ritsema un Manuel Buitenhuis (abiem studentiem) bija pārsteidzoša
pieredze iesaistīties starptautiskā projektā un tikties ar jauniešiem no dažādām valstīm.
Taco došanās uz Latviju starptautiskajās apmācībās bija otrā reize, kad lido ar lidmašīnu,
un Manuelam tā bija pirmā iespēja dzīvē.
Līdzās starptautiskajai Erasmus+ pieredzei viņiem bija ļoti izdevīgi veicināt 2. semināru
kārtu. Projekta 3 gados bija ļoti skaidri redzams, kā viņi attīstās gan fasilitācijas prasmēs un
vadībā, gan arī pārliecībā un klātbūtnē. Viņi kļūst daudz pārliecinātāki, ne tikai stāvot
grupu priekšā, bet arī ikdienas saskarsmē ar citiem.
Taco tā bija tik svarīga pieredze, ka viņš nolēma, ka vēlas vēl vairāk iesaistīties
starptautiskos projektos. Viņš kļuva par jaunāko projektu koordinatoru jaunajā KA2
projektā (ar skolas skolotāju atbalstu un jau domā par citiem nākotnes projektiem, ko viņš
varētu izstrādāt un organizēt, piemēram, jauniešu apmaiņu demokrātisko skolu Eiropas
skolēniem visā Eiropā.
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7. SECINĀJUMI
Pirmkārt, šis projekts ir aizņēmis gadu ilgāk nekā sākotnēji bija paredzēts visas situācijas
ap COVID dēļ. Jo uz to visa plānošana, struktūra un darbību izpilde tika pilnībā izmainīta,
salīdzinot ar sākotnējo plānu. Par laimi, mēs visi esam elastīgi cilvēki, kuri ir pieraduši
pielāgoties mainīgajām situācijām. Tomēr COVID situācija bija ļoti sarežģīta un patiešām
ierobežoja mūsu elastību.
METODES PIEEJAMĪBA (TIEŠSAISTĒ/FIZISKĀ, JAUNIEŠIEM/BĒRNIEM)
Pēc metodes izmēģināšanas esam atklājuši, ka to ir ļoti viegli pielāgot, mainīt vai pielāgot,
un gandrīz katru tās aspektu var mainīt, ja nepieciešams. (Laiks, izmantojamā telpa,
atbalsta aktivitātes, dalībnieku skaits, skolas vide vai ārpus mācību laika).
Covid dēļ mēs bijām spiesti mainīt dažas savas valsts un starptautiskās aktivitātes uz
tiešsaistes iestatījumu. Metode dod pietiekami daudz vietas un brīvības, lai to pielāgotu
šai tiešsaistes realitātei. Esam secinājuši, ka metode var darboties tiešsaistē, ja atrodat
pareizo veidu, kā atbalstīt un iesaistīt jauniešus.
UZLABOŠANA
Viens no pasaku dzīves metodes aspektiem, ko varētu uzlabot, ir tas, ka metode tādā
veidā, kādā mēs to esam ieviesuši šajā projektā skolās, ir ļoti liels un intensīvs process. Tas
sastāv no daudzām lietām, kas ir jāsakārto un jāplāno, tas sastāv no diezgan daudzu
stundu aktivitātēm, un jauniešiem, kas vada darbnīcu, ir nepieciešams liels atbalsts.
Īpaši tad, ja skolu vai skolotājus neatbalsta papildu jaunatnes darbinieki, viņi ir jauni
radošu metožu lietošanā klasēs vai viņiem nav daudz papildu laika blakus darbam,
metode var būt ļoti intensīva un grūti lietojama. Iespējams, skolas un skolotāji varētu gūt
labumu no vienkāršas un vieglākas metodes “ievada” versijas. Tas viņiem varētu dot
iespēju vispirms vienkārši izmēģināt un pēc tam iegūt motivāciju organizēt visu procesu,
ņemot vērā mazākās aktivitātes rezultātus.
NOBEIGUMA SECINĀJUMI
Viens no mūsu secinājumiem ir tāds, ka pasaku dzīves metode ir patiešām labs
papildinājums formālajai videi skolās. Dažas iesaistītās skolas un skolotāji redzēja
darbnīcas klasēs un sniedza radošus un jaunus mijiedarbības veidus klasēs. Ne tikai starp
skolēniem, kuriem tagad bija jauna veida aktivitātes un kopīga darbība klasē. Arī
skolotājiem tā bija iespēja ieraudzīt savus audzēkņus citādāk un atklāt viņu spējas,
aspektus un intereses, par kurām viņiem nebija ne jausmas. Metodes izmantošana klasē
dod iespēju izjaukt parastās un formālās struktūras, kas tur pastāv, skolotājam vienmēr
esot tas, kas visu prezentē un organizē.
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Varat viegli izvēlēties metodes fokusu vai motīvu. Tas arī dod iespēju jauniešiem izvēlēties
sev aktuālu fokusu vai tēmu un radīt viņiem līderības sajūtu pār procesu. Var būt
nepieciešams izmantot dažas atbalstošas aktivitātes, lai vispirms radītu grupai pareizo
atmosfēru, lai runātu par tēmu, īpaši, ja tā ir ļoti intensīva vai personiska tēma. Ir iespējams
piesaistīt arī ārējos partnerus vai organizācijas, kurām ir liela pieredze šajā tēmā un kuras
var par to informēt jauniešus no personīgās pieredzes.
Projekts bija vērsts uz to, lai ietekmētu jauniešus ar mazākām iespējām (mācību grūtības,
sociālie šķēršļi). Mēs esam redzējuši, ka metode un jo īpaši tas, ka jaunieši paši vada
darbnīcas, viņiem ir ļoti liela ietekme un patiešām dod viņiem iespēju attīstīties un apgūt
svarīgas un noderīgas dzīves prasmes. Tomēr tas ir iespējams tikai tad, ja jauniešiem ir
pietiekams atbalsts vienaudžu vadībā. Tas nozīmē, ka jaunatnes darbiniekam/skolotājam
un darbnīcu atbalstītājam ir jāatvēl pietiekami daudz laika, lai praktizētos un pārdomātu
kopā ar jauniešiem pirms un pēc semināriem.
Ir daži momenti, kuros darbnīcu vienaudžu vadība darbojas mazākā mērā. Tas notiek
galvenokārt tad, ja nav pietiekama “attāluma” starp jauniešiem, kas vada semināru, un
jauniešiem, kas piedalās. Piemēram, kad jaunieši jau ļoti labi pazīst dalībniekus un viņiem
ir spēcīga neformāla saikne, vadošajiem jauniešiem ir grūti pārņemt vadību pār grupu.
Turklāt, ja dalībnieki ir vecāki par vadošajiem jauniešiem, viņiem ir grūti uzņemties
atbildību seminārā un likt grupai viņus klausīties. Vislabāk ir likt vienaudžu vadītājiem vadīt
jauniešu grupu, kas ir dažus gadus jaunāka par viņiem. Tas vadītājiem piešķir dabisku
"stāža" formu. ir iespējams arī ļaut vienaudžu vadītājiem atvieglot jauniešu grupu, kuru
viņi vēl nepazīst. Tā varētu būt cita klase no viņu pašu vai pat citas skolas.
Un visbeidzot, kā mums vissvarīgāko projekta noslēgumu, mēs esam redzējuši, cik izdevīgi
jauniešiem ir piedalīties un organizēt darbnīcas un kā tas dod viņiem iespēju augt kā
individuāli. Mēs esam redzējuši, ka daži jaunieši patiešām kļūst par spēcīgākiem
indivīdiem ar uzlabotām dzīves prasmēm.
Šim nolūkam mēs ļoti iesakām jums vienkārši izmantot šo metodi, uzlabot un pielāgot to,
kā jums patīk un kā tā atbilst jūsu un jūsu jauniešu vajadzībām, un vienkārši sākt to lietot
un izklaidēties!
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