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*Youthpass Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā”**
kontekstā latviski tiek tulkots kā Jaunatnes pase. Šajā izdevumā
tiek izmantots starptautiski atpazīstamais nosaukums Youthpass.
** Kopš 2014.gada ES programma „Jaunatne darbībā” iekļauta
jaunā ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta
jomā Erasmus+
Šajā dokumentā nav sniegts Eiropas Komisijas, SALTO resursu
centru, Vācijas Nacionālās aģentūras „Jaunatne Eiropai” vai to
sadarbības partneru oficiālais viedoklis.
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Priekšvārds

SALTO-JAUNATNE 					
pamatuzdevums
		

...ir sniegt atbalstu un nodrošināt tālākizglītības un apmācību iespējas
programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.
SALTO Apmācību un sadarbības resursu centrs
(Vācijā) sniedz atbalstu Eiropas Komisijai un
Nacionālajām aģentūrām Eiropas Apmācību
stratēģijas izveidē un īstenošanā, kā arī koordinē
Youthpass attīstību – stratēģiju neformālās mācīšanās
un jaunatnes darba atzīšanai un atbalstam.
w w w . S A L T O - Y O U T H . n e t /
TrainingAndCooperation/
SALTO Iekļaušanas resursu centrs
Beļģijā)
sadarbojas
ar
Eiropas
lai
jauniešus
ar
ierobežotām
iesaistītu
programmā
„Jaunatne
www.SALTO-YOUTH.net/Inclusion/
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(Flandrijā,
Komisiju,
iespējām
darbībā”.

SALTO centri piedāvā dažādus resursus:
• apmācības par dažādām tēmām dažādām mērķa
grupām;
• apmācību un jaunatnes darba metodes, kā arī
citus materiālus starptautisku projektu atbalstam;
• praktiskas
un
iedvesmojošas
publikācijas
starptautisku projektu realizēšanai;
• jaunāko informāciju par iekļaušanas un atzīšanas
jautājumiem;
• informāciju par apmācību vadītājiem un citiem
cilvēkiem, kas darbojas jaunatnes sfērā;
• tikšanās ar ieinteresētajām institūcijām, lai
veiksmīgi īstenotu plānotās stratēģijas.

Saturs

Saturs
Ievads. Youthpass – praktiskas pieejas
Šī rokasgrāmata ir par...
Youthpass process
Metodes un instrumenti
I daļa. Youthpass process
Youthpass procesa sagatavošanas „aizkulises”
Iepazīstiet sevi kā cilvēku, kas mācās
Iepazīstiet sevi kā mācīšanās procesa veicinātāju
Iepazīstiet savu mērķgrupu
Iepazīstiet savus konceptus un metodes
Radīt aizrautību mācīties
Kā par to stāstīt
Jaunieša mācīšanās apzināšanās
Mācīšanās virzīšana un plānošana
Atbalsta personas un attīstības tīkli
Pārdomas par mācīšanos
Mācīšanās iznākuma apzināšanās un dokumentēšana
Mācīšanās rezultātu aprakstīšana Youthpass
sertifikātam
Mācīšanās veicinātāja loma
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Ar iekļaušanu saistītie ieguvumi
Iekļaušanas veicināšana
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Sastatņu stratēģijas
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Ievads.

Youthpass –
praktiskas pieejas
Youthpass ir stratēģija neformālās mācīšanās un jaunatnes darba
atzīšanai un atbalstam „Jaunatne darbībā” projektos.

Youthpass ieviesa 2007. gadā, un tā ir vairāk nekā
vienkārši sertifikāts par piedalīšanos. Tajā izklāstītas
jaunās prasmes un zināšanas, kādas iegūtas,
piedaloties „Jaunatne darbībā” projektā. Youthpass
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process atbalsta jaunatnes darba aktivitātēs
notiekošos mācīšanās procesus un akcentē šādu
projektu izglītojošo potenciālu.

„Mācīšanās mācīties” mūsdienu sabiedrībā ir ļoti
nozīmīga kompetence. Nepieciešamības mācīties
apzināšanās dod iespēju jauniešiem un jaunatnes
darbiniekiem vērst šo mācīšanos vēlamajā virzienā.
Youthpass ir instruments tādiem jaunatnes
darbiniekiem un līderiem kā jūs, ar kuru jūsu darba
vērtību padarīt redzamu. Vienlaikus tā veido nākotnes
karjeras iespējas un perspektīvas tiem jauniešiem, ar
kuriem jūs strādājat.
•

Sākot no 11. lappuses, vispārīgi aprakstīti šādi
jautājumi.

Youthpass izvirza svarīgus jautājumus: kā jūs, būdams
jaunatnes darbinieks, atbalstāt dalībnieku mācīšanos
savos projektos, nesabojājot viņu prieku? Vai mācīšanās
process jāatbalsta citā veidā, strādājot ar jauniešiem ar
ierobežotām iespējām? Ja tā ir, kā jūs varat nodrošināt,
lai Youthpass procesā tiktu iekļauti visi?
•

Dažas pārdomas par iekļaušanu atrodamas, sākot
no 46. lappuses.

SALTO Apmācību un sadarbības resursu centrs
Youthpass ir veiksmīgi izstrādājis un sācis izmantot
tehnisko rīku (www.youthpass.eu).
Tagad SALTO daudz lielāku uzmanību pievērš
Youthpass lietotāju izglītošanai un atbalstam.
Visā Eiropā ir radītas dažādas metodes, ar kurām
veicināt pārdomas par mācīšanos un atbalstu
Youthpass iegūšanas procesam.

•

Metodes,
vingrinājumus
un
meklējiet, sākot no 52. lappuses!

instrumentus

„Viss par Youthpass” ir izklāstīts Youthpass process
un palīdz tādiem jaunatnes darbiniekiem un
līderiem kā jūs definēt tajā savu lomu. Izdevumā
piedāvāts metožu klāsts, ar kurām atvieglot
mācīšanās procesa dažādās fāzes, sākot no vispārīgas
mācīšanās apzināšanās, beidzot ar jauniešu atbalstu,
aprakstot viņu mācīšanos Youthpass sertifikātā. Šajā
rokasgrāmatā īpaša uzmanība veltīta tām mērķa
grupām, kuras mācīšanās procesā varētu sastapties
ar šķēršļiem.
• Iegūstiet idejas no daudzveidīgajām metodēm,
kuras īpaši pielāgotas dažādām grupām!
„Viss par Youthpass” ir SALTO Apmācību un
sadarbības resursu centra un SALTO Iekļaušanas
resursu centra kopīga publikācija, kas izdota
sadarbībā ar Vācijas Nacionālo aģentūru „Jaunatne
Eiropai”.
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Šī rokasgrāmata ir par…
Šajā rokasgrāmatā ir apskatītas divas tēmas: Youthpass
process, kā arī metodes un instrumenti, ar kuriem šo
procesu realizēt.
Izdevums ir paredzēts ikvienam, kas iesaistīts
programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu mācīšanās
procesa sekmēšanā, – mentoriem, jaunatnes
darbiniekiem/līderiem, koučiem un apmācību
vadītājiem.
Kopš 2007. gada, kad programmā „Jaunatne darbībā”
(JD) tika ieviesta Youthpass kā mācīšanās instruments,
daudzi jaunatnes darbinieki ir meklējuši jaunus veidus,
kā atbalstīt jauniešus mācīšanās procesā programmas
JD ietvaros. Youthpass mudinājusi cilvēkus pārdomāt
un diskutēt par mācīšanos kā atsevišķu tēmu.
•

•
•
•
•
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Ko un kā jaunieši mācās programmas „Jaunatne
darbībā” ietvaros?
Kā to iespējams veicināt?
Kā atpazīt mācīšanos?
Kā dokumentēt šo mācīšanos?
Kā citi var ieraudzīt šī lieliskā darba rezultātu?

Ir pienācis laiks izvērtēt šīs pārdomas un diskusijas,
kā arī visus izvirzītos jautājumus un, iespējams, pat
rast atbildes.
Tātad, no vienas puses, šīs rokasgrāmatas mērķis
ir mēģināt izklāstīt tā saukto Youthpass procesu kā
mācīšanās pieeju un meklēt iespējas, kā to ieviest
programmā „Jaunatne darbībā”, no otras puses, –
piedāvāt metodes un instrumentus, kas izstrādāti
vairāku gadu gaitā ar mērķi veicināt mācīšanos
dažādajās programmas apakšprogrammās.

Youthpass process
„Youthpass ir vairāk nekā tikai sertifikāts.” Jūs bieži
lasīsiet un dzirdēsiet šo teikumu, kad kāds iepazīstinās
ar Youthpass. Jums stāstīs par Youthpass procesu, kas
programmā „Jaunatne darbībā” uzsver mācīšanos.
Bet ko tieši domā, runājot par šo Youthpass procesu?
Un vai visi domā vienu un to pašu?

Šīs rokasgrāmatas pirmajā daļā ir mēģināts izklāstīt
Youthpass procesu, kas izskatās apmēram šādi:

Youthpass process
Sagatavošanās
mācīšanās
procesa
veicināšanai

Apzinies
mācīšanās
brīžus
Izvirzi
mācīšanās
mērķus

Aizraujies
ar mācīšanās
procesu

Dokumentē
mācīšanos

Izvērtē,
izvērtē,
izvērtē

Apzinies
savu
mācīšanos

Esi atvērts
negaidītajam

Apraksti
mācīšanās
rezultātus

Iepazīsti
sevi
kā cilvēku,
kas mācās

Mācīšanās kopā ar citiem
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Šī rokasgrāmata ir par to,
kā sagatavoties mācīšanās procesam;
kā labāk apzināties savu mācīšanās procesu;
kā un vai var plānot savu mācīšanos;
cik svarīga ir izvērtēšana;
kā apzināties un dokumentēt mācīšanos;

Šīs rokasgrāmatas nodaļas ir sarindotas šādā secībā:
par pamatu tiek ņemts programmas „Jaunatne
darbībā” projekta laika grafiks, sākot ar pirmo posmu
– sagatavošanos, beidzot ar pēdējo, kad jauniešiem
tiek izsniegti Youthpass sertifikāti.

kā tas viss ietekmē mācīšanās veicinātāja
lomu;
kā strādāt ar sociālās iekļaušanas grupām, un
vai tām ir nepieciešamas atšķirīgas pieejas.

Metodes un instrumenti
Kā varat panākt, lai viss patiešām notiktu? Ko praktiski
nozīmē Youthpass process? Rokasgrāmatas otrajā
daļā (52. lpp.) ir izklāstītas metodes un instrumenti
saistībā ar Youthpass procesa dažādajiem posmiem.
Mēs piedāvājam metodes programmas „Jaunatne
darbībā” apakšprogrammām (jauniešu apmaiņas
braucieniem, brīvprātīgajam darbam, jauniešu
iniciatīvām, apmācībām u. c.), kā arī dažādus metožu
veidus: individuālo, grupu, radošo, rakstīšanas u. c.

Dažas metodes, vingrinājumus un instrumentus,
kas minēti šajā izdevumā, apkopoja un izstrādāja
grupa cilvēku, kuri vairāku gadu garumā iesaistījušies
Youthpass izstrādē, un tas notika semināra laikā
par Youthpass instrumentiem un metodēm (2010.
gada novembrī, Berlīnē). Dažas metodes aizgūtas
no cilvēkiem, kas darbojas šajā nozarē un meklē
inovatīvus veidus, kā strādāt ar Youthpass.
Lai šis materiāls jūs iedvesmo!

•
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Mēs esam norādījuši, kurai Youthpass procesa
fāzei vislabāk der katra metode.

I daļa.					
Youthpass process
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Youthpass procesa
sagatavošanās „aizkulises”
„Tas, kurš pazīst citus, ir mācīts, tas, kurš pazīst sevi,
ir gudrs.” /Laodzi./
Neformālā
izglītība
nekādā
gadījumā
nav
priekšnesums uz skatuves, un tas pats ir sakāms par
Youthpass procesu. Tomēr jaunatnes darbiniekam/
apmācības vadītājam/mentoram/koučam, pirms savā
projektā ar jauniešiem uzsākt Youthpass procesu, ir
jāsagatavojas.
Tas ir brīdis, kad sastapties ar sevi, savu pārliecību un
šaubām, izvērtēt pieeju un pārbaudīt savu metožu
arsenālu. Tas ir brīdis, kad pastiprināti apzināties sevi
kā cilvēku, kas mācās, mācīšanās veicinātāju, kā arī
apzināties savu attieksmi pret Youthpass ieviešanu
praksē. Tas var izklausīties filozofiski vai pat reliģiozi,
tomēr ir svarīgi sasniegt noteiktu skaidrības līmeni un
gatavību sekmēt Youthpass procesu, kā arī atbalstīt
dalībniekus/brīvprātīgos, lai tie no šī procesa pēc
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iespējas vairāk iegūtu.
Youthpass process nav tikai daži soļi ceļā uz
Youthpass sertifikātu. Šis process aptver daudz
vairāk. Tā ir vērtīga personīgā un izglītošanās
pieredze. Tas jauniešiem sniedz iespēju mācīties visa
mūža garumā, kļūt pašapzinīgiem, aizrauties ar sevis
attīstīšanu arī ārpus konkrētā jauniešu apmaiņas,
apmācības, jauniešu iniciatīvas vai Eiropas Brīvprātīgā
darba (EBD) projekta.
Youthpass process nav tikai atsevišķu mācīšanās
aspektu apkopošana konkrētās izglītojošās aktivitātes
laikā un rātna to sarindošana Youthpass sertifikāta
pašnovērtējuma daļā. Šim procesam ir daudz lielāks
potenciāls. Tā ir „metode darbībā”, ar kuru jaunieši

Youthpass procesa sagatavošanās „aizkulises”

spēj paši noteikt mācīšanos un attīstīt savu attieksmju
un prasmju klāstu. Viena no spēcīgākajām spējām ir
„mācīšanās mācīties” (sk. attēlu zemāk).

Spēja pašam sevi novērtēt un dokumentēt
mācīšanās rezultātus

Izmantojot Youthpass kā instrumentu, mācīšanās
kļūst redzamāka un apzinātāka, tā vairs nav tikai fona
process.

Priekšstats par sevi kā cilvēku,
kas patstāvīgi mācās visu mūžu

Pašpārliecība uzsākt
mācīšanos

Spēja mācīties kopā ar citiem;
sniegt/saņemt atgriezenisko saiti

Spēja pārdomāt
mācīšanās procesu

Mācīšanās
mācīties

Spēja pārdomāt
mācīšanās procesu

Spēja noteikt paša
mācīšanās vajadzības

Gatavība uzņemties atbildību
par savu mācīšanās procesu

Mācīšanās prioritāšu
apzināšanās

Atvērtība negaidītajam un
elastīga pielāgošanās pārmaiņām

Tātad – kāda šim visam ir nozīme jūsu sagatavošanās procesā?
Mēs aicinām jūs –
•
•
•
•

iepazīstiet
iepazīstiet
iepazīstiet
iepazīstiet

sevi kā cilvēku, kas mācās;
sevi kā cilvēku, kas veicina mācīšanos;
savu mērķauditoriju;
savus konceptus un metodes!
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Iepazīstiet sevi kā cilvēku, kas
mācās
Kad runā par „mācīšanos” un „mācīšanos mācīties”,
interesants šķiet fakts, ka jaunatnes darbinieki/
apmācību vadītāji/mentori ne tikai virza citu
mācīšanās, bet vienlaikus arī paši mācās. Šis varētu
būt viens no jūsu labākajiem resursiem, darbojoties ar
Youthpass. Labāk iepazīstot sevi kā cilvēku, kas mācās,
jums būs vieglāk veicināt citu mācīšanos (ņemot vērā
to, ka dažādi cilvēki no jums mācās dažādi).

Jautājumi pārdomām
Kā man patīk mācīties?
Vai es mācos aizrautīgi?
Kas man palīdz mācīšanās procesā?
Kas mani kavē mācīties?
Kādā mērā es sevi redzu kā cilvēku, kas
mācās visu mūžu?

Iepazīstiet sevi kā mācīšanās procesa veicinātāju
Dalībnieku/brīvprātīgo
„mācīšanās
mācīties”
kompetences attīstīšana rada jautājumus par jūsu
lomu šajā procesā. Ja tā ir iespēja jauniešiem mācīties
no pieredzes par to, kā tas ir – būt cilvēkam, kas
pielieto neatkarīgas un pašvirzītas mācīšanās pieeju
(tādējādi attīstot „mācīšanās mācīties” pieredzi),
kādai būtu jābūt jūsu pieejai un attieksmei, lai šāds
process notiktu?
•

Detalizētākus apsvērumus par mācīšanās
veicinātāja lomu meklējiet 41. lappusē!

Jautājumi pārdomām
Kāda ir mana teorija par mācīšanās
procesa norisi?
Vai, manuprāt, mācīšanās procesu varētu
salīdzināt ar iepirkšanos? Vai to varētu
salīdzināt ar ko citu?
Kas ir atbildīgs par jauniešu mācīšanos?
Kā es radu mācīšanās procesam
piemērotus apstākļus?
Kā saprotu „mācīšanās mācīties”
kompetenci?
Kā tas viss ietekmē manu kā mācīšanās
procesa veicinātāja lomu?
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Iepazīstiet savu mērķgrupu
Neformālajā izglītībā un Youthpass procesa vadīšanā
nepastāv princips „viens risinājums visām situācijām”.
Process ir ļoti rūpīgi jāplāno, ņemot vērā grupas
situāciju, gaidas un izaicinājumus. Iespējams, jaunieši,
ar kuriem strādājat, neredz Youthpass procesu tā, kā
to redzat jūs – kā mācīšanās piedzīvojumu.
Būtībā Youthpass procesam būtu jāsniedz jauniešiem
iespējas, balstoties uz viņu stiprajām pusēm un
spējām, tādējādi palīdzot viņiem apzināties, ka viņi
mācās, un lepoties ar to. Tas var būt īpaši svarīgi,
strādājot ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Jautājumi pārdomām
Kāda ir grupas dalībnieku pieredze?
Vai es kaut ko zinu par viņu iepriekšējo
mācīšanās pieredzi?
Vai Youthpass process grupas
dalībniekiem šķitīs aizraujošs?
Kādi ir mani aizspriedumi par viņu
spējām?
Vai man ir jānodrošina kāds īpašs atbalsts
šajā procesā?
Vai es varu iepazīstināt ar Youthpass jau
pirms aktivitātes?
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Iepazīstiet savu konceptus un
metodes
Visbeidzot
jaunatnes
darbiniekiem/apmācību
vadītājiem/mentoriem jāspēj radīt saikne starp
mācīšanās teoriju un jauniešu pasauli. Šiem cilvēkiem
ir jāzina politikas attīstības tendences un jāatrod
piemēroti veidi, kā tās izmantot darbā ar jauniešiem.
Citiem vārdiem sakot, jaunatnes darbiniekiem jāspēj
pārtulkot politikas veidotāju un akadēmiķu teiktais
jauniešiem saprotamā valodā. Tikpat nozīmīga ir
jaunatnes darbinieka attieksme pret Youthpass,
kas var būtiski ietekmēt tās izmantošanu darbā ar
dalībniekiem/brīvprātīgajiem.

Jautājumi pārdomām
Vai es izprotu, kāpēc Youthpass tika
ieviests?
Vai es zinu, kā izstrādātas mūžizglītības
pamata kompetences?
Ko es zinu par Youthpass vērtību?
Kā es šos konceptus varu izskaidrot
jauniešiem saprotamā veidā?
Kādas metodes es varu izmantot
dažādos Youthpass procesa posmos šai
mērķgrupai?
Cik lielā mērā es patiesībā ticu tam, ka
Youthpass process ir lieliska iespēja
jauniešiem?

Atbilstošas metodes
Mācīšanās intervija (76. lappuse)
Izveido savu mācīšanās kolāžu!
(94. lappuse)
Kā uztvert pašvirzīto mācīšanos
		 (118. lappuse)
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Radīt aizrautību mācīties
Mācīšanās notiek daudz vieglāk, ja ir
noskaņojums to darīt.
Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc jaunieši iesaistās
programmā „Jaunatne darbībā” – kāpēc dodas
jauniešu apmaiņā, piesakās apmācībai vai pavada gadu
Eiropas Brīvprātīgajā darbā. Daži no iemesliem – gūt
prieku, satikt citus jauniešus, iegūt dzīves pieredzi,
izaicināt pašiem sevi un, iespējams, iemācīties kaut
ko jaunu.
Tomēr, ja jautāsiet jauniešiem: „Kas jūs aizrauj?”,
tad pēc pārsteiguma un apjukuma mirkļa viņi sniegs
tādas atbildes kā „mājdzīvnieki, mūzika, dzeja,
ceļošana, sports”… Būtu diezgan neparasti, ja kāds
teiktu: „Mani aizrauj mācīšanās.” Tajā pašā laikā darbs
ar aizrautīgiem, pilnībā iesaistītiem un entuziasma
pilniem jauniešiem ir viens no lielākajiem visu

izglītotāju sapņiem. Šķiet, ka aizrautība un mācīšanās
mīt divās nošķirtās pasaulēs. Diemžēl bieži vien šī
nošķirtība ir radusies formālās izglītības iegūšanas
laikā.
Vēl vairāk – dažus jauniešus formālās izglītības sistēma
ir gandrīz tiešā nozīmē traumējusi. Jaunieši pameta
skolu, neredzot iespējas mācīties viņiem piemērotā
veidā. Viņu pašnovērtējumu var raksturot ar tādu
frāzi kā „man nepadodas mācīšanās”. Citi mācīšanos
uzskata par garlaicīgu, grūtu un mokošu. Mācīšanās
viņiem asociējas ar strikti nodefinētiem standartiem,
kas ietver stresu izraisošus pārbaudījumus, ko
izveidojuši augstākstāvoši cilvēki.
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Izglītība patiešām bieži vien nozīmē varu, kas mācīšanās
kontekstā var beigties ar iemācītu bezspēcību. Tāpēc
nevajadzētu brīnīties, ja jūsu projekta pašā sākumā
vārds
„mācīšanās”
dalībniekiem/brīvprātīgajiem
neizsauc pozitīvas emocijas un milzīgu sajūsmu.
Vienlaikus šī ir arī lieliska IESPĒJA!

mērķis ir iedrošināt savus dalībniekus/brīvprātīgos un
radīt viņos vēlmi mācīties un attīstīties, nevis pretējo.
Neformālā izglītība ir iespēja piedāvāt jauniešiem
citādu mācīšanās pieredzi, cerības un prieka sajūtu kā
daļu no mācīšanās procesa, kā rezultātā var panākt
augstāku pašnovērtējumu un aizrautīgu iesaistīšanos
mācīšanās procesā. Tā rosina indivīdu būt gatavam
mācīties visa mūža garumā.

Lai stātos pretī šiem negatīvajiem pieņēmumiem,
Youthpass procesa sākumā jūs varat uzsvērt mācīšanos
emocionālā, dinamiskā un jēgpilnā veidā. Spēles

Kā par to stāstīt
•

•

•
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Saglabājiet konsekvenci tiešajā un netiešajā
pedagoģijā, citiem vārdiem sakot, – konsekvenci
tajā, ko sakāt un ko darāt, skaidri liekot saprast
savu izglītošanas pieeju un piedāvājot jaunu
mācīšanās pieredzi.
Lieciet saprast, ka mācīšanās var radīt prieku un
notikt dažādos veidos. Pārlieciniet jauniešus, ka
mācīšanās visefektīvāk notiek, ja viņi paši atrod labāko
pieeju un izvēlas piemērotāko mācīšanās veidu.
Mācīšanās var notikt tikai ar paša jaunieša gribu (citi
var atbalstīt procesu un nodrošināt labu mācīšanās
vidi). Šādā veidā mācīšanās jaunietim kļūst svarīga.
Iedrošiniet

savus

dalībniekus

soli

pa

solim

•

•

uzņemties atbildību par mācīšanos. Protams,
pašvirzītā mācīšanās sniedz iespējas, bet procesa
sākumā var būt arī ļoti biedējoša.
Piedāvājiet citādu mācīšanās pieredzi un aiciniet to
pārdomāt. Viens no maniem kolēģiem apmācību
jomā teicis: „Pēc dažiem gadiem dalībnieki,
iespējams, aizmirsīs to, ko esam darījuši, bet viņi
noteikti atcerēsies to, kā mēs to darījām.”
Koncentrējieties uz cilvēku stiprajām pusēm
un veiksmīgo mācīšanās pieredzi. Palūdziet
dalībniekiem atcerēties to brīdi pagātnē, kad viņi
kaut ko mācījās ar aizrautību un apņemšanos.
Aiciniet viņus pastāstīt par šo pieredzi un
apspriest pāros. Varat viņiem palūgt uzzīmēt šīs

Radīt aizrautību mācīties

sajūtas (skatīt attēlus zemāk). Tas viņiem palīdzēs
atklāt savas stiprās puses.

•

•

•

•

•

Iepazīstieties arī ar 18. metodi – Atzinīga iztaujāšana
par aizrautību mācīties (112. lappusē)!
Iesaistiet pieņēmumus par mācīšanos uzdevumā.
Dažās situācijās (piemēram, apmācībā) jūs varat
ar apgalvojumu uzdevumu vai citu līdzīgu aktivitāti
pievērsties pieņēmumiem par mācīšanos.
Jūs varat izmantot 19. metodi – Kur Tu atrodies
mācīšanās procesā? (116. lappusē).
Atklājiet mainīgās pasaules mācīšanās mācīties un
mūžizglītības ieguvumus, kā arī sekas neiesaistoties.
Vakardienas atbildes ne vienmēr der šodienas
pasaulei, un spēja pašam vadīt savu mācīšanos
kļūst būtiska personīgajai attīstībai un spējai būt
darba tirgū.
Aizraujieties paši ar mācīšanos un Youthpass
procesu! Aizrautība ir lipīga, tāpat – arī tās
trūkums. Ja pats neesat sajūsmā par mācīšanos, ir

grūti ar to aizraut citus. Skaidrības labad – runa nav
par Youthpass „pārdošanu”, runa ir par dziļi izjustu
ticību mūžizglītībai un neformālajai izglītībai.

Atbilstošas metodes
Kapteiņa žurnāls (72. lappusē)
Mācīšanās žonglēt (88. lappusē)
Fotonovele (96. lappusē)
Ekstrēma izaicinājuma intervija (102. lappusē)
Atzinīga iztaujāšana par aizrautību mācīties
		 (112. lappusē)
Kur Tu atrodies mācīšanās procesā?
		 (116. lappusē)
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Jaunieša mācīšanās apzināšanās
„Jūs esat savas mācīšanās produkts. Jūs esat iemācījies visu, ko zināt, visu, ko
jūs varat paveikt, un visu, kam ticat.” /Pīters Honijs (Peter Honey)/
Tas ir interesants paradokss, ka lielāko daļu savas
dzīves mēs pavadām, vai nu apzināti, vai neapzināti
mācoties. Reizēm mēs domājam (vai arī mums
lūdz padomāt) par to, ko esam iemācījušies, bet
reti domājam par to, kā mēs mācāmies. Ļoti bieži
mēs neapzināmies mācīšanās procesu, jo tiecamies
iestatīt mācīšanos „autopilota” režīmā. Tomēr
mācīšanās procesa pastiprināta apzināšanās ir viens
no kompetences „mācīšanās mācīties” attīstības
stūrakmeņiem.
Pastāv uzskats: jo vairāk mēs apzināmies mācīšanos,

Tādējādi nonākt saskarē ar savu mācīšanos ir viens
no Youthpass procesa galvenajiem uzdevumiem. Šajā
mācīšanās atklāsmes procesā jums un jūsu jauniešiem
var palīdzēt šādi jautājumi.

Jautājumi pārdomām
Kā man vislabāk patīk mācīties?

•
•

•

•

jo efektīvāk izdodas vadīt un virzīt savu mācīšanos;
jo precīzāk varam identificēt savas mācīšanās
vajadzības;
jo mērķtiecīgāk izvēlamies vēlamo mācīšanās
virzienu;
jo vairāk kontrolējam savu mācīšanās procesu.

Kāds ir mans mācīšanās stils?
Kāda loma manā mācīšanās procesā ir
jūtām?
Kā es sevi motivēju mācīties?
Kā es mēģinu izvairīties no mācīšanās?
Kā es tieku galā ar šķēršļiem un
izaicinājumiem?
Kāda loma manā mācīšanās procesā ir
citiem cilvēkiem?
Kāda mācīšanās vide, metodes un
instrumenti man palīdz mācīties?
Kādā veidā es vēl varu mācīties?
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Dažas metodes, kā pārdomāt mācīšanos
Ir daudz dažādu metožu, ar kurām panākt, lai jaunieši
apzinātos mācīšanos. Šeit aplūkotas dažas metodes,
bet vairāk par tām var izlasīt šīs rokasgrāmatas
metožu un instrumentu sadaļā (52. lappusē).

dalībnieku/brīvprātīgo domāt par to, kā viņi sevi
uztver, kā arī rosināt domāt par mācīšanās prioritātēm
un iemaņām, ko vēlētos attīstīt. Pārdomas var
izmantot turpmākai mācīšanās plānošanai.

Piemēram, jauniešu apmaiņā vai apmācībā varat
piedāvāt dalībniekiem izaicinošu mācīšanās situāciju
(mācīties žonglēt vai izgatavot origami nindzjas
zvaigzni, vai dejot salsu utt.) ar tai sekojošu izvērtēšanu
par sevi kā cilvēku, kas mācās, izmantojot dažus no
iepriekšējā lappusē minētajiem jautājumiem. Eiropas
Brīvprātīgā darba programmā jūs varat izmantot
brīvprātīgā dzīves reālo situāciju, lai pārdomātu tos
pašus jautājumus.

Tomēr esiet piesardzīgi un nepārvērtējiet
iztaujāšanas rezultātus! Tie ir tikai norāde uz
iespējamiem attīstības virzieniem. Mācīšanās stils
nav statisks vai pašsaprotams kā horoskopa zīme.
Daži kritiķi pēdējā laikā pat norāda, ka „vienkāršoti
pieņēmumi par cilvēku mācīšanās stilu var būt
maldinoši. Atšķirības mācīšanās stilā nerodas atkarībā
no cilvēkiem, bet drīzāk atkarībā no konteksta, un tas
sniedzas daudz tālāk par satura modalitāti – ir jāņem
vērā cilvēks, kas mācās, kā arī viņa prāta stāvoklis
un noskaņojums attiecīgajā brīdī, noguruma pakāpe,
laiks, saturs, izglītotājs, attiecības un uzticības līmenis,
vide, izteiktās un neizteiktās gaidas un vēl daudz citu
vienlīdz būtisku aspektu” (UNIQUE Network, 2010).

•

Apskatiet 10. metodi – Mācīšanās žonglēt (88.
lappusē)!

Jautājumi par mācīšanos mudina uz reflektēšanu jeb
pārdomām. Šīs metodes var būt veids, kā izaicināt
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Jūs varat palūkoties arī uz jaunieša mācīšanās pieredzi.
Sadaliet dalībniekus pa pāriem un piedāvājiet
jautājumu klāstu, lai viņi intervētu viens otru par
mācīšanos. Jaunieši var dalīties personīgajā pieredzē
un kopā izpētīt prioritātes un stiprās puses.
•

Turpmākie skaidrojumi 7. metodē – Mācīšanās
intervija (76. lappusē).

Dažiem dalībniekiem var noderēt mācīšanās
pieredzes apvienošana ar kādu mācīšanās teoriju
(piemēram, empīrisku mācīšanās ciklu), kas piešķir
struktūru pārdomām par mācīšanās procesu. Prasmīgi
piedāvātas un savienotas ar faktisko pieredzi, šīs
teorijas var radīt lielāku pārliecību, ka cilvēks pats
vada savu mācīšanās procesu.

Visbeidzot jūs varat veicināt pārdomas, izmantojot
dažādus attēlus (piemēram, izgrieziet tos no avīzēm
vai izdrukājiet no interneta). Lūdziet jauniešiem
izvēlēties attēlu, kas vislabāk viņus raksturo kā
cilvēkus, kas mācās, un mudiniet dalīties pārdomās
ar citiem dalībniekiem vai mentoru. Kopīgi izpētiet,
ko attēls vēsta par personas īpašībām un stiprajām
pusēm un kā tās var izmantot mācīšanās procesā
projekta laikā.

Atbilstošas metodes
Mācīšanās fabrika (56. lappusē)
Auniņš Šons – prom no bēe! (64. lappusē)
Mācīšanās intervija (76. lappusē)
Mācīšanās jūra (82. lappusē)
Mācīšanās žonglēt (88. lappusē)
Izveido savu mācīšanās kolāžu! (94. lappusē)
Fotonovele (96. lappusē)
Atzinīga iztaujāšana par aizrautību mācīties
		 (112. lappusē)
Kā uztvert pašvirzīto mācīšanos
(118. lappusē)
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Mācīšanās virzīšana un plānošana
Plānot vai neplānot – tāds ir jautājums
Mācīšanās var būt proaktīva vai reaktīva, tā var
noritēt kā pašmācība vai notikt neplānoti. Tomēr
kompetence „mācīšanās mācīties” ir gan aktīva, gan
pasīva. Dalībnieki aktīvi meklē mācīšanās iespējas
un vienlaikus ir atvērti, lai mācītos no notikumiem
savā dzīvē. Patiesībā tas īpaši attiecas uz jauniešu
neformālo izglītību. Papildus mācīšanās procesam
par konkrēto tēmu ir daudz iespēju mācīties no
grupā notiekošajiem procesiem un konteksta, kurā
mācīšanās notiek. Tas nebūt nav savādi, ka jaunieši
uz aktivitāti dodas ar vienu mērķi un gaidām, bet
vēlāk, atklājot citas mācīšanās iespējas un vajadzības,
tos izmaina.

Pašā aktivitātes sākumā – pēc tam, kad ir noskaidrotas
intereses, prioritātes un stiprās puses, ir īstais laiks
padomāt par dalībnieku mācīšanos un vajadzībām. Ir
jāsaprot, ka dalībnieki paši ir atbildīgi par šo procesu.
Vissvarīgākās ir jauniešu, nevis jaunatnes darbinieku,
apmācību vadītāju vai organizācijas mācīšanās
vajadzības.
Tā ir iespēja izmainīt pasīvo pieeju mācīšanās
procesam un izglītībai. Ir svarīgi saprast, ko
dalībniekiem vajag iemācīties un kā izglītotāji var
viņus tajā atbalstīt, nevis ko dalībnieki un izglītotāji
var iemācīties no konkrētās aktivitātes. Šis ir vēl viens

svarīgs solis ceļā uz pilnas atbildības uzņemšanos par
savu mācīšanos.
Nosakot mācīšanās virzienu, kļūst skaidrs mērķis,
kas, papildināts ar aizrautību un sajūsmu, nodrošinās
mācīšanās procesā nepieciešamo dzinuli. Tomēr ir
ārkārtīgi svarīgi, lai mācīšanās virziens būtu balstīts
uz stiprajām pusēm, nevis tikai uz trūkumiem un
vājajām pusēm.
Vēl viens apsvēršanas vērts temats ir mācīšanās plāna
izstrādāšana kopā ar jaunieti. Tas vairāk attiecas
uz ilgtermiņa aktivitātēm (piemēram, uz EBD vai
ilgtermiņa apmācību kursiem). Jūs varat arī izvērst
mācīšanās plānu plašākā (mūža) perspektīvā, kas būs
ilgāks par konkrētajā aktivitātē pavadīto laiku. Ņemiet
vērā, ka daži jaunieši ir alerģiski pret plānošanu
un uzskata, ka šāda pieeja mācīšanās procesam ir
ierobežojoša un mākslīga, apgalvojot, ka domāšana
„projektu vadības” stilā nav piemērojama mācīšanās
procesam. Citiem plānošana šķiet pieņemama, viņu
skatījumā tas ir ērts veids, kā definēt mācīšanās
mērķus, un viņi labprāt izmanto tabulas savu mācību
plānošanai. Kāpēc tā?
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Saskaņā ar pētījumu cilvēki plāno savu attīstību
dažādos veidos (Makkī, Bujatzis, Džonstons (McKee,
Boyatzis, Johnston), 2008). Pētījuma dati liecina, ka ir
šādas četras plānošanas pieejas.
•

•

•

•

Uz mērķi orientēti plānotāji koncentrējas uz
konkrētu uzdevumu un rezultātu sasniegšanu.
Tomēr šie rezultāti ne vienmēr ir saistīti ar
tiekšanos pēc sapņa vai misijas paveikšanu.
Uz virzienu orientēti plānotāji zina ceļu, pa kuru
vēlas iet, bet atturas ieslīgt detaļās. Viņiem ir
spēcīga nolūka un misijas izjūta un vēlme būt
elastīgiem, kad ir runa par konkrētiem mērķiem.
Uz darbību orientēti plānotāji labprāt nedomā
par tālu nākotni; lielākoties viņiem patīk dzīvot
konkrētajā mirklī un plānošanu uztver kā noteiktu
uzdevumu vai vienu no daudzajām aktivitātēm.
Eksistenciālie
plānotāji
patiesībā
ir
„neplānotāji”, kas izvairās domāt par nākotni
un dzīvo eksistenciālajā tagadnē; viņi, šķiet, ir
koncentrējušies uz to, kas viņi ir, nevis uz to, kas
varētu būt un ko varētu paveikt.

Labi pārzinot daudzās plānošanas pieejas, jaunatnes
darbinieki plānošanas procesā var piedāvāt
dalībniekiem daudzveidīgus instrumentus un
iespējas. Galu galā plānošanas pieejas izvēle, ko
izmantos mācīšanās procesā, ir paša jaunieša ziņā.
Dažādi instrumenti un metodes jauniešiem dod
iespēju daudzveidīgi paust savus mācīšanās plānus.
Dažiem dalībniekiem var nepadoties „uzlikt vārdus
uz papīra”, toties viņi var izrādīties prasmīgi savas
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mācīšanās plānotāji vizuālā, multimediju vai digitālā
veidā. Mācīšanās plānam ir jābūt aizraujošam un
jāpatīk pašam tā veidotājam. Tai ir jābūt aizrautības
un atklāšanas prieka pilnai dienas kārtībai, nevis
pienākumu uzskaitījumam. Viena no pieejām ir
piedāvāt jauniešiem mācīšanās iespējas saskaņā ar
viņu prioritātēm, tādējādi atvieglojot plāna ieviešanu
un sniedzot vairāk prieka procesa laikā. Tomēr
iespējams, ka daži dalībnieki, izaicinot sevi, tīši
izvēlēsies mazāk ieteicamu mācīšanās veidu. Tas ir
arī ārkārtīgi vērtīgs pašattīstības vingrinājums jaunieša
daudzpusīguma un efektivitātes veicināšanai.
Visbeidzot, domājot par mērķiem, virzieniem un
mācīšanās plāniem, ir svarīgi atcerēties, ka tie nekad
nav iecirsti akmenī. Bieži vien tie mainās, pieaugot
sevis apzināšanās līmenim un mācīšanās procesā
atklājoties jaunām vajadzībām.

Atbilstošas metodes
Kas ir Youthpass? (60. lappusē)
Mācīšanās dienasgrāmata (84. lappusē)
Ekstrēma izaicinājuma intervija
(102. lappusē)
Mācīšanās mandala (106. lappusē)

Atbalsta personas un attīstības tīkli

Atbalsta personas un
attīstības tīkli
Lai sevi ieraudzītu, ir nepieciešams spogulis.
Pašvirzītās mācīšanās jēdzienu var pārprast, proti,
to var uztvert kā procesu, ko piedzīvojat vienatnē
pašattīstības vientuļajā ceļojumā. Savā ziņā tāds tas arī
var būt, jo katram ir vajadzīgs savs laiks un ieguldītais
darba apjoms, bet principā mācīšanās procesā ir
vajadzīga citu palīdzība. Ir labi, ja ir noskaidrotas visas
mācīšanās vajadzības, nosprausti virzieni un uzskicēts
plāns, bet, lai to ieviestu, ir nepieciešama citu palīdzība.

Mācīšanās notiek uzticības pilnās attiecībās, drošā
vidē, kur var eksperimentēt un uzdot jautājumus,
kā arī saņemt godīgu novērtējumu. Iespējams,
sociokonstruktīvistiem bija taisnība, apgalvojot, ka
viss, ko zinām, ir pieredze mijiedarbojoties ar citiem.
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Youthpass procesā blakus mums, jaunatnes
darbiniekiem/apmācību
vadītājiem/mentoriem,
jauniešiem ir vajadzīga arī vienaudžu līdzdalība. Citi
jaunieši var būt kā spogulis – sniegt skatu no malas,
kas noder pašuztveres un pašnovērtējuma procesā.
Lai tas notiktu, jauniešiem ir vajadzīga tāda mācīšanās
vide, kurā ir pieļaujamas šaubas un jautājumi, kurā
viņus atbalstīs (un viņi atbalstīs citus) un kurā viņiem
ir iespēja pārdomāt mācīšanās procesu. Šajā procesā
jaunieši attīsta dažādas sociālās iemaņas, piemēram,
empātija, sadarbība, aktīva klausīšanās, pašizpausme,
pašatklāsme u. c. Šis process ir arī veids, kā
mācīties veidot sadarbības tīklus un attīstīt „sociālo
kapitālu”. Tajā viens no svarīgākajiem elementiem ir
mijiedarbība – šo tīklu izmantošana, lai gūtu labumu
mācoties.
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Atkarībā no aktivitātes veida mācīšanās atbalstam
var būt vairākas formas: jauniešu apmaiņās un
apmācībās jūs varat ieviest mācīšanos ar draugiem,
mācīšanos grupās pa trim, pārdomu grupās u. c.
EBD programmā varat izveidot mācīšanās tīklu
vairākiem EBD programmas dalībniekiem vai lūgt
uzņēmējorganizāciju pārstāvjus būt par „ruporiem”
mācīšanās procesā.
Jūs pat varat kļūt par mācīšanās blogeri, rakstot īsus
(un aizraujošus) stāstiņus par mācīšanos un aicinot
sabiedrību komentēt.

Atbalsta personas un attīstības tīkli

Pārdomas par mācīšanos
Jo tikai ar darīšanu vien nepietiek.
Nereti saka: mēs daudz mācāmies no pieredzes. Tā
ir mācīšanās darot. Citiem vārdiem sakot: jo vairāk
darām, jo vairāk iemācāmies. Bet vai tā patiešām
ir? Ja jā, tas nozīmētu, ka galvenais mūsu projektos
būtu saplānot pēc iespējas vairāk jaunas pieredzes
dalībniekiem.
Bet darīšana pati par sevi ne vienmēr ir ceļš uz
iemācīšanos. Tikpat svarīgi ir padomāt, ko esam
paveikuši, un novērtēt to, kā ir veicies. Lai patiešām
kaut ko iemācītos, ir jāanalizē notikušais un jārunā ar
citiem par pieredzēto.
Pārdomas, iespējams, ir visbūtiskākais mācīšanās
elements. Pārdomas sniedz mums iespēju novērtēt
pieredzi un izlemt, ko turpmāk varam darīt labāk vai
citādāk.

Tajā pašā laikā formālās izglītības sistēma, ko esam
pieredzējuši gan mēs paši, gan jaunieši, ar kuriem
strādājam, mūs nemudina pārdomāt mācīšanos.
Lielākoties skolotāji izlemj mūsu vietā, vai kaut ko
esam iemācījušies vai nē. Mūsu pašu pārdomas tam
nav vajadzīgas. Mācīšanās procesā netika izmantota
mūsu dabiskā spēja izvērtēt.
Mēs vēlamies, lai jaunieši Youthpass procesā paši
apzināti pieņem lēmumus par savu mācīšanos. Mums
jāpalīdz jauniešiem atkal aktivizēt spēju pārdomāt.
To var sasniegt, programmās radot iespēju izvērtēt
un piedāvājot viņiem attiecīgus instrumentus un
metodes.

Mācīšanās pārdomāšana ir cilvēka dabiska aktivitāte.
Tieši tas mūs atšķir no citām būtnēm uz šīs planētas.
Krokodila vidējais dzīves ilgums pēdējo 400 gadu
laikā nav daudz mainījies. Savukārt cilvēki dzīvo pilnīgi
atšķirīgu dzīvi. Mums piemīt dabiska nepieciešamība
mainīties, attīstīties. Mēs izvērtējam un kļūstam
labāki.
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Individuālas pārdomas
Viens no veidiem, kā ļauties pārdomām, ir pabūt
vienatnē un izanalizēt notikušo. Varat paņemt
pildspalvu un pierakstīt savas domas. Daudziem
jauniešiem šis uzdevums var būt izaicinošs.
Tomēr nereti jauniešiem patīk ik dienas rakstīt
dienasgrāmatas vai blogus. Jūs atradīsiet ne mazumu
brīvprātīgo, kas savā personīgajā dienasgrāmatā
vai blogā pierakstīs visu laimīgo, grūto, aizraujošo
un skumjo EBD pieredzē. Arī apmācībās dalībnieki
priecājas, ja dienas noslēgumā viņiem ikdienas
dienasgrāmatā ir jāpiefiksē savas pārdomas par
mācīšanās pieredzi.
9. instrumenta – Mācīšanās dienasgrāmata –
izklāsts pieejams 84. lappusē.

Izvērtēšana kopā ar vienaudžiem
Pārdomāt mācīšanos var palīdzēt apkārtējie cilvēki.
Dalīties pieredzē nozīmē
• izpaust vārdos šo pieredzi;
• salīdzināt savu pieredzi ar citu dalībnieku pieredzi;
• uzdot jautājumus vienaudžiem un komentēt
dzirdēto, tādējādi paverot plašāku skatu uz
pieredzēto.
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Izsniedzot dienasgrāmatas vai pierakstu klades, varat
dot uzvedinošus jautājumus, kas noderētu pārdomu
procesā. Pamudinot šādas dienasgrāmatas izmantot
radoši, jūs palīdzēsiet tiem, kam nepatīk rakstīt
garus teikumus un aprakstus. Daudz var pastāstīt
arī zīmējumi, attēli un pat atsevišķi vārdi. Lai dalītos
pārdomās un sajūtās, mācīšanās blogā ir iespējams
izmantot mūziku, videoklipus, skaņas u. c.
Kā jau minējām, var izrādīties, ka daudziem jauniešiem
rakstīšana ik dienas nav „viņu lieta”. Padarot šo
uzdevumu radošāku, Jūs varat viņus ieinteresēt, radīt
izaicinājumu un palīdzēt pārvarēt šo barjeru.
Ja jūsu grupas dalībniekiem nepatīk rakstīt,
var izmantot citas, pievilcīgākas izvērtēšanas
metodes, kas izklāstītas metožu apkopojuma
daļā (52. lappusē).

Strādājot ar „mācīšanos mācīties” Youthpass procesā,
mēs riskējam pārāk daudz uzmanības veltīt jauniešu
individuālajam mācīšanās procesam. Tad mācīšanās
kļūst par individuālu nodarbi. Galu galā katrs,
protams, sasniedz savu mācīšanās rezultātu, tomēr
mācīšanās procesā liela nozīme ir citu klātbūtnei.
Jaunieši vairāk iegūst, citam citu atbalstot, motivējot,
salīdzinot, izaicinot un atdarinot.

Atbalsta personas un attīstības tīkli

Ja jauniešiem vienīgais atskaites punkts ir viņi paši,
tad viņu redzesloks ir ierobežots.

izmantotu vienaudžu ietekmes potenciālu, daži
aspekti ir ļoti nozīmīgi un ir svarīgi tos uzsvērt.

Par laimi, mācīšanās kopā ar citiem un citam no cita
jauniešiem nav sveša. Pētījums pierāda, ka vienaudžu
ietekme uz jaunieša attīstību ir nozīmīgāka nekā
pieaugušo ietekme. Tas, protams, nenozīmē, ka
jaunatnes darbinieki, mentori un apmācību vadītāji
vairs nav vajadzīgi. Lai mācīšanās procesa laikā pilnībā

Piemēri, kā pārdomāt kopā ar vienaudžiem
Apmācībās un jauniešu apmaiņās jau gadiem izmanto refleksijas jeb pārdomu grupas. Lai dalītos
pieredzē, katras dienas noslēgumā dalībnieki satiekas grupās pa pieciem līdz septiņiem cilvēkiem.
Nereti šo procesu vada apmācības vadītājs vai jaunatnes darbinieks. Vēl viena iespēja ir izveidot
divu (vai trīs) dalībnieku pārdomu grupu. Lai pārrunātu savu pieredzi, grupas pārstāvji regulāri satiekas arī jauniešu apmaiņas vai apmācības laikā. Tad bieži izveidojas ciešas attiecības, kurās viņi dalās,
piemēram, arī ar dienasgrāmatas piezīmēm.
Apmācībās un jauniešu apmaiņas laikā ir diezgan viegli izveidot pārdomu grupas, kas tiekas uz regulāri.
Sarežģītāk ir noorganizēt ikdienas pārdomu grupu brīvprātīgajam Eiropas Brīvprātīgā darba projektu
laikā. Tomēr ir svarīgi rast iespēju brīvprātīgajam pārdomāt savu pieredzi un mācīties kopā ar citiem.
Ja organizācija vienlaikus uzņem citus brīvprātīgos, viņi var dalīties pārdomās kopā. Ja brīvprātīgais ir
viens pats, viņš var dalīties pārdomās, regulāri tiekoties ar citiem jauniešiem organizācijā vai citiem
brīvprātīgajiem attiecīgajā reģionā. Brīvprātīgo domu apmaiņai noder arī internets.
Rakstīšana vai kopīga pārrunāšana nav vienīgie veidi, kā pārdomāt mācīšanos. Izmantojot radošākas
metodes, jūs atradīsiet citus veidus, kā atskatīties uz paveikto un to izvērtēt. Dienasgrāmatas
rakstīšana, fotoreportāžas vai filmas veidošana arī sniedz jauniešiem iespēju analizēt, izvērtēt un
pārdomāt projekta laikā iegūto pieredzi. Atskaišu rakstīšana, attēlu izvēlēšanās, uzfilmētu materiālu
izgriešana un rediģēšana – tās visas ir metodes, ar kurām veidot izvērtēšanas procesu, tāpat kā gala
rezultāta aprakstīšana vai pārskatīšana.
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Atbilstošas metodes
Mācīšanās fabrika (56. lappusē)
Kapteiņa žurnāls (72. lappusē)
Mācīšanās intervija (76. lappusē)
Mācīšanās jūra (82. lappusē)
Mācīšanās dienasgrāmata (84. lappusē)
Mans simbols, mana mācīšanās (90. lappusē)
Ko tu šodien iemācījies? (92. lappusē)
Fotonovele (96. lappusē)
Frankenšteina pārdomas par mācīšanos
(100. lappusē)
Mācīšanās mandala (106. lappusē)
Kur Tu atrodies mācīšanās procesā?
(116. lappusē)
Kā uztvert pašvirzīto mācīšanos (118. lappusē)
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Atbalsta personas un attīstības tīkli

Mācīšanās iznākuma apzināšanās un dokumentēšana
Es daudz iemācījos…, bet ko tieši?
Jūs darāt… jūs piedzīvojat… pārdomājat…
sarunājaties ar citiem… jums šķiet, ka tagad
saprotat… jūs dzirdat jaunus viedokļus… izlasāt
grāmatu… rodas jauni jautājumi… jūs jūtaties
drošāks… vai arī nē… jūs noklausāties interesantu
viedokli… darāt labāk… iegūstat jaunu skatpunktu…
jums šķiet, ka mācāties. Lai vai kā, tā jūs jūtaties. Un
lielākoties jūs jūtaties labi!
Tomēr jaunieši, iespējams, sev jautā, vai viņiem ir
veicies labi, vai ir iemācījušies pietiekami daudz, vai
ir iemācījušies to, ko vajadzēja. Formālajā izglītībā
viņiem šie jautājumi nav jāuzdod, jo atbildes
nodrošina citi. Skolā ir pilnīgi skaidrs, kas un cik labi
ir jāiemācās. Par to liecinās atzīmes.

vai viņiem veicies labi un vai viņi iemācījušies
pietiekami daudz, viņi saņems pretjautājumu: „Un kā
tu domā?”
Neformālajā izglītībā precīzi nezinām, kas ir jāiemācās
un kad ir gana. Mācīšanās veicinātājs atbalsta
mācīšanos, piedāvā idejas, motivē studentus, ja tas
nepieciešams, bet galu galā tā ir paša cilvēka atbildība
– iemācīties, viņaprāt, nepieciešamo.
Jaunietis ir arī tas, kas identificē iemācīto. Un kurš
gan cits to var izdarīt labāk, ja ne pats jaunietis,
kurš mācās? Tomēr tas nenozīmē, ka to ir viegli
paveikt. Turpinājumā atradīsiet dažus padomus un
ieteikumus, kā apzināties un dokumentēt iemācīto.
Bet pirms tam jānoskaidro...

Neformālajā izglītībā ir mazliet citādi. Iespējams, ka,
jauniešiem dodoties pie sava mentora, jaunatnes
darbinieka, kouča vai apmācības vadītāja ar jautājumu,

Kāpēc nepieciešama mācīšanās apzināšanās un
dokumentēšana?
Ir divi būtiski iemesli, kāpēc mācīšanos vajag apzināties un dokumentēt.

Jaunieši vairāk apzinās savu mācīšanos, un tādējādi viņi spēj plānot mācīšanos arī nākotnē.
Tā palīdz dalībniekiem informēt par mācīšanās iznākumu citus, piemēram, vienaudžus, darba
devējus, kolēģus vai izglītības iestādes.
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Kā lai zinu, ka esmu kaut ko iemācījies?
Nu… kas īsti ir mācīšanās? Vārdu „mācīšanās”
izmanto daudzos veidos. „Es daudz iemācījos
(uzzināju) par sevi.” „Man visi vārdi bija jāiemācās no
galvas.” „Es iemācījos braukt ar riteni, kad man bija
astoņi gadi.” „Es iemācījos būt empātiskāks.” Visas šīs
frāzes ietver vārdu „mācīšanās”, bet tajās ir runa par
ļoti atšķirīgiem procesiem.
Dažās situācijās ir vieglāk nekā citās zināt, ka patiešām
esat kaut ko iemācījies. Ja esat kādu laiku mācījies
lietojumprogrammu PowerPoint, pienāk brīdis, kad
varat teikt: „Jā, es to varu izdarīt! Esmu to iemācījies,
es zinu visas funkcijas un to, kā tās lietot.” (Lai gan
ir daudz cilvēku, kas to visu zina, viņi tik un tā veido
briesmīgas PowerPoint prezentācijas.)
Bet kā ar kompetenci „spēt izpausties grupā”? Kad
var zināt, ka esat to iemācījies? Vai arī – vai to jebkad
varēsiet identificēt kā iemācītu un attiecīgajā ailītē
atzīmēt kā padarītu?
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Jūs varat atpazīt „sevis izpaušanas grupā” mācīšanās
aspektus pēc šādām pazīmēm:
• atrodot metodes/instrumentus, kas palīdz jums
justies drošāk grupā;
• saprotot savu lomu grupā;
• iemācoties, kā veidot stāstījumu;
• pārvarot nervozitāti, kad kāds jūsu runu pārtrauc;
• pārliecinoši atbildot uz jautājumiem;
• u. c.
Tas nozīmē, ka savā mācīšanās procesā esat
progresējis un spējat to aprakstīt vārdos. Iespējams,
jūs varat arī apzināties turpmākos soļus ceļā uz
augstāku kompetences līmeni šajā jomā.
Ja esat kaut ko iemācījies, tas nozīmē, ka
tagad zināt, kā iemācīto pielietot;
• labāk saprotat iemācīto;
• darāt iemācīto drošāk;
• labāk izprotat, kāpēc rīkojaties noteiktā veidā;
• esat atradis sev piemērotāko lomu;
• esat apguvis (teorētiski) svarīgāko par attiecīgo
tēmu;
• zināt, ko mācīties turpmāk;
• u. c.
•

Atbalsta personas un attīstības tīkli

Kā
Līdz šim koncentrējāmies uz to, ko esat iemācījies. Bet tā ir tikai daļa no mācīšanās apzināšanās.
Protams, ir svarīgi, „ko”, bet arī „kā” var lieliski palīdzēt izprast mācīšanos.
Šie jautājumi palīdzēs saprast, kā jūs mācāties.

Vai jūs mācāties, sekojot plānam vai struktūrai? Vai tas ir palīdzējis?
Kādas situācijas, brīži vai apstākļi jums ir palīdzējuši mācīties? Mēģiniet tās detalizēti izklāstīt!
		 Vai bijāt viens vai kopā ar citiem, kur jūs bijāt, vai jūs sēdējāt, vai kaut ko darījāt utt.?
Kuri bija grūtie brīži un kā jūs tos pārvarējāt?
Kāda nozīme bija apkārtējiem cilvēkiem?
Vai savā mācīšanās veidā vēlaties kaut ko mainīt?
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Mācīšanās dokumentēšana
Pirms uzzinām, kā dokumentēt mācīšanos,
jānoskaidro, kur to darīt. Lai to paveiktu, var
izmantot dažādus instrumentus. Jūs varat izsniegt
jauniešiem veco labo dienasgrāmatu. Ar pildspalvu
un
papīru. Dalībniekiem
dienasgrāmatas
tiek
izsniegtas
daudzos „Jaunatne
darbībā” projektos,
un lielākoties viņi
to
saņemšanu
uztver ar prieku.
M ā c ī š a n ā s
aprakstīšana
personīgu iemeslu
dēļ – tas ir lielisks
instruments tiem, kuriem
patīk rakstīt un kuriem ir motivācija to darīt regulāri.
Tas sekmē mācīšanās pārdomāšanu un izprašanu..
Vairāk par 9. instrumentu
dienasgrāmata – 84. lappusē.

–

Mācīšanās

Dažiem „projektu vadības pieeja” palīdz dokumentēt
savu mācīšanos strukturētā veidā (daži to sauc
par mācīšanās plānu). Iesākumā pierakstiet savus
mācīšanās mērķus un plānu, kā tos sasniegt (Ar
ko? Kā? Kad?). Jūs plānosiet arī tad, kad izvērtēsiet
procesu un šīs pārdomas pierakstīsiet. To var darīt
pat Excel izklājlapā.

Mācīšanās dokumentēšanu ir iespējams padarīt mazāk
individuālu, uzaicinot citus piedalīties mācīšanās
procesā. Šādai pieejai ir vairākas priekšrocības: jūs
kļūstat atvērts atgriezeniskajai saitei un, iesaistot
citus, esat arī motivēts, jo izjūtat pienākumu pastāvīgi
rakstīt. Rakstīšanai labi noder blogs. Dalībnieki var
izvēlēties to publiskot vai dot pieejas tiesības tikai
tiem dažiem cilvēkiem, kurus vēlas iesaistīt. Bloga
priekšrocība ir iespēja to izmantot ne tikai rakstīšanai;
blogā var augšupielādēt attēlus, izmantot saites vai
ierakstītus videoklipus.
Varbūt dažiem jauniešiem jau ir sava mājaslapa,
savukārt citi vēlēsies izveidot publiski pieejamu
mājaslapu. Tā ir lieliska vieta, kur aprakstīt savus
mācīšanās sasniegumus.

Atbilstošas metodes
Mācīšanās fabrika (56. lappusē)

Youthpass astoņas kompetences (58.
lappusē)
Auniņš Šons – prom no bēe! (64. lappusē)
Kapteiņa žurnāls (72. lappusē)
Mācīšanās dienasgrāmata (84. lappusē)
Mans simbols, mana mācīšanās (90.
lappusē)
Ko tu šodien iemācījies? (92. lappusē)
Fotonovele (96. lappusē)
Frankenšteina pārdomas par mācīšanos
(100. lappusē)
Mācīšanās mandala (106. lappusē)
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Mācīšanās rezultātu aprakstīšana Youthpass sertifikātam
Tagad parādīsim to pasaulei!
Tas brīdis ir klāt! Programmas „Jaunatne darbībā”
projekta noslēgums ir tuvu, un ir jāsagatavo Youthpass
sertifikāts. Tas sastāv no trim daļām:

1) pirmajā daļā ietverta vispārīga informācija par
projektu un dalībnieku;
2) otrajā daļā ir izklāstīta aktivitātes būtība;
3) trešā daļa ir veltīta dalībnieka mācīšanās
izklāstam.

Uzziniet vairāk par Youthpass sertifikāta struktūru un veidolu, kā arī tā izveidošanas tehnisko procedūru
„Youthpass vadlīnijās”, kas lejupielādējams tīmekļa vietnē www.youthpass.eu. Turpat var atrast vairāk
informācijas arī par Eiropas pamatkompetenču izmantošanu.

Youthpass sertifikāta trešā daļa nodrošina iespēju
pierakstīt jauniešu iniciatīvas, jauniešu apmaiņas,
Eiropas Brīvprātīgā darba projekta vai apmācības
mācīšanās rezultātu. Šis ir patiesības brīdis –
dalībnieki tiek konfrontēti ar jautājumu par to, ko
patiešām ir iemācījušies.
Youthpass sertifikāta trešās daļas aizpildīšana var
izrādīties liels izaicinājums. Programmas „Jaunatne
darbībā” dažādās apakšprogrammās mācīšanās
notiek atšķirīgās situācijās. Arī jaunatnes darbinieka,
mentora, kouča vai apmācības vadītāja loma katrā
projektā ievērojami atšķiras.

Eiropas Brīvprātīgā darba projektā mentors var
palīdzēt brīvprātīgajiem sagatavot novērtējumu,
un, lai pabeigtu Youthpass sertifikāta aizpildīšanu,
projekta pēdējās nedēļās viņi var strādāt kopā. Šādā
pašā veidā jauniešu iniciatīvās koučs var palīdzēt
dalībniekiem ar Youthpass.
Piecu dienu apmācībā nodrošināt šo personisko
atbalstu ir grūtāk, jo nereti apmācību vadītājiem
nav laika, lai palīdzētu visiem dalībniekiem. Jauniešu
apmaiņās atkarībā no jaunatnes darbinieku un dienu
skaita tiks atvēlēts laiks sarunām par mācīšanos.
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Ir svarīgi atcerēties, cik būtisks ir vienaudžu atbalsts.
Lai gan pašnovērtējumu jūs veicat pats, ārkārtīgi
būtiska ir domu apmaiņa ar apkārtējiem un viņu
atbalsts. Kopā ar citiem izvērtējot un veicot pierakstus
par savu mācīšanos Youthpass procesā, tiek novērsta
satraukums, kas var rasties saistībā ar vajadzību veikt
pašnovērtējumu vienatnē.
Pat tad, ja iespējas palīdzēt jauniešiem pabeigt
pašnovērtējumu ir ierobežotas vai to nav vispār, ir
svarīgi piedāvāt idejas un padomus, kā ar to strādāt.
Šeit sniegsim dažas idejas, kā rakstīt pašnovērtējumu,
kuru lasīs citi. Arī tad, ja jaunieši vēlas rakstīt
pašnovērtējumu tikai paši sev, šīs idejas var mudināt
viņus uz pārdomām.
•

•
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Youthpass dod iespēju sakārtot mācīšanās
rezultātus saskaņā ar astoņām mūžizglītības
pamatkompetencēm. Tas nenozīmē, ka tām visām
jums jāpiemīt. Maz ticams, ka viena projekta laikā
kāds var attīstīt visas astoņas pamatkompetences
(izņemot tādas ilgstošākas aktivitātes kā Eiropas
Brīvprātīgais darbs). Pilnīgi iespējams, ka svarīgākie
rezultāti atbilst tikai trim pamatkompetencēm.
Tas ir labi un pareizi. Youthpass būs redzami tikai
šie trīs virsraksti. Pārējie pieci vispār neparādīsies.
Pamatkompetences nav instruments mācīšanās
novērtēšanai projekta ietvaros. Tā ir Eiropas
Komisijas izstrādāta struktūra ar mērķi definēt
to, kas būtu jāprot eiropiešiem kā veiksmīgiem
Eiropas pilsoņiem. Iespējams, nav tāda „Jaunatne

darbībā” projekta, kurš skartu visas prasmes
un pārvērstu dalībniekus izcilos eiropiešos.
Izmantojiet
Youthpass
pamatkompetenču
struktūru tikai tad, kad ir savākti visi mācīšanās
rezultāti, jo tikai tad var sākt apsvērt, zem kura
virsraksta likt šos dažādos mācīšanās iznākumus.
Var arī neizmantot astoņas pamatkompetences. To
vietā varat sniegt izklāstu zem virsraksta „Citas”.
Izmantojiet to gadījumos, kad rezultāts neatbilst
nevienai no pamatkompetencēm. Tā ir arī iespēja
dalībniekam pierakstīt pašnovērtējumu sev tīkamā
veidā, neizmantojot pamatkompetenču struktūru.
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Kā rakstīt citiem
Izmantojot Youthpass kā instrumentu, lai citiem
parādītu savas kompetences, ir jāievēro daži principi.
Pievēŗsiet dalībnieku uzmanību šādiem ieteikumiem:
• Izvairieties no žargona! Ne katrs zina programmu
„Jaunatne darbībā”, tās aktivitātes vai izmantoto
terminoloģiju. Tāpēc Youthpass pirmajā lapā īsi
tiek aprakstīta apakšprogramma.
• Centieties precīzi izklāstīt, ko, jūsuprāt, esat
iemācījušies un kas par to liecina. Sasaistiet savu
mācīšanos ar konkrētu pierādījumu.

•

•

Izvairieties no izplūdušiem aprakstiem un
atkārtošanās!
Esiet kodolīgi! Programma „Jaunatne darbībā”
var būt intensīva, un, iespējams, jūs varat
uzrakstīt daudz par savu pieredzi, brīžiem, kad
kaut ko apguvāt, utt. Bet nerakstiet romānu!
Kādam tas būs jālasa. Centieties koncentrēties
uz galvenajiem aspektiem, ko esat iemācījies, un
precīzi tos aprakstiet.

Ja jaunieši vēlas izmantot Youthpass kā sertifikātu,
piesakoties darbā, ir vērtīgi paņemt darba
sludinājumus un izpētīt, kā tajos ir formulētas
kompetences. Tas jums dos ieskatu, kā izklāstīt
mācīšanās rezultātus, lai darba devēji var tos saprast
un atpazīt.
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Trīs veidi
Jūs noteikti atradīsiet daudzus veidus, kā aprakstīt mācīšanās rezultātu, bet iedvesmai piedāvāsim trīs.
Projekta sākumā uzstādīti mācīšanās mērķi
Projekta sākumā ierosiniet dalībniekiem definēt
savus mācīšanās mērķus. Dažiem to paveikt ir
vieglāk, citiem – grūtāk. Tomēr dalībniekiem, kas to
dara labprāt un spēj uzstādīt konkrētus mērķus, tie
var būt labs atskaites punkts, pārdomājot mācīšanās
procesu. Var gadīties, ka procesa laikā rodas jauni
mērķi. Tad tos var pievienot aprakstam. Garākos
projektos, īpaši tādos kā Eiropas Brīvprātīgā darba
projekts vai jauniešu iniciatīva, mērķi var gan
mainīties, gan rasties jauni.

•
•

kā projekta laikā mērķi mainījās;
kādi jauni mērķi radās procesa laikā.

Pēdējais solis ir aprakstu pielāgošana astoņām
pamatkompetencēm.
Mērķu
nospraušana
ir
piemērota jaunietim, kurš var un kuram patīk
organizēt savu mācīšanos plānojot. Lai gan tas var
šķist loģiskākais veids, kā atspoguļot mācīšanās
iznākumu, ir svarīgi saprast, ka daudzi (jauni) cilvēki
mācīšanās laikā šādam plānotam procesam neseko.

Šī vingrinājuma nolūks ir sasaistīt mācīšanās aprakstu
ar mācīšanās mērķiem un izklāstīt,
• kāpēc tika formulēti šādi mērķi;
• ko dalībnieki darīja, lai šos mērķus sasniegtu;
• cik sasniedzami bija izvirzītie mērķi;

Situācijas kā sākumpunkts
Daži cilvēki labprāt sasaista savu mācīšanos ar
konkrētām situācijām. Iespējams, ir bijušas situācijas,
kad „visa mācīšanās notika vienlaikus”. Tās ir
situācijas, kad jaunietim, iespējams, bija jāprezentē
jauniešu iniciatīva grupai, jāveic kāds uzdevums
apmācības laikā, saruna ar mentoru, tikšanās ar
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vienaudžiem un noteiktas lomas uzņemšanās vai
avīzes vai filmas veidošana projekta ietvaros. Pāris
šādu situāciju aprakstīšana var palīdzēt atspoguļot
galvenos mācīšanās aspektus.
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Apspriežot konkrētu situāciju, jauniešiem tiek dota
iespēja izdomāt praktiskus risinājumu piemērus,
un tie ir arī pierādījums tam, kā viņi ir izmantojuši
uzzināto un jaunās prasmes. Tādējādi viņi var

Stāsts par jūsu mācīšanās procesu
„Kad aizpildīju apmācības pieteikuma veidlapu…”
vai „Ierodoties Tallinā, projekta pirmajā dienā…”,
vai „Kopā ar dažiem saviem draugiem…” varētu būt
noderīgi ievadvārdi tiem, kuri mācīšanās aprakstu
vēlas veidot kā stāstījumu, tā noslēgumā nonākot
līdz galvenajiem mācīšanās aspektiem. Cilvēkiem,
kuriem patīk rakstīt, šis ir labs veids, kā atspoguļot
savu mācīšanās ceļu.
Tomēr, runājot par Youthpass sertifikātu, ir svarīgi
nerakstīt romānu. Tiem, kuriem patīk rakstīt, „stāsts
par mācīšanos” uz divām lapām interesantā un
saprotamā veidā ir īstais risinājums.
Šajā gadījumā stāsts, visticamāk, neatbildīs nevienai
no astoņām kompetencēm. To var pievienot sadaļai
„Citas”.

sasaistīt mācīšanos ar jaunas lomas uzņemšanos,
jauna uzdevuma paveikšanu, idejas formulēšanu utt.
Visbeidzot mēģiniet katrai no šīm konkrētajām
situācijām
rast
vietu
kādā
no
astoņām
pamatkompetencēm.

„Ievadvārdi”
Youthpass vadlīnijās atradīsiet „ievadvārdus”
teikumiem, ar kuriem izklāstīt mācīšanās
rezultātus.
Tagad es jūtos drošāks…
Es uzzināju…
Es iemācījos…
Es jūtos pārliecināts…
Es uzlaboju prasmes...
Es varu…
Es tagad zinu, kā…
Es pilnveidoju…
Tagad man ir skaidrs…
Es vēlos uzzināt vairāk…

Atgādinām: motivējiet jauniešus izvērtējumu
rakstīšanas procesā citam citu atbalstīt! Ļoti palīdzēs
labi piemēri, atgriezeniskā saite un dalīšanās ar
idejām un padomiem. Dariet to kopā!
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Youthpass – ar to viss vēl nebeidzas!
Projekta noslēgumā izsniegtais Youthpass ir
dokuments par projekta laikā notikušo mācīšanos.
Tajā ir atspoguļoti šajā konkrētajā periodā sasniegtie
mācīšanās rezultāti. Daudziem jauniešiem tā būs
pirmā reize, kad viņi ir ienākuši mūžizglītības

pamatkompetenču
pasaulē.
Tomēr
jauniešu
apmaiņas laikā neviens nevarēs atzīmēt divas vai
trīs no pamatkompetencēm un teikt: „Tā, tas nu ir
paveikts!” Pamatprasmes ir mūžizglītības jautājums…
Tas pierāda, ka Youthpass ir noteikta loma izglītības
un nodarbinātības jomās Eiropā plašākā kontekstā.
Bieži vien Youthpass ir pirmais solis, kam seko daudzi
citi.

Atbilstošas metodes
Mācīšanās fabrika (56. lappusē)

Youthpass astoņas kompetences (58.
lappusē)
Auniņš Šons – prom no bēe! (64. lappusē)

Youthpass salas (66. lappusē)
Kapteiņa žurnāls (72. lappusē)
Mācīšanās dienasgrāmata (84. lappusē)
Ko tu šodien iemācījies? (92. lappusē)
Frankenšteina pārdomas par mācīšanos
(100. lappusē)
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Mācīšanās veicinātāja loma
Mācīšanās prieka atgūšana
Ko tā nozīmē jaunatnes darbiniekam/līderim, koučam,
apmācības vadītājam, mentoram kā atbalsta personai
šajā mācīšanās procesā? Vai tā ir lomas un attieksmes
maiņa? Tas ir sarežģīts jautājums. Lielā mērā
mācīšanās prieka atgūšana ir atkarīga no dažādām
idejām un konceptiem par lomām un attieksmēm
darbā ar jauniešiem. Dažiem turpinājumā lasāmais
izklāsts būs pazīstams, citiem tas sniegs jaunu ieskatu.
Lai atspoguļotu dažādās funkcijas, kas eksistē darbā ar
jauniešiem Eiropā, lieto jēdzienu „mācīšanās veicinātājs”.

Vienkāršiem vārdiem runājot, mācīšanās veicinātāja
loma ir atbalstīt jaunieti mācīšanās mērķu sasniegšanā.
Vissvarīgākā un izaicinošākā ir teikuma pēdējā
daļa – „mācīšanās mērķu sasniegšanā”. Youthpass
procesā jauniešus mudina uzņemties atbildību par
savu mācīšanos. Tas nozīmē, ka viņi paši pieņem
lēmumu par to, ko, kā un kad vēlas mācīties. Šis
princips ir neformālās izglītības, mūžizglītības un
mācīšanās mācīties pamatā. Youthpass ietver visus
šos elementus un ir gan atzīšanas instruments, gan
mācīšanās process.

Jaunieši un atbildība par mācīšanos
Vai jaunieši vēlas uzņemties atbildību par mācīšanos?
Pirms runājam par mācīšanās veicinātāja dažādajām
lomām, der uzdot jautājumu, kas ienāk prātā
daudziem: vai (visi) jaunieši var un vēlas uzņemties
atbildību par mācīšanos?

Ikviens var mācīties un darīt to patstāvīgi. Savos
pirmajos dzīves gados bērni apgūst milzīgu informācijas
apjomu. Nevis tāpēc, ka kāds viņiem liek to darīt, bet
tāpēc, ka viņi to vēlas. Cilvēkiem ir dabiska vajadzība
un motivācija mācīties, attīstīties, augt.

Mums gribētos teikt: „Jā!”

Niansētāka atbilde uz iepriekš minēto jautājumu
būtu: „Jā, bet...”

41

I daļa. Youthpass process

Daudzi no mums ir piedzīvojuši izglītības sistēmas,
kurās netika atzīta dabiskā vēlme mācīties. Mums
nācās mācīties to, ko citi uzskatīja par svarīgu.
Citi izlēma, kāds ir labākais mācīšanās veids un vai
mācījāmies veiksmīgi vai nē. Mēs nebijām atbildīgi
par mācīšanos.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi jaunieši skolā
zaudē motivāciju mācīties. Viņu mācīšanās veids,
vajadzības un aizraušanās netiek atzītas vai uztvertas
nopietni. Viņi ir spiesti sekot kāda cita pieejai.
Rezultātā, pabeidzot skolu, vārdu „mācīšanās” daudzi
uztver negatīvi. Daži pat ir piešķīruši sev „sliktā
skolēna” statusu. Tas ir bēdīgi, jo nav sliktu skolēnu.
Gluži vienkārši ir ļoti dažādi veidi, kā cilvēki mācās,
un izglītības sistēmai ir grūti to atzīt un ņemt vērā.
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mācīšanās veicinātāji apzinātos
šo negatīvo priekšstatu par mācīšanos un daudziem
jauniešiem piemītošo zemo pašnovērtējumu. Šie
apstākļi lielā mērā iespaido viņu vēlmi uzņemties
atbildību par mācīšanos. Ir nepieciešams laiks un
pārdomas, lai no jauna atklātu savas vajadzības un
aizraušanās. Šajā procesā mācīšanās veicinātājs var
uzņemties svarīgu atbalstītāja un motivētāja lomu.
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Mācīšanās veicinātāja lomas
Mācīšanās veicinātājs ir kā zirneklis ar dažādām kājām, no kurām ikviena atbalsta mācīšanos.

veicina labvēlīgas mācīšanās
vides radīšanu

apjauš vajadzības un aizraušanās

piedāvā resursus

sniedz idejas un padomus

saskata jauniešu potenciālu

Mācīšanās
veicinātājs

sniedz atgriezenisko saiti

Mācīšanās procesam un izvērtēšanai piemērotas
vides principi ir šādi:
• Augstu tiek vērtēta cilvēku dažādība.
• Gatavība atbalstīt un motivēt citam citu.
• Respektēti dažādi pašizpausmes veidi.
• Augsti novērtēti dažādi mācīšanās veidi.

pulcē cilvēkus
dienaskārtībā iekļauj „mācīšanos”

uzklausa

motivē jauniešus

Radiet mācīšanās procesam piemērotu vidi
Ir svarīgi, lai būtu izvērtēšanai un mācīšanās procesam
piemērota vide. Grupa, kurā netiek atbalstītas kļūdas,
šaubas, ievainojamības sajūta vai atklātība, nav īstā
vieta atklātai izvērtēšanai un mācīšanās procesam.
Lai notiktu atklāta izvērtēšana, ir vajadzīgi cilvēki, kuri
klausās, respektē un nenosoda.

uzdod atbalstošus jautājumus

•

Uzmanības centrā ir jauniešu stiprās puses un
potenciāls.

Šie principi galvenokārt nozīmē tādu attieksmi,
kas palīdz jauniešiem kopīgi izvērtēt un atbalstīt
citam citu mācīšanās procesā. Apgūstot noteiktas
prasmes, šo attieksmi var ieviest praksē. Var noderēt
uzdevumi ar jautājumu uzdošanu, aktīvo klausīšanos
un atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu.
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Piedāvājiet resursus
Mācīšanās veicinātāji var atbalstīt jauniešus mācīšanās
procesā, piedāvājot dokumentus, kontaktus, tīmekļa
vietnes, kā arī vietas, kuras jauniešiem palīdzēs spert
nākamos soļus.
Atbalstoši jautājumi
Mācīšanās veicinātāja loma neietver atbilžu
piedāvāšanu. Tieši otrādi – svarīgāk ir uzdot tādus
jautājumus, kuri jaunieti mudinātu iegūt vairāk
skaidrības par savām vajadzībām, aizraušanos,
mērķiem un turpmākajiem soļiem mācīšanās ceļā.
Pulcējiet cilvēkus
Mācīšanās nav individuāls darbs. Jaunieši būtu
jāmudina pēc iespējas vairāk sadarboties viņu
mācīšanās ceļā. Mācīšanās veicinātājam var būt
nozīmīga loma jauniešu sapulcēšanā ar līdzīgiem
mērķiem, interesēm vai mācīšanās veidiem.
Iekļaujiet mācīšanos dienaskārtībā
Uzņemties atbildību pašam par savu mācīšanos
nozīmē pārdomāt, kā esat mācījies līdz šim. Kādi ir citi
iespējamie mācīšanās ceļi un ko vēlaties iemācīties
nākotnē? Mācīšanās veicinātājs dienaskārtībā iekļauj
mācīšanās tēmu. Mācīšanās veicinātājam vajadzētu
rast laiku un telpu, lai jaunieši varētu pārdomāt un
pārrunāt savu pieeju mācīšanās procesam.
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Klausīšanās
Šķiet viegli, bet uzklausīšana var izrādīties lielākais
izaicinājums. Daudzi jaunieši, īpaši procesa sākumā,
ir pieraduši klausīties un gaida, kad jūs runāsiet.
Tomēr būtisks elements mācīšanās veicinātāja
darbā ir rūpīga un uzmanīga klausīšanās tajā, ko
saka jaunietis. Lielā mērā tā ir saistīta ar iepriekš
minētajiem atbalstošajiem jautājumiem. Lai atklātu
jaunieša specifiskās vajadzības, iekšējos šķēršļus
un aizraušanās, ārkārtīgi svarīga ir klausīšanās.
Esam pieraduši nekavējoties piedāvāt atbildes un
risinājumus. Tā vietā vajadzētu klausīties un uzdot
tādus jautājumus, kuri palīdzētu jauniešiem rast
pašiem savus risinājumus. Piemēram, sarunas laikā
ar mentoru pamēģiniet izmērīt laiku, ko jūs pavadāt
runājot, un laiku, ko ar runāšanu aizņem jaunietis.
Rezultāti parādīs, vai esat uz pareizā ceļa.
Motivējiet jauniešus
Šo lomu precīzi izklāstīt nebūs viegli. Motivācijas
problēmām var būt daudz dažādu iemeslu un
izcelsmju. Kā jau iepriekš minēts, daudziem jauniešiem
ir negatīvas domas par sevi saistībā ar mācīšanos.
Jūsu izaicinājums būs atjaunot prieku mācīties un ļaut
jauniešiem ieraudzīt mācīšanos kā kaut ko savu.

Atbalsta personas un attīstības tīkli

Atgriezeniskā saite
Mācīšanās veicinātājs kā mācīšanās procesa novērotājs
bieži vien ir labā pozīcijā, lai jauniešiem sniegtu
atgriezenisko saiti, tā paplašinot viņu redzējumu par
sevi. Cilvēki lielākoties domā, ka sevi pazīst, bet bieži
vien tas ir maldinoši. Citu sniegtā atgriezeniskā saite var
palīdzēt viņiem saskatīt vairākus variantus un iespējas.
Turklāt pat vienkāršs kompliments var būt ārkārtīgi
motivējošs.
Ieraugiet jauniešu potenciālu
Daudziem jauniešiem lieliski padodas stāstīt par to,
ko viņi neprot. Tā kā mācīšanās veicinātājs sniedz
atgriezenisko saiti, ir svarīgi, lai viņš spētu saskatīt
visu potenciālu, kas neapšaubāmi piemīt jaunietim.
Mācīšanās veicinātājs var piedāvāt jaunus uzdevumus
vai lomas vai iedrošināt izmēģināt kaut ko jaunu.
Tādējādi var atklāt spējas, kuras paši jaunieši līdz šim
neapzinājās.

Vajadzības un aizraušanās
Ikvienam ir vajadzības un aizraušanās. Daudzas no
tām ir apslēptas un neizpaustas. Bieži vien izglītības
sistēma aizraušanos neatzīst vai neuztver nopietni.
Aizraušanās tiek uztverta kā kaut kas dīvains, muļķīgs
vai novietota „sapņu plauktā”. Tomēr aizraušanās
ir, iespējams, vissvarīgākais dzinējspēks mācībās.
Mācīšanās veicinātājam jāatpazīst šīs aizraušanās un
jāpalīdz jaunietim no jauna tās apzināties.

•

Atbilstošas metodes
Mācīšanās intervija (76. lappusē)

Idejas un padomi
Lai atbalstītu mācīšanos, mācīšanās procesa
veicinātājs jauniešiem var sniegt padomus, idejas un
ieteikumus. Tomēr jums jāapzinās: pastāv risks, ka
pārņemsiet mācīšanās procesa vadību savās rokās.
Ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp padomu sniegšanu
un jaunieša atbildību par paša mācīšanos. Tomēr,
protams, savas pieredzes nodošana jauniešiem ir ļoti
vērtīga.
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Ceļā uz iekļaujošu
		

Youthpass procesu

„Labi jautājumi pārspēj vieglas atbildes.” /Pols Semjuelsons (Paul Samuelson)/
Veidojot rokasgrāmatu „Viss par Youthpass”, pāris
jautājumu nedeva mieru. Tie atspoguļo grūtības, ar ko
sastopas jaunatnes darbinieks/mācīšanās veicinātājs
darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Lasot
rokasgrāmatā par „Youthpass procesu”, iesakām
paturēt prātā un pārdomāt šādus jautājumus.
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1) Vai jauniešu ar ierobežotām iespējām mācīšanās
ir atšķirīga?
2) Kā mainās mācīšanās, ja dzīves ceļā rodas šķēršļi
(piemēram, invaliditāte, nestabils sociālais
stāvoklis, motivācijas problēmas u. c.)?

Ceļā uz iekļaujošu Youthpass procesu

Var teikt, ka mācīšanās veidu ir tikpat daudz, cik ir
cilvēku. Katram cilvēkam ir noteikti apstākļi – dotības,
vajadzības un sociālais fons, kas nosaka tā mācīšanās
veidu. Bet galu galā neatkarīgi no dažādajiem veidiem,
kādos katrs no mums redz mācīšanās procesu,
ikviens iziet cauri līdzīgām mācīšanās procesa fāzēm.
Programmā „Jaunatne darbībā” iepriekš minētais
apgalvojums ir svarīgs. Viena no tās prioritātēm
ir nodrošināt mācīšanās iespējas jauniešiem ar

ierobežotām iespējām. Youthpass process ir īpašs,
jo tā ir lieliska iespēja gan jauniešiem ar īpašām
vajadzībām, gan jaunatnes darbiniekiem, kas ar
viņiem strādā, atbalstīt un sertificēt mācīšanos.
„Viss par Youthpass” autoru nolūks ir arī pārdomāt
iekļaušanu, komentējot to un pievēršot īpašu
uzmanību Youthpass procesa nodrošināšanai
iekļaušanas grupām. Lielākā daļa šajā nodaļā
atspoguļoto aspektu, kuros aprakstīta specifika darbā
ar iekļaušanas grupām, ir ietverti arī daudzās citās šīs
rokasgrāmatas nodaļās.

Ja ir vēlēšanās, tad ir arī iespējas
Bieži vien automātiski pieņem, ka Youthpass procesam
vajadzētu būt pēc iespējas iekļaujošākam. Tomēr ne
vienmēr var viegli atrast atbilstošos instrumentus un
metodes, lai apmierinātu to jauniešu vajadzības, kuri
dzīvē saskārušies ar šķēršļiem. Tādējādi šajā grāmatā
īpaša uzmanība ir pievērsta ne tikai pašam procesam,
bet arī iekļaušanas grupām. Šajā izdevumā vairākkārt
akcentējam vienlīdzīgas dalības nosacījumus un
piedāvājam instrumentus un padomus, kā veicināt un
dokumentēt mācīšanās procesu. Iekļaušanas grupām
Youthpass procesa izaicinājumi un ieguvumi ir vienas
monētas divas puses.
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Ar iekļaušanu saistītie izaicinājumi
Vai Youthpass process ir papildu problēma?
Youthpass procesam vajadzētu pavadīt un atbalstīt
mācīšanās procesu, nevis kļūt par vēl vienu punktu
šķēršļu sarakstā. Youthpass procesa nolūks ir
piedāvāt veidu, kā radīt un attīstīt jaunas mācīšanās
stratēģijas. Izglītībai jābūt orientētai uz cilvēku, un
Youthpass process ir vēl viens vērtīgs mācīšanās
pieredzes instruments. Youthpass process ir
ieguvums, jo ļauj apzināties mācīšanos un pierāda, ka
šim procesam ir vērtīgi rezultāti. Youthpass process
ir mācīšanās produkts, ko jaunieši var izmantot
„īstās dzīves” situācijās (piemēram, meklējot darbu,
veidojot karjeru, mācoties svešvalodu, darbojoties kā
brīvprātīgajam utt.).
Mācīšanās rezultātu apzināšanās un dokumentēšana
var būt sarežģīts uzdevums, ja nav atbilstošu
instrumentu. Youthpass process pats par sevi ir
instruments, un šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir
piedāvāt papildu atbalsta instrumentus un metodes,

lai pavadītu jaunieti un izglītotājus visā procesa laikā.
Mācīšanās procesa identificēšana un dokumentēšana
jaunietim ar ierobežotām verbālajām prasmēm vai
kādam, kam ir grūtības izpaust savas idejas rakstiski,
būs atšķirīga. Šo grūtību pārvarēšanā, tās likvidējot
vai atrodot alternatīvus ceļus, svarīga loma ir gan
jaunieša, gan izglītotāja kompetencei un motivācijai.
Mācīšanās personisks novērtējums. Kā varam apzināt
un novērtēt, ko esam iemācījušies? Ar šo izaicinājumu
sastopas ne tikai jaunieši ar ierobežotām iespējām.
Tomēr situācija, kādā ir jaunieši ar ierobežotām
iespējām, apgrūtina viņu spēju apzināties iemācīto
un saskatīt tajā gandarījumu un kaut ko noderīgu.
Motivācija, uz jaunieti orientētas aktivitātes un
atbalsta pasākumi ir īpaši nozīmīgi grupām, kam ir
grūtības ieraudzīt mācīšanās patieso vērtību un
mērķi.

Ar iekļaušanu saistītie ieguvumi
Mācīšanās mērķu noteikšana, koncentrējoties
uz stiprajām un pozitīvajām pusēm, ir veids, kā
palielināt cilvēka motivāciju un aizrautību mācīties.
Tas īpaši attiecas uz tiem jauniešiem, kam mācīšanās,
iespējams, asociējas ar iepriekšēju negatīvu pieredzi.

48

Neformālās mācīšanās atzīšana. Jauniešiem ar
ierobežotām iespējām atzinība no malas sniedz
izdevību parādīt iegūtās kompetences organizācijām,
iespējamiem darba devējiem un nodarbinātības
konsultantiem, izmantojot sertifikāciju.

Ceļā uz iekļaujošu Youthpass procesu

Youthpass sertifikāts var būt pirmais un vienīgais
sertifikāts, ko jaunietis ir ieguvis. Vienlaikus personisks
novērtējums jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir
liels ieguldījums viņu pašnovērtējuma vairošanā.
Tas ļauj viņiem apzināties, kas un kā ir apgūts
mācīšanās procesā. Youthpass procesā personīgā
un profesionālā attīstība ir galvenais mācīšanās
pieredzes mērķis.
Youthpass process kā pašrealizācijas instruments.
Youthpass process ir izcils instruments jaunatnes
darbiniekiem, kā motivēt un dot iespējas jebkuram
indivīdam neatkarīgi no viņa pieredzes. Gadījumos,
kad formālā izglītība ir izrādījusies neefektīva,
neformālā mācīšanās jauniešiem, kam kļūdaini
piešķirts „sliktā skolēna” statuss, var pavērt jaunu

iespēju ceļus. Neformālā izglītība viņiem var palīdzēt
sasniegt savu patieso potenciālu kā aktīviem
pilsoņiem un cilvēkiem.
Jaunatnes darbinieku radošums var arī pavērt iespēju
klāstu attiecībā uz mācīšanos. Darbā ar dažādām
mērķgrupām jaunatnes darbinieki var radīt, attīstīt
un adaptēt mācīšanās instrumentus un metodes.
Rokasgrāmatā „Viss par Youthpass” ir aprakstītas
dažas metodes, bet jaunatnes darbiniekiem tās būs
jāpielāgo konkrētajiem jauniešiem, ar kuriem tie
strādās. Youthpass process izvirza jautājumus un
tēmas, uz kurām var palūkoties neskaitāmos veidos.
Tāpēc piedāvājam atskatīties uz diviem sākotnējiem
jautājumiem un mēģināt rast atbildes no jaunatnes
darbinieka kā mācīšanās veicinātāja skatpunkta.

Iekļaušanas veicināšana
Jaunatnes darbinieka loma Youthpass procesa
kontekstā ir palīdzēt jauniešiem apjaust viņu
mācīšanās vajadzības un sasniegt viņu mērķus. Šī loma
darbā ar dažādām grupām ir vienāda. Var izklausīties
pašsaprotami (mācīšanās veicinātājs vada), bet daži
jautājumi liek aizdomāties, vai uzdevumi darbā
ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām patiešām
atšķiras. Vai pieeja ir plašāka? Vai ir cits temps? Vai
jautājumi ir tie paši?
Varbūt „Viss par Youthpass” radīs metodoloģiskus

izaicinājumus, kas būs jārisina jaunatnes darbiniekiem.
Plašākā nozīmē izglītotāja galvenā loma ir palīdzēt
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nogludinot viņu
mācīšanās ceļu, vadot, atbalstot un motivējot.
Sākotnēji var šķist, ka atšķirības ir nelielas, bet darbā
ar iekļaušanas grupām mācīšanās veicinātājam ir
jāsaskaras ar dažādām situācijām un šķēršļiem, un
jāizmanto dažādus alternatīvus variantus.
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Metodes un papildu pasākumi
Vadība, palīdzība, koučings un mentorings ir tikai
daži no daudzajiem veidiem, kādos mācīšanās
veicinātājs var palīdzēt jauniešiem ar ierobežotām
iespējām sasniegt mācīšanās mērķus un iespējas. Lai
process notiktu, bez mācīšanās veicinātāja atbalsta
un jauniešu vēlmes mācīties (jo viņi jūt, ka mācīšanās
ir lietderīga) vēl ir jārēķinās ar īpašajām vajadzībām.
Šajos papildu pasākumos ietilpst gan pastiprināts
mentorings Eiropas Brīvprātīgā darba projekta laikā,
gan jauniešiem ar īpašām vajadzībām pielāgotas
aktivitātes jauniešu apmaiņas laikā vai pat papildu
laika veltīšana, lai palīdzētu jauniešiem pārdomāt un

pierakstīt savus mācīšanās plānus un rezultātus.
Rokasgrāmatā „Viss par Youthpass” ir piedāvāti dažādi
noderīgi atbalsta instrumenti un metodes. Tomēr, lai
šīs metodes pielāgotu darbā ar iekļaušanas grupām,
noteikti ir jāiegulda papildu pūles.
Tiecoties panākt jauniešu neatkarību, pašrealizāciju
un personīgo attīstību, Youthpass procesā visās
mācīšanās fāzēs ir nepieciešams pielietot ilgtermiņa
stratēģijas, pārvarēt šķēršļus un grūtības.

Sastatņu stratēģijas
Kā jaunatnes darbinieks var piedalīties jauniešu
mācīšanās procesā, kurā jaunieši sastopas ar šķēršļiem,
kas negatīvi ietekmē mācīšanos? Izmantojot analoģiju
ar būvniecību – lai strādnieki varētu pabeigt darbu
būvlaukumā, kā pagaidu konstrukciju ierīko sastatnes.
Šīs sastatnes ir gan vieta, kur notiek darbs, gan veids,
kā piekļūt sarežģītākām vietām. Jaunatnes darbinieki
ierīko „sastatnes” jauniešu mācīšanās „būvlaukumā”
tā, lai viņi var „uzbūvēt” šo mācīšanos.
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Izstrādājot Youthpass procesu, jauniešiem, kuru ceļā ir
specifiski šķēršļi, ir jārada atbalsta struktūras. Procesa
sākumā jaunatnes darbinieks nodrošina daudzpusīgu
atbalstu, lai jauniešiem palīdzētu uzbūvēt izpratni
par kompetencēm, ko viņi vēlas iegūt. Līdzīgi kā
būvlaukumā, sastatnes pamazām ir jānoņem. Tām ir
pagaidu raksturs, un tās nav galamērķis. Tās drīzāk ir
līdzeklis, lai uzbūvētu pastāvīgu mācīšanās struktūru,
par kuru jaunietis pamazām var uzņemties pilnu
atbildību.

Ceļā uz iekļaujošu Youthpass procesu

Youthpass process piedāvā ieskicēt mācīšanās
struktūru, bet, ja plānojat iekļaujošu mācīšanās
procesu bez šķēršļiem, nevajadzētu aizmirst par
sastatņu ierīkošanu, kuras pielāgotas jauniešiem,
ar kuriem strādājat. Jūsu mērķis ir panākt, lai
beigās jaunieši pilnībā uzņemas atbildību par savas
mācīšanās rezultātiem un ar nelielu jaunatnes

darbinieka atbalstu vai bez tā attīsta neatkarīgas
mācīšanās stratēģijas.
Sastatņu ierīkošana šajā gadījumā nozīmē dažādas
atbalsta stratēģijas, kuras ietver dažādus instrumentus
un metodes.

Instrumenti īpašām vajadzībām
Lai strādātu ar īpašām vajadzībām, ir nepieciešami
īpaši instrumenti vai arī ir jāpielāgo esošie instrumenti.
Uzbūvēt kaut ko bez instrumentiem ir grūti. Tas pats
attiecas uz mācīšanās procesu. Šajā rokasgrāmatā
apkopots plašs metožu klāsts, ko atkarībā no
konteksta var izmantot, pielāgot vai pārveidot.
No jums ir atkarīgs, vai ņemsiet vērā jauniešu ar
ierobežotām iespējām šķēršļus un vajadzības. Šajā
izdevumā cenšamies būt pēc iespējas iekļaujošāki un
visās Youthpass procesa fāzēs piedāvājam padomus
un pielāgošanas veidus. Tomēr mēs neapgalvojam,
ka metožu apkopojumā ir ietverti visi iespējamie
adaptēšanas un pielāgošanas varianti citām situācijām
vai mērķgrupām.

Galu galā no jums, jūsu radošuma un kompetences
ir atkarīgs, kā izmantosiet instrumentus, lai gan
jauniešiem, gan sev radītu patīkamu, iekļaujošu
mācīšanās pieredzi.
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Iedvesmojieties!
„Viss par Youthpass” otrajā daļā atrodami praktiski
uzdevumi un metodes, ko izmantot mācīšanās
procesā darbā ar jauniešiem. Šie instrumenti var
iedvesmot un palīdzēt atraktīvā un radošā veidā
īstenot un dokumentēt mācīšanos ar jauniešiem.

Pielāgojiet savām vajadzībām
Katra grupa, kā arī ikviena situācija ir citādāka. Šie
instrumenti un metodes ir jāpielāgo konkrētajiem
jauniešiem un izglītojošai aktivitātei, kura tiek
īstenota. Pie katra uzdevuma ir sniegti daži ieteikumi
kā to pielāgot, īpaši tad, ja darbs norit ar jauniešiem
ar ierobežotām iespējām.

Pārskats

Izmēģiniet!

Šis metožu kopums sniedz informāciju par to, ko
ar katru no metodēm var sasniegt (to mērķus) un
kuram Youthpass procesam attiecīgais instruments
ir īpaši piemērots (pārskats – nākamajā lappusē).
Katrai metodei ir sīks apraksts, kā to pielietot. Tomēr
neapšaubāmi ikdienas darbā būs jāizmanto arī savs
jauniešu darbā attīstītais instinkts vai apmācību
vadītāja prasmes, lai vajadzības gadījumā pielāgotu
un attīstītu uzdevumus.

Pienācis brīdis izmēģināt dažādās metodes.
Lai veicas!
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Youthpass instrumenti un metodes

Astoņas kompetences

Auniņš Šons

ss salas

Kapteiņa žurnāls

Mācīšanās intervija

Mācīšanās jūra

Mācīšanās dienasgrāmata
Mācīšanās žonglēt
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Pārskats
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Mans simbols

Ko šodien iemācījies?

Izveido savu mācīšanās
kolāžu!
Fotonovele

Frankenšteins – pārdomas

Ekstrēmā intervija

Mācīšanās mandala

Atzinīga iztaujāšana

Kur Tu atrodies?
Pašvirzītā mācīšanās
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Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mācīšanās fabrika

Uzdevums, kurā izmanto tēlainus līdzekļus, lai rosinātu ikdienas izvērtēšanu un
vizualizētu mācīšanās procesu.

Mērķi

· Veicināt pastāvīgu ikdienas izvērtēšanu aktivitātes laikā
· Vairot izpratni par personīgo un grupu mācīšanās procesiem
· Apzināties un dokumentēt mācīšanās rezultātus, kad tādi rodas

·
·
Nepieciešams ·
·
·

Tukša siena
Marķieri
Līmlapiņas, līmlente
Plakāti
Var izmantot fotoaparātu, arī citus materiālus

· Nav svarīgs
Personu
skaits
· 30-45 min./dienā
· 2h noslēgumam
Laiks

Vispirms dalībniekiem pastāsta par metaforu „fabrika”. Galvenais fabrikā ražotais produkts ir mācīšanās
process aktivitātes laikā (jauniešu apmaiņa, apmācības vai Eiropas Brīvprātīgais darbs).
Soli pa solim

Pie sienas piestiprina plakātus
1) Sastāvdaļas
2) Iekārtas
3) Darbinieki
4) Produkts
5) Operators
6) Tirdzniecība

ar šādiem virsrakstiem un jautājumiem.
– Ko tu ieguldīji mācīšanās procesā?
– Kādos apstākļos tu mācījies?
– Vai mācīšanās procesā bija iesaistīti arī citi cilvēki?
– Ko tu iemācījies un kā tu zini, ka esi to iemācījies?
– Kā tu juties aktivitātes laikā (emocionālā līmenī)?
– Kas ir tava mācīšanās procesa vērtība? Kur tu šo pieredzi varēsi
izmantot vēlāk?

Aktivitātes pirmās dienas beigās dalībniekiem pastāsta par sienu ar plakātiem un paskaidro, ka tā
paredzēta viņu ikdienas pārdomām par mācīšanos. Jauniešu apmaiņas vai apmācības dalībniekiem
katras dienas beigās atvēliet 30–45 minūtes pārdomām par jautājumiem, kas redzami uz sienas. Tajā
pašā laikā dalībniekus mudiniet izmantot „fabriku” kā pastāvīgu pārdomu instrumentu un aiciniet viņus
pierakstīt vai ilustrēt mācīšanās procesu, kad vien viņi to vēlas.
Aktivitātes pēdējā dienā dalībniekiem atvēliet divas stundas Youthpass sertifikāta pašnovērtējuma daļas
sagatavošanai (pases trešā daļa). Dalībniekus aiciniet sadalīties mazākās grupās un identificēt mācīšanās
procesā gūtos rezultātus, pārdomājot uz sienas redzamos jautājumus. Mācīšanās rezultātu
dokumentēšanai Youthpass pašnovērtējuma daļā var izmantot dažādus elementus no katra plakāta.
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Mācīšanās fabrika 1
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Sesijas divās stundās apmācības vadītājs
var pastāstīt arī par Youthpass rašanās
vēsturi un jēdzienu vispār, tostarp uzdot
dažus virzošus jautājumus par pamatkompetencēm.
Pēc tam dalībniekiem atvēliet individuālu
laiku pierakstīt savus mācīšanās rezultātus
(Youthpass sagatavošanai). Dalībniekus lūdziet
to darīt, pārrunājot ar citiem dalībniekiem.
·
·
Pārrunāšana ·
·

Ko tu domā par šo „fabrikas” procesu?
Kā tu juties, aprakstot mācīšanās procesu vārdos? Kas bija viegli, kas – grūti?
Kā tu pārdotu šo „produktu”?
Kā tu turpmāk varēsi praksē izmantot gūto pieredzi un zināšanas?

· Izmantojot datoru vai audio ierakstus, šo metodi var pielāgot arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
· Var izmantot arī dažādas metaforas, ņemot vērā aktivitātes tēmu vai mērķgrupu (piemēram, ēst
Pielāgošana gatavošana, burāšana, sports, radoši stāsti utt.).
· Ņem vērā grupas mācīšanās vajadzības un tajā novērojamos procesus. Apmācības vadītājs var
izmantot fabrikā radīto informāciju, lai virzītu dalībnieku mācīšanās procesu.
· Vidusposma izvērtējumā var būt lietderīgi pārdomāt līdzšinējo mācīšanās procesu un attiecīgi pielāgot
turpmākās aktivitātes.

Izstrādāja Daiona Losa (Diona Los) un Santa Grinberga.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Trīsdimensiju modelis astoņkāja veidolā, ko izmanto, lai pārdomātu mācīšanās uzdevumus un rezultātus,
ņemot vērā astoņas pamatkompetences.

Mērķi

· Sniegt pamatinformāciju par mācīšanās kompetencēm un Youthpass
· Nav svarīgs
· Nodrošināt dalībniekiem telpu un laiku, kurā pārdomāt mācīšanās
procesu programmas „Jaunatne darbībā” projektu aktivitāšu ietvaros Personu skaits
Telpa:
· Plaša telpa, kurā var novietot astoņu prasmju 3D modeli (astoņkāji)
· Vieta, kurā pāri var satikties, lai pārrunātu mācīšanās rezultātus

Nepieciešams

Materiāli:
· Papīra tāfeles lapas (astoņkāja veidošanai)
· Līmlente
· Trīs norādes uz sarkana papīra: zināšanas, prasmes, attieksmes
· Astoņas norādes uz zaļa papīra – astoņas pamatkompetences
· Marķieri
· Līmlapiņas
· Datora aprīkojums (dators, projektors un interneta pieslēgums), lai varētu
parādīt Youthpass mājaslapu un resursus
· Youthpass sertifikātu paraugu izdrukas

· 90 mins
Laiks

Sagatavošanās:
· Novietojiet divus krēslus vienu virs otra; virsējo krēslu nolieciet ačgārni,
proti, ar kājām gaisā.
· Virsējo krēslu ietiniet lielajā papīra lapā, tādējādi izveidojot astoņkāja galvu.
· zgrieziet astoņas vienāda garuma papīra loksnes, izveidojot astoņus
taustekļus.
· Visas astoņas papīra loksnes piestipriniet „galvas” apakšdaļai.
· Uzzīmējiet astoņkāja acis un citas iezīmes (sirdi, krāsas utt.).
· Novietojiet izveidoto trīsdimensiju astoņkāji semināra telpā.
· Iepazīstiniet dalībniekus ar jēdzienu „kompetence” un paskaidrojiet kompetenču trīs elementus:
Soli pa solim zināšanas, prasmes un attieksmes.
· Novietojiet sarkanās papīra lapas ar virsrakstiem „zināšanas, prasmes un attieksmes” šādi: pirmo – uz
galvas, otro – uz taustekļiem, bet trešo – uz sirds. Pēc tam paskaidrojiet, kāpēc: zināšanas ir saistītas ar
galvu/smadzenēm; prasmes veidojas darbībā, tāpēc tās ir saistītas ar taustekļiem; savukārt attieksmes
rodas sirdī, kur slēpjas arī mūsu vērtības un emocijas.
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Youthpass astoņas kompetences 2
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Novietojiet katru zaļo papīra lapu ar vienas pamatkompetences uzrakstu uz viena taustekļa.
• Aiciniet dalībniekus sadalīties pāros vai nelielās grupiņās un
pārrunāt, kādus mācīšanās rezultātus var gūt programmas
„Jaunatne darbībā” projektu aktivitātēs atbilstoši astoņām
pamatkompetencēm.
• Palūdziet, lai dalībnieki pieraksta mācīšanās rezultātus uz
līmlapiņām un pielīmē tās tam astoņkāja tausteklim/kompetencei, kam attiecīgais rezultāts varētu būt piemērots.
Atvēliet laiku līmlapiņās rakstītā izlasīšanai un paskaidrošanai.
• Pēc izlasīšanas savāciet visas uz taustekļiem pielīmētās
līmlapiņas un aiciniet uzdot jautājumus un vajadzības
gadījumā sniegt paskaidrojumus.
• Mudiniet dalībniekus iepazīt pārējo dalībnieku projektus vai
pieredzi, sniegt ieteikumus un uzdot jautājumus.
• Visbeidzot pastāstiet par Youthpass tehniskajiem aspektiem – „kur”, „kas”, „kā” un „kāpēc” elementiem katrā programmas apakšprogrammā. Ja iespējams, izmantojot
datoru, parādiet tīmekļa vietni Youthpass.eu vai izdaliet Youthpass sertifikātu paraugus.
• Ieplānojiet laiku jautājumiem un atbildēm.
•

Vai tev šķita vērtīgi saprast, kas ir kompetence?
Paskaidro, kāpēc izlēmi savu līmlapiņu pielīmēt tieši tam tausteklim (nosauc kompetenci).
Pārrunāšana • Vai tev bija viegli izšķirties, kuram tausteklim pielīmēt līmlapiņu?
• Vai tavu līmlapiņu varēja pielīmēt vairākiem taustekļiem?
• Vai to var sasaistīt ar citām kompetencēm? Paskaidro!
•
•

Kompetenču skaidrošanā izmantotais trīsdimensiju modelis ir piemērots cilvēkiem ar maņu grūtībām vai redzes
traucējumiem. Ir lietderīgi pārveidot astoņu kompetenču koncepciju vizuālā un pieejamā veidā jauniešiem, kuri
Pielāgošana runā citā valodā vai kuriem ir cits valodas prasmes līmenis.

Ieteikumi

Tā kā visi astoņkāja taustekļi izskatās vienādi, būs vieglāk, ja tos nošķirs, izmantojot astoņas dažādas krāsas, rakstus, attēlus, simbolus utt.

Izstrādāja Santa Grinberga un Ieva Grundšteine Latvijas Nacionālās aģentūras jauniešu apmaiņas koordinatoru apmācības vajadzībām.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Mērķi

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

· Iepazīstināt ar Youthpass
· Palīdzēt grupai gūt ieskatu – kas ir neformālā mācīšanās
· Iepazīstināt ar noderīgu tabulu, ko var izmantot ikdienas praksē

· Novērtējuma tabula (izdruka)
· Pildspalvas
Nepieciešams · Dators, projektors un interneta pieslēgums, lai parādītu
Youthpass mājaslapu un tiešsaistē pieejamos resursus

Pārdomas par mācīšanos

· Ne vairāk kā 25
Personu skaits
· 60–90 min.
Laiks

Metode aprakstīta EBD iebraukšanas apmācības kontekstā.
Soli pa solim Pastāstiet grupai par Youthpass.
„Youthpass ir instruments, ko izmanto, lai atpazītu mācīšanās procesu, kurā piedalās, iesaistoties Eiropas
Brīvprātīgajā darbā. Šis instruments nodrošina neformālās mācīšanās atzīšanu.
Izmantojot Youthpass, ir iespējams izsekot un aprakstīt pasākumus, kas veikti Eiropas Brīvprātīgā darba
projektā. Tā nodrošina mācīšanās rezultātu un kompetenču kopuma sasaisti. Mentori seko līdzi un palīdz
veicināt brīvprātīgā mācīšanās procesu. Tādējādi kļūst iespējams izvirzīt skaidrus un sasniedzamus
mācīšanās mērķus. Izmantojot Youthpass, mācīšanās procesu var dokumentēt jebkurā brīvi izvēlētā
veidā. Tā var būt arī kā metode, kas mudina regulāri pārdomāt mācīšanās procesu aktivitātes laikā.”
Palūdziet grupas dalībniekiem apdomāt un piedāvāt veidus mācīšanās procesa pierakstīšanai.
Pēc tam parādiet grupas dalībniekiem, kā iepriekšējie Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) dalībnieki ir
dokumentējuši mācīšanās procesu, piemēram, blogā, dienasgrāmatā, fotoalbumā utt.
Pastāstiet un paskaidrojiet jēdzienu „neformālā mācīšanās”.
„Kas ir neformālā mācīšanās? Neformālo mācīšanos apgūst brīvprātīgi, to veic ar citu atbalstu, un tā ir plānota.”
Sadaliet dalībniekus mazākās grupiņās un lūdziet katrai no tām apdomāt un minēt neformālās mācīšanās
piemērus dalībnieku dzīvē. Pēc tam apspriediet pārrunāto kopīgajā grupā.
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Kas ir Youthpass ? 3
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Ar grupas dalībniekiem sāciet pārrunāt to, cik svarīgi ir atrast dzīvē laiku šādu neformālās mācīšanās
brīžu pārdomāšanai, izvērtēšanai un pierakstīšanai. Aiciniet grupas dalībniekus pārdomāt, ko viņi
vēlas iegūt no EBD pieredzes. Pārvirziet diskusiju no vispārīgas uz konkrētu. Vispirms dodiet
dalībniekiem nedaudz laika pārdomāt jautājumu individuāli, pēc tam lūdziet sadalīties pa pāriem un
apspriest pārdomas ar partneri. Visbeidzot sapulciniet visus dalībniekus vienā grupā un kopīgi
pārrunājiet gūtos secinājumus.
Parādiet „mācīšanās procesa novērtēšanas” lapu (sk. izdruku nākamajā lappusē). Lūdziet dalībniekiem
aizpildīt veidlapu (individuāli). Ja dalībnieku Eiropas Brīvprātīgais darbs ilgst jau dažas nedēļas, viņi var
minēt piemērus no tā. Ja dalībnieki ir tikko ieradušies EBD, viņi var minēt piemērus no dzīves.
Pajautājiet grupai, vai tabulas lietošana šķita lietderīga un kāpēc. Pajautājiet, vai kāds brīvprātīgais
vēlētos pastāstīt visai grupai, ko ir uzrakstījis.
Vienkāršiem vārdiem kodolīgi paskaidrojiet Youthpass sagatavošanas procesu. Eiropas Brīvprātīgā
darba vidusposma apmācības laikā būs iespēja sīkāk pārrunāt jautājumu par Youthpass.
Norādiet, ka mentors būs dalībnieku palīgs un parādīs, kā Youthpass lejupielādēt papildu materiālus
no tīmekļa vietnes Youthpass.eu.

· Tabulu var pielāgot dažādām vajadzībām, pārveidojot to vizuālā formā vai apvienojot to ar aktivitāti
„Mācīšanās fabrika”.
Pielāgošana · Lai gan sākotnēji šis uzdevums bija paredzēts EBD, tabulu var izmantot arī pašmācības nolūkos (bez
mentora, kouča vai jauniešu līdera līdzdalības), piemēram, jauniešu iniciatīvās. Tāpat to var vienkārši
pielāgot citām aktivitātēm, piemēram, apmācībām vai jauniešu apmaiņai..
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes

Izdales materiāli

Pārdomas par mācīšanos aktivitātēs

Ko esmu iemācījies?

Kā es to iemācījos?

Kas man palīdzēja to iemācīties?

Kad es to iemācījos?
AHA mirkļi

Pamatkompetence
(sākumā nerāda, izmanto vienīgi
beidzamajā posmā)
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Kas ir Youthpass ? 3

Izmantot kā mācīšanās plānu

Ko es vēlos iemācīties?

Kā es to iemācīšos?

Kas man palīdzēs to iemācīties?

Kad es to iemācīšos?
Nosaka laika grafiku

Pamatkompetence
(sākumā nerāda, izmanto
vienīgi beidzamajā posmā)

Iesniedza Dīrdre Kvinlena (Deirdre Quinlan).
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Auniņš Šons – prom no bēe!
Radošs un efektīvs veids, kā izmantot pazīstamus multfilmu tēlus, lai labāk izprastu pamatkompetences un
palīdzētu aizpildīt Youthpass pašnovērtējuma daļu.

Mērķi

· Nodrošināt iespēju atpazīt kompetences kopumā
· Vismaz 12
· Palīdzēt dalībniekiem sasaistīt kompetences ar mācīšanās rezultātiem
· Palīdzēt dalībniekiem dzīvē gūto pieredzi pārvērst mācīšanās rezultātā Personu skaits
· 90 min.
Laiks

Nepieciešams

Soli pa solim

Pirmā daļa (8 minūtes)
Noskatieties multfilmu par auniņu Šonu.
Otrā daļa (30 minūtes)
Darbs grupās: katra grupa pārrunā kāda konkrēta multfilmas tēla kompetences.
Aicina dalībniekus zīmēt, rakstīt vai citādi piefiksēt to, kas ir kompetence (15 minūtes).
·
·
·
·

1.
2.
3.
4.

grupa – apspriež auniņu Šonu.
grupa – apspriež pārējās aitiņas.
grupa – apspriež suni.
grupa– apspriež cūkas.

Darba grupu rezultātus prezentē visiem dalībniekiem (15 minūtes).
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Auniņš Šons - prom no bēe! 4
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Trešā daļa (20 minūtes):
Apmācības vadītājs pastāsta par Youthpass un astoņām mūžizglītības pamatkompetencēm. Tad nosauc
katru kompetenci un pēc katras nosauktās kompetences lūdz dalībniekiem pateikt, kādā veidā attiecīgā
kompetence
· ir saistīta ar multfilmas tēlu;
· ir saistīta ar to projektu/aktivitāti, kurā dalībnieki ir iesaistījušies;
· tika apgūta.
Ceturtā daļa (30 minūtes)
Dalībniekus lūdz individuāli vai pa pāriem pārdomāt un pierakstīt, ko viņi ir guvuši šajā
projektā/aktivitātē, izmantojot mūžizglītības pamatkompetences.
· Multfilmu tēlu izmantošana ir piemērota dažādām iekļaušanas grupām, kurās ir dalībnieki ar
uztveres/mācīšanās grūtībām. Tie palīdz identificēt kompetences „jautrā” vidē un sasaistīt tās ar
Pielāgošana individuālo mācīšanās pieredzi.
· Ja multimediju aprīkojums nav pieejams, var izmantot tādus palīglīdzekļus kā bērnu grāmatas (ar
ilustrācijām) vai bērnu kārtis, vai var vienkārši stāstīt pasakas.

Ieteikumi

Lai labāk sagatavotos, izlasiet Youthpass vadlīnijas tīmekļa vietnē Youthpass.eu. Uzdevuma pēdējā
posmā var intervēt vienaudžus, tādējādi uzlabojot komunikācijas un jautājumu uzdošanas prasmes, kā
arī tēmas pārdomāšanas spējas.

Iesniedza Aleksandrs Kumanovs (Alexander Kumanov).
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Mērķi

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

· Ne vairāk kā 24
· Iepazīstināt ar astoņām pamatkompetencēm ar „mācīšanās darot”
pieeju
· Iepazīstināt ar Youthpass un vairot sapratni par to kā instrumentu sevis Personu
izvērtēšanai un neformālās izglītības atzīšanai
skaits
· 90 mins

Telpa
· Liela telpa ar astoņiem galdiem/vietām – simulētām salām
Nepieciešams

Pārdomas par mācīšanos

Materiāli
· Youthpass ostu kartīšu kopijas (katrai grupai viena)
· Uzdevumu kartītes (kompetences)
· Viens astoņu skaldņu metamais kauliņš
· Krāsaini marķieri
· Papīra līmlente
· Kartons
· Divas kāršu kavas
· Izdales materiāli ar kāršu spēles instrukciju
· Izdales materiāli ar matemātikas uzdevumiem
· Tangramas spēle

Laiks
·
·
·
·
·

Plastilīns
Papīrs
Krāsainais papīrs
Līme
Zīmogs un tinte (pases
apstiprināšanai)
· Šķēres
· Dators
· Dators, projektors un interneta
pieslēgums, lai parādītu Youthpass
mājaslapu un resursus tiešsaistē

Sagatavošanās
· Sagatavojiet astoņas darbstacijas. Izmantojiet astoņus galdus vai iezīmējiet astoņas salas (ar
līmlenti) uz grīdas, kas atspoguļotu astoņas pamatkompetences.
· Nolieciet vienu uzdevuma kartīti, nepieciešamos materiālus un ekipējumu, kā tas norādīts
uz katras salas kartītes.
· Ierīkojiet „pasu kontroles biroju” (galds un krēsls) vadītājam, kurā apzīmogot Youthpass
ostu kartīti un uzmanīt metamo kauliņu.
Cilvēki
Divi vadītāji. Viens paliek „pasu kontroles birojā”, un otrs palīdz grupām. Pēdējam ir jāmāk
atbildēt uz jautājumiem par spēles gaitu.
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Youthpass salas 5
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Spēles mērķis ir katrai komandai apzīmogot savas Youthpass ostu kartīti, apciemojot pēc iespējas vairāk
salu un izpildot konkrētus uzdevumus, kas katrā vietā saistīti ar vienu no astoņām pamatkompetencēm.
Soli pa solim · Sadaliet dalībniekus grupās pa 3–5 cilvēkiem katrā.
· Lūdziet katrai grupai izdomāt komandas nosaukumu.
· Iedodiet katrai grupai vienu Youthpass ostu kartīti.
· Paskaidrojiet spēles uzdevumu. Uzdevums ir apzīmogot pasi ar visu astoņu salu zīmēm 45 minūšu
laikā. Katra no zīmēm apzīmē vienu no pamatkompetencēm. Neatklājiet, ka nav nepieciešams saņemt
visus zīmogus. (Atstājiet paskaidrojumus izvērtēšanas sadaļai.)
· Paskaidrojiet, ka ir pasu kontroles birojs, kur var saņemt zīmogu Youthpass ostu kartītē, ja ir
apciemota sala un izpildīts vismaz viens uzdevums (katrā salā ir trīs uzdevumi). Pēc zīmoga
saņemšanas met metamo kauliņu, lai varētu turpināt ceļojumu.
· Palieciet pasu kontroles birojā ar zīmogu un metamo kauliņu.
· Kad metamais kauliņš ir izmests, dalībnieki dodas uz salu ar uzdevumu kartīti, kas sakrīt ar zīmi uz
metamā kauliņa. Ja šajā vietā jau atrodas komanda, viņi met kauliņu vēlreiz – līdz brīdim, kad uzmet
salu, kas ir brīva un pirms tam nav apmeklēta.
· Spēle beidzas tad, kad ir beidzies laiks vai kāda no grupām ir saņēmusi visus astoņus zīmogus.
· Sapulciniet kopā dalībniekus izvērtēšanai.
· Izvērtēšanas laikā fokusējieties uz spēles saistību ar kompetencēm un projektu.
· Pārrunājiet ar dalībniekiem, kā astoņas kompetences ir saistītas ar Youthpass, un parādiet Youthpass
sertifikāta piemērus, akcentējot kompetenču sadaļu (ja iespējams, izmantojiet datoru).
Pamatkompetences
· Cik zīmogu esat saņēmuši?
Pārrunāšana · Vai šajā spēlē ir uzvarētāji un zaudētāji?
· Kāds bija aktivitātes mērķis?
· Vai ir iespējams saņemt visus zīmogus?
· Vai ir nepieciešams saņemt visus zīmogus?
· Vai jūs vēlētos kādā no salām pavadīt vairāk
laika?

Pielāgošana

Atzīšana
· Kāpēc bija nepieciešams saņemt zīmogu no
„institūcijas”?
· Vai tika pārbaudīts, vai uzdevums ir izpildīts?
· Uzsveriet pašnovērtējumu/ieteikumus, mācīšanās
procesu.

· Šī aktivitāte ir īpaši piemērota jauniešiem, kam patīk mācīšanās, izmantojot spēles, un kam sagādā
grūtības uztvert teorētiskus konceptus tradicionālā mācīšanās vidē.
· Tā kā metodes pirmās daļas princips ir mācīties darot, tad to var pielāgot jebkuram kontekstam
atbilstoši dalībnieku vajadzībām (rakstīšanas vai runāšanas vietā zīmēšana, iztulkot uzdevumu kartītes
utt.).
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Ieteikumi

· Izvērtēšanas laikā ir svarīgi fokusēties uz norādītajiem jautājumiem, lai būtu skaidrs, ka patiesais
uzdevums ir apgūt kompetences, kuras mūs interesē. Nav nepieciešams iegūt visus zīmogus, ja vien
tas nav mērķis. Aktivitāte ir vērsta arī uz komandas veidošanu, un dalībnieki ir jāiedrošina uzdevumus
veikt kā komandai.
· Šī aktivitāte ir saistīta ar „Kapteiņa žurnāls” aktivitāti, un tās abas var gan apvienot, gan pildīt
atsevišķi.
· Youthpass salas var izmantot vai nu apmācības sākumā, lai iepazīstinātu ar astoņām kompetencēm,
vai beigās, lai savienotu dalībnieku mācīšanās rezultātus ar pamatkompetencēm.

Izdales
materiāli

Materiāli, kas pieejami lejupielādei SALTO Toolbox:
· Youthpass ostu kartītes kopija
· Uzdevumu kartītes (kompetences)
· Astoņu skaldņu metamais kauliņš
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/1223.html
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Izstrādājis Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen), SALTO Tool Box: www.salto-youth.net/find-a-tool/1223.html
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Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Kapteiņa žurnāls
Praktisks instruments, kas dalībniekiem piedāvā saistošu un pamudinošu veidu, kā virzīties uz mācīšanās
rezultātiem atbilstoši astoņām pamatkompetencēm.

Mērķi

Nepieciešams

Soli pa solim

· Individuāli
· Piedāvāt pastāvīgas mācīšanās procesa izvērtēšanas un izsekošanas
instrumentu
· Iepazīstināt ar Youthpass un vairot sapratni par to kā instrumentu sevisPersonu
skaits
izvērtēšanai un neformālās mācīšanās atzīšanai
· Kapteiņa žurnāla izdrukas (viena katrai personai)
· Pildspalvas
Laiks

· Atiešanas diena: 45 min.
· Ostas: 20 min./sesija
· Atbraukšanas diena:
45 min.

Kapteiņa žurnāla plānojums ir sadalīts „Ostās”, kas atspoguļo katru dienu vai aktivitātes posmu ar mērķi turpināt
ceļu uz mācīšanās rezultātiem šajā īpašajā ceļojumā.
Atiešanas diena (45 min.)
• Iepazīstiniet dalībniekus ar aktivitāti (25 min.).
„Šajā mācīšanās ceļojumā tu esi sava kuģa kapteinis un šis reģistrācijas žurnāls ir paredzēts, lai tu pierakstītu
to, ko katru dienu iemācies. Tavs Youthpass kompass ceļojuma laikā palīdzēs virzīties un izdomāt, kurš ir tavs
galapunkts. „Jaunatne darbībā” ir balstīta uz neformālo mācīšanos, un, lai tu varētu veikt izvērtēšanu savā
Youthpass, tev ir jānovērtē savas kompetences pirms, pēc ceļojuma un tā laikā.
Tu apceļosi dažādas ostas mācīšanās maršruta laikā, un tev kā kapteinim ir nepieciešams veikt piezīmes un
izmantot norādes. Kad pienāks ceļojuma beigas, tu varēsi paskatīties uz savu kompasu un reģistrācijas žurnālu,
lai redzētu, kur un kā tava mācīšanās krava ir atbraukusi.”
• Izdaliet katram dalībniekam Kapteiņa žurnāla vienu kopiju.
• Paskaidrojiet, kā izmantot Kapteiņa žurnālu, un atvēliet laiku jautājumiem un komentāriem.
• Norādiet grupai, ka katrā ostā ikvienam būs iespēja strādāt pie saviem mācīšanās rezultātiem, izmantojot
Kapteiņa reģistrācijas žurnālu. Dalībnieki var rakstīt teikumus un vārdus, zīmēt, griezt, līmēt attēlus utt. Uzsveriet, ka žurnāls ir privāta lieta un nav domāts, lai apmācību vadītāji to redzētu.
• Paskaidrojiet, ka izvērtēšanas laikā dalībnieki apkopos svarīgāko no sava žurnāla un kopā ar personas datiem
nodos to koordinatoram, lai varētu izveidot Youthpass sertifikātu.
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•

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Tad dodiet viņiem laiku (20 min.) individuālām pārdomām par mācīšanās rezultātiem. Apmācības vadītājam vai
mentoram ir jābūt pieejamam, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu un paskaidrotu.

Pirmā osta un otrā osta (ja nepieciešams, pievienojiet papildu ostu lapas)
• Līdzīgi kā izbraukšanas dienas uzdevumam, dodiet dalībniekiem laiku (20 min.) individuālām pārdomām par
mācīšanās rezultātiem katras dienas vai aktivitātes posma noslēgumā. Apmācības vadītājam vai mentoram ir
jābūt pieejamam, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu un paskaidrotu.
• Pārbaudiet dalībnieku mācīšanās sasniegumus individuāli vai grupā.
Atbraukšanas diena (45 min.)
• Pirms projekta vai aktivitātes beigām dodiet dalībniekiem laiku (10 min.) pārdomām.
• Dodiet papildlaiku individuālām diskusijām apmācības vadītāju un dalībnieku starpā.
• Lieciet dalībniekiem apkopot individuālos mācīšanās rezultātus un pierakstiet tos žurnāla „atbraukšanas” lapā.
• Sniedziet skaidras instrukcijas, kādā veidā atsūtīt Youthpass sertifikātam nepieciešamo informāciju, un nosakiet
termiņu, līdz kuram to darīt. Organizatori var piedāvāt tiešsaistes formu ar visiem nepieciešamajiem sertifikāta
laukiem (piemēram, Google Docs) vai iedot dalībniekiem paraugu aizpildīšanai, ko pēc tam atsūtīt pa e-pastu.
• Izplatiet iepriekšminēto informāciju dalībniekiem vai nu izdruku veidā, vai sūtot pa e-pastu (kā izdales
materiālu) kopā ar atbilstošajām saitēm uz tīmekļa vietnēm un paraugiem.

Cilvēki ar ierobežotām valodas prasmēm vai mācīšanās grūtībām var izmantot Kapteiņa žurnālu, jo uzdevuma
laikā ir iespēja izmantot citus izteiksmes veidus, proti, zīmēšanu, kolāžu, attēlus utt.
Pielāgošana • Aktivitāte ir mācīšanās ceļojums, un to var izmantot vai pielāgot dažādiem kontekstiem. To var iztulkot dažādās
valodās vai pārveidot par tiešsaistes formu (Kapteiņa blogs), lai padarītu pievilcīgāku un videi saudzīgāku.
•

Dienas vai ostās piestāšanas datumi nav domāti kā kalendārās dienas, tās ir jāsaprot kā posmi vai pakāpes.
Piemēram, apmācību kontekstā viena diena žurnālā var būt viena diena apmācībā. Tomēr apakšprogrammas
aktivitātēs, kas prasa vairāk laika, piemēram, EBD vai jauniešu iniciatīvā, datumi Kapteiņa žurnālā var atbilst
noteiktiem posmiem, nedēļām vai mēnešiem atkarībā no projekta ilguma.
• Katras aktivitātes/posma beigās dalībniekiem ir jādod laiks darbam ar Kapteiņa žurnālu. Šim laikam ir jābūt
ietvertam aktivitāšu laikā, lai motivētu dalībniekus.
• Kapteiņa žurnālu ir izmantojušas EBD uzņēmējorganizācijas ar nolūku nodrošināt brīvprātīgos ar instrumentu,
ar kuru pierakstīt savus mācīšanās rezultātus un virzīties uz tiem.
•

Ieteikumi
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Izdales
materiāli

Kapteiņa žurnāla izdales materiāls
Materiāli pieejami lejupielādei SALTO Toolbox:
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/1223.html
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Izstrādājis Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen)
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mācīšanās intervija
Intervija, ar kuras starpniecību cilvēki var nopietni un padziļināti runāt par savu mācīšanos.

Mērķi

· Vairot izpratni un pārdomāt savu mācīšanos
· Dalīties ar mācīšanās pieredzi
· Atklāt mācīšanās virzienus nākotnē

·
Nepieciešams ·
·
·

Intervijas vadlīnijas katram dalībniekam
Papīrs un pildspalvas
Papīra tāfeles lapas (katram viena lapa)
Marķieri

· 6-40
Personu
skaits
· 2–3 h
Laiks

Dalībniekus iepazīstina ar uzdevuma mērķiem, un katram izdala intervijas vadlīnijas. Uzsveriet, ka ne visi jautājumi
Soli pa solim no vadlīnijām ir jāizmanto. Jautājumi ir paredzēti, lai palīdzētu intervētājam un rosinātu idejas nākamajiem
jautājumiem. Tiem ir jābūt kā iedvesmas avotam. Intervētājs var uzdot papildjautājumus. Galvenais intervijas
uzdevums ir palīdzēt intervējamajam pārdomāt savu mācīšanos.
Sadaliet dalībniekus nelielās grupās – katrā pa trim cilvēkiem. Katram ir sava loma: intervētājs, intervējamais un
reportieris. Uzdevuma laikā ikviens no dalībniekiem izmēģinās katru lomu. Reportieris pieraksta intervijā izteiktās
domas tā, lai pārskats būtu noderīgs pārējiem, kas to lasīs.
Vienas intervijas ilgums ir vismaz 20 minūtes.
Interviju pārskati ir pieejami visai grupai (piemēram, uzrakstīti uz papīra tāfeles lapām, apvienoti vienotā žurnālā
uz lapām utt.).
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Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Pēc trim intervijām nelielo grupu iekšienē tiek veikta īsa iztaujāšana.
• Kādas bija sajūtas, esot katrā no lomām?
Pārrunāšana • Kas pārsteidza?
Lielākā grupā var uzdot šādus jautājumus.
• Kāda ir sajūta būt intervētam?
• Kāda ir sajūta intervējot?
• Kāda ir sajūta būt reportierim?
• Kādi atklājumi radās par savu mācīšanos?
• Kādi atklājumi radās par citu mācīšanos?
• Kas bija līdzīgi, kas – atšķirīgi?
• Vai ieguvi idejas savam mācīšanās procesam nākotnē? Citas pieejas, metodes utt.?
• Kā šis uzdevums palīdzēja?
•
•

Pielāgošana

EBD projektos mentors, izmantojot intervijas vadlīnijas, var strukturēt sarunu ar brīvprātīgo.
Uzdevumā varat pievienot arī novērotāju (kā ceturto lomu). Tie var dot atgriezenisko saiti intervētājam par
jautājumu uzdošanas stilu un kvalitāti. Šis veids rada uzdevumam citu dimensiju, kas dažādām grupām var būt
noderīga.

Mācīšanās intervijas laikā bieži vien tiek skartas personiskas tēmas. Runāšanu par mācīšanos var salīdzināt ar
runāšanu par sevi. Dažās grupās būtu labi iepriekš pabrīdināt dalībniekus par to. To zinot, dalībnieki intervijas
laikā var pieņemt apzinātas izvēles. Vienlaikus šis personiskais līmenis ir metodes spēcīgākais elements, jo tiek
rosinātas personiska izvērtēšana.
• Interviju pārskati ir vērtīgs dokuments. Tie var bagātināt diskusiju, ja tos apskata grupā. Ar to starpniecību
dalībnieki var pārrunāt tematu ar tiem cilvēkiem, kuri nebija viņu grupā. Vēlāk procesa laikā šīs intervijas vēlreiz
apskatot, var konstatēt, kādas ir izmaiņas.
•

Ieteikumi
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Izdales materiāli Intervijas vadlīnijas

Mācīšanās intervija
Būšana un plānošana

Būt par to, kas mācās

Kā tu saproti jēdzienu
„būt par to, kas mācās”?
• Vai jūti sevi kā personu,
kas mācās?
• Kādi ir pozitīvie
„personas, kas mācās”
rezultāti?
• Vai „būt par to, kas
mācās” ir apzināts
lēmums? Kādā ziņā?
• Kā tas novērojams tavā
attieksmē un darbībā?
• Kādā pakāpē tu redzi sevi
kā cilvēku, kas mācās?
•
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Mācīšanās plānošana

Kādā mērā var plānot Kas vai kurš
tavu mācīšanos?
var palīdzēt tev
labāk plānot savu
mācīšanos?

Vai pamatīgāka
mācīšanās
plānošana tev
palīdzētu?

•
•

Ja nē, – kāpēc?
Ja jā, – kā?

Vai tev bija skaidrs,
ko tu vēlies
iemācīties šajā
projektā?

•

•
•

Vai tu biji tikai
„atvērts” mācīšanās
procesam?
Vai vēlējies zināt
tikai virzienu?
Vai tu izvirzīji
uzdevumus?

Mācīšanās intervija 7

•
•
•
•
•

Klausīšanos
Lasīšanu
Darīšanu
Diskutēšanu...

Kurus brīžus tu
sev nodefinētu kā
mācīšanos?

•
•
•
•
•

Noteikta atmosfēra
Izaicinājums
Drošība
Būt vienatnē
Citi
„Jauni avoti”

Kas tev ir
nepieciešams, lai
iestātos „mācīšanās
brīdis”?

•
•

Vai vari raksturot
šos brīžus?
Vai to, ka mācies,
tu apzinājies
konkrētajā brīdī vai
pēc tā?

Vai vari nosaukt
brīžus projektā/
aktivitātē, kad esi
varējis teikt: „Jā,
tagad es mācos”?

Mācīšanās brīži
Vai tev ir
nepieciešams
kāds
apstiprinājums?
Kā tu zini, ka
esi mācījies?

Mācīšanās intervija
Izpildīšana

•

Vai tu jautāji
citiem
apstiprinājumu?

•

Vai tu to formulēji
vārdos?

•

Vai tu to
pierakstīji?

•

Kas tev lika saprast,
ka „tagad es esmu
iemācījies”?

•

Vai tu izveidoji
kritērijus?

Vai tu to
pārbaudīji?

Vai tu to
kādam
izstāstīji?
• Vai tas
bija sajūtu
līmenī?

Citi

Kāpēc tev bija
nepieciešami citi
cilvēki?

Atgriezeniskā
saite
• Citi viedokļi
• Apstiprinājums
• Izaicinājums...
•

Kad tev mācīšanās
procesā bija
nepieciešami citi?

Kā tev citi palīdzēja
mācīties?

Vai tu aktīvi
meklēji citus?

Kas bija citi?

Līdzīgi cilvēki, kas mācās
Draugi
• Eksperti
• Apmācību vadītāji/
veicinātāji...
•
•
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Mācīšanās intervijas
ietekme un tavs ceļš

Mācīšanās ietekme

Vai tavas mācīšanās rezultātā ieguvi atbildes
vai vairāk jautājumu, vai abus?
• Vai tu plāno turpināt/turpmāku mācīšanos?
Kā?
• Vai tu dalies ar saviem mācīšanās rezultātiem
ar citiem organizācijā? Kā?
• Vai tu vispirms pārdomā un izvērtē? Kā?
• Vai tu uzreiz liec lietā to, ko esi iemācījies?
•
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Tavs mācīšanās ceļš

Ko tu gribētu pievienot savam „mācīšanās
repertuāram”?
• Vai tu esi apmierināts ar to, kā tu mācies?
• Kas padara mācīšanos par patīkamu nodarbi?
• Kā tu vislabāk mācies?
•

Mācīšanās intervija 7

Izstrādāja Marks Teilors (Mark Taylor) un Pols Klostermans (Paul Kloosterman),
„Rokasgrāmata mācīšanās veicinātājiem. Mācīšanās mācīties darbībā”, www.learning2learn.eu
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mācīšanās jūra
Dinamisks, vizuāls uzdevums, ar kuru likt cilvēkiem padomāt, kā viņi ir mācījušies līdz šim.

Mērķi

· Pārdomāt svarīgus mācīšanās brīžus savā dzīvē
· Apzināties, ko un kā cilvēks ir mācījies
· Dalīties un salīdzināt ar citiem

·
Nepieciešams ·
·
·
·

Liela papīra lapa katram dalībniekam
Marķieri, pildspalvas, zīmuļi, krāsas
Krāsainais papīrs
Līme
Šķēres

· Nav svarīgs
Personu
skaits
· 2–3 h
Laiks

Dalībniekus iepazīstina ar uzdevuma mērķiem, un katrs saņem lielu papīra lapu, pildspalvas, zīmuļus un
ūdenskrāsas. Aiciniet dalībniekus paraudzīties uz savu dzīvi un apdomāt brīžus un notikumus, kad tie jutuši, ka
Soli pa solim tiešām kaut ko ir iemācījušies. Šo pārdomu rezultāts ir jāatspoguļo uz lapas, izmantojot metaforu „ceļojums pār
jūru”. Izmantojiet tādus elementus kā laivas, salas, dažādas straumes, vējš, zivis. Šīs metaforas var palīdzēt izpildīt
uzdevumu. Lai paveiktu uzdoto, ir atvēlēta pusstunda.

Nelielās grupās – pa divi vai trīs cilvēki – dalībnieki dalās informācijā par savu jūru, cik daudz paši vēlas.
Pajautājiet dalībniekiem, lai novēro, vai ir kādas līdzības vai atšķirības starp to, ko un kā viņi mācās.
Pārrunāšana
Pēc pārdomām nelielajās grupās dalībnieki apvienojas lielajā. Lai turpinātu diskusiju, var uzdot šādus jautājumus.
• Kā tas bija – izmantot metaforu, runājot par mācīšanos?
• Kādi bija izaicinājumi, domājot par svarīgākajiem mācīšanās brīžiem?
• Vai bija kādi pārsteigumi, pārdomājot mācīšanos?
• Kādas bija atšķirības un līdzības starp dažādu cilvēku zīmējumiem?
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Mācīšanās jūra 8
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Dalībnieki var eksperimentēt ar dažādiem materiāliem, piemēram, veidojamo masu, origami, lego klucīšiem
utt., lai izveidotu šķēršļus, atzarojumus, tēlus un dažādus transporta veidus ar nolūku uzdevumu padarīt vēl
Pielāgošana uzrunājošāku un videi piemērotāku.
• Šo rīku var pielāgot citām situācijām un formām. Jūra var būt mācīšanās taka, mācīšanās upe, ceļš, koks vai pat
piedzīvojumu videospēle ar šķēršļiem, izaicinājumiem un dažādiem grūtību līmeņiem.
•

Atkarībā no grupas jūs varat pārveidot uzdevumu – lai dalībnieki uzzīmē kaut ko uz lapas un padalās ar citiem.
Daži dalībnieki var justies nekomfortabli zīmējot. Citi sevi uzskata par pārāk neradošiem, lai pārvērstu savas
domas ilustrācijās vai metaforā. Svarīgi ir novērst šīs bailes. Palīdzēt varētu pāris piemēru demonstrēšana.
• Viens no pārsteidzošajiem elementiem dalībnieku mācīšanās ceļā ir tas, ka bieži vien svarīgākās lietas tie ir
iemācījušies ārpus tradicionālās mācību vides, piemēram, skolas un kursiem. Šis aspekts jums var palīdzēt
analizēt, kas padara situāciju labvēlīgu mācīšanās procesam. Tādējādi var uzsākt sarunu par to, kā „vēlamies
radīt mācīšanās vidi šajā aktivitātē vai projektā”.
• Pēc uzdevuma piestipriniet zīmējumus pie sienas, lai dalībnieki var apskatīt citu jūras un turpināt sarunas.
•

Ieteikumi

Iesniedza Pols Klostermans (Paul Kloosterman); adaptēja Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen),
„Rokasgrāmata mācīšanās veicinātājiem. Mācīšanās mācīties darbībā”.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mācīšanās dienasgrāmata
Individuāla dienasgrāmata, kur pierakstīt mācīšanos.

Mērķi

· Sekot līdzi, ko dalībnieks ir iemācījies
· Formulēt to, ko dalībnieks ir iemācījies
· Pierakstot pārdomāt to, ko dalībnieks ir iemācījies

· Nav svarīgs
Personu
skaits

· Pierakstu klade vai dienasgrāmata katram dalībniekam
Nepieciešams

· Atšķirīgs
Laiks

Mācīšanās dienasgrāmata var būt dažādos formātos, un to var izmantot atšķirīgos veidos. Galvenā ideja ir
cilvēkiem, kuri mācās, nodrošināt instrumentu, ar kuru aprakstīt savu mācīšanos un veidu, kā mācīšanās notikusi.
Soli pa solim Dienasgrāmatas rakstīšanas lielākā vērtība ir fakts, ka dalībnieks ir apsēdies, padomājis par to, kas ir piedzīvots, un
noformulējis to vārdos. Tas veicina mācīšanās apzināšanos.
Vēl viens ieguvums no sekošanas savam mācīšanās procesam ir iespēja atsaukt atmiņā pieredzi un domas. Tas
ir labs veids, kā atcerēties apgūto. Mācīšanās dienasgrāmata var būt ikdienas, iknedēļas vai saistīta ar konkrētiem
notikumiem. Bet tā noteikti palīdz uzturēt ritmu.
Mācīšanās dienasgrāmata var būt pierakstu klade, kas tiek iedota dalībniekiem pašā projekta sākumā. Cilvēki var
to ņemt līdzi aktivitāšu laikā, veikt piezīmes un izmantot tās, kad notiek pārrunas ar citiem dalībniekiem.
Ir iespējams aicināt dalībniekus veikt virtuālus pierakstus, piemēram, personiskā blogā. Blogs var būt pieejams
tikai konkrētajam dalībniekam vai tas var uzaicināt noteiktus cilvēkus, kuriem ir iespēja to izlasīt, vai arī šo blogu
var izlasīt jebkurš visā pasaulē (publiski pieejams blogs).
Dodiet dalībniekiem projektā laiku un telpu, lai veiktu ierakstus mācīšanās dienasgrāmatā. Jūs varat, piemēram,
noteikt pusstundu katras apmācības dienas beigās, kuras laikā var pierakstīt savas mācīšanās pārdomas. Ir svarīgi
uzsvērt individuālo pārdomu nozīmīgumu.
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Mācīšanās dienasgrāmata 9
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Personas ar ierobežotām lingvistiskām prasmēm vai ar mācīšanās grūtībām var izpausties, izmantojot citus
veidus, piemēram, zīmēšanā, kolāžu un attēlu veidošanā.
Pielāgošana • Jaunieši ar redzes traucējumiem var izmantot elektroniskus rīkus, lai pierakstītu un vēlāk izlasītu savas mācīšanās
pārdomas.
• Aktivitāti var izmantot un pielāgot gandrīz ikvienam konceptam. To var pārtulkot dažādās valodās vai pārvērst
tiešsaistes formā vai blogā.
•

Dodiet dalībniekiem laiku un materiālus, lai viņi varētu personificēt savu dienasgrāmatu (piemēram, krāsas,
materiālus, rotājumus). Šādā veidā tie tiek padarīti par viņu pašu instrumentiem, un jūs izvairīsieties no
dienasgrāmatu sajaukšanas.
• Sniedziet ieteikumus un jautājumus, kuri mudinātu uzsākt pārdomas un veikt ierakstus dienasgrāmatas pirmajā
lapā.
• Iedrošiniet dalībniekus izmantot dienasgrāmatu, kad tiek pārrunāta mācīšanās ar pārējiem dalībniekiem.
• Jūs varat izmantot pāru pārdomu grupas, kad divi vai vairāki dalībnieki pārrunā mācīšanos divatā vai nelielā
grupā. Dienasgrāmata var būt labs rīks, lai apmainītos ar idejām un atbalstītu vienam otra mācīšanās
izvērtēšanu.
•

Ieteikumi
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes

Izdales
materiāli

Tava personiskā mācīšanās
dienasgrāmata
(to var ielīmēt mācīšanās dienasgrāmatas
pirmajā lapā)

Iesniedza Pols Klostermans (Paul Kloosterman) un Darko Markovics (Darko Markovic).
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Mācīšanās dienasgrāmata 9

Sveiki!

āmata, un es tev
kā mācīšanās dienasgr
Es esmu tava personis
mentēt tavu
ku
ms ir atbalstīt un do
palīdzēšu. Mans uzdevu
maiņā/jauniešu
ap
šu
nie
BD projektā/jau
mācīšanos apmācībā/E
iniciatīvā.
tevis. Tu vari
Kā vienmēr, tas, kā tu mani izmantosi, ir atkarīgs no
attēlus,
santus
intere
t
ielīmē
,
zīmēt
un
lēt
skrice
es,
veikt piezīm
utt.
pierakstīt pārdomas un novērojumus
ā mokās neziņā par to, kā sākt
Pieredze rāda, ka cilvēki iesākum
īšanās dienasgrāmatā. Tāpēc
pārdomas un ko pierakstīt māc
šiem iesāktajiem teikumiem.
ierosinājums ir pabeigt dažus no
Šodien es esmu atklājis...

Tagad es saprotu...
...
Es jūtos pārliecinātāks par
AHA mirklis bija...

s, bija...

Jauns jautājums, kas uzradā
Man ir vairāk jāizpēta...

Iespējams, tu vēlies izvērtēt savu mācīšanās procesu un sevi
kā
personu, kas mācās, izmantojot šos teikumus.
Veids, kā man patīk mācīties, ir....
Es esmu iedvesmots mācīties, kad...
Veids, kā es sev traucēju mācīties, ir...
Manā mācīšanās procesā citi var palīdzēt...
Es atbalstu citus mācīšanās procesā ar...
Tas, ko esmu iemācījies par mācīšanos, ir...

Lai veicas, un baudi mācīšanos!
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mācīšanās žonglēt
Mācīties kaut ko, kas liek domāt par mācīšanos.

Mērķi

· Pieredzēt mācīšanos
· Pārdomāt mācīšanos
· Dalīties un salīdzināt ar citiem

· Trīs žonglēšanas bumbas katram dalībniekam
Nepieciešams · Video instrukcija par žonglēšanu ar trim bumbām (var atrast
Youtube.com)
· Datora aprīkojums (dators, projektors, interneta pieslēgums), lai
parādītu video
· Instrukcijas lapa ar to, kā žonglēt ar trim bumbām (var atrast
internetā)

· Nav svarīgs
Personu
skaits
·2h
Laiks

Apmācības vadītājs iepazīstina dalībniekus ar uzdevuma mērķiem un paziņo, ka viņiem jāiemācās žonglēt
ierobežotā laikā. Katrs dalībnieks saņem trīs bumbas un tiek aicināts sākt mācīties žonglēt. Ir dažādas iespējas, ar
Soli pa solim kurām atvieglot mācīšanās procesu:
• skatīties video instrukciju;
• lasīt instrukcijas lapu;
• doties pie skolotāja, kas pamācīs;
• atrast pašam savu veidu, kā mācīties.
Tiek dota pusstunda, lai iemācītos žonglēt.

Mazās grupās (četri līdz seši dalībnieki) atskatās uz pieredzēto.
• Kā jūs sākāt mācīties? Vai tika izveidots plāns vai vienkārši sākāt mācīties?
Pārrunāšana • Kurus no dažādajiem mācīšanās veidiem izvēlējāties un kāpēc?
• Vai esat apmierināti ar rezultātu?
• Kuri bija visgrūtākie brīži?
• Kā jūs pārvarējāt šos brīžus?
• Vai lūdzāt palīdzību citiem cilvēkiem?
• Vai skatījāties uz citiem? Vai tiem bija citas stratēģijas?
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Mācīšanās žonglēt 10
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Vai ir iespējams salīdzināt šo pieredzi ar to, kā ikdienā mācāties?
Kā, jūsuprāt, varat uzlabot savu mācīšanos?
Pārrunāšana • Kāds būtu nākamais solis?
•
•

Jums jāpievērš uzmanība visiem dalībniekiem, lai neviens netiktu izstumts uzdevuma sarežģītības līmeņa dēļ.
Sarežģītībai jeb pieejas līmenim ir jābūt piemērotam visiem dalībniekiem, ņemot vērā dažādus aspektus,
Pielāgošana piemēram, valodu, kas izmantota instrukcijās, fiziskos ierobežojumus žonglēšanai vai dejošanai, aptveršanas
iespējas utt.
• Šeit žonglēšana izvēlēta kā mācīšanās izaicinājums, bet, protams, var izmantot dažādas praktiskas prasmes –
noteiktu deju (piemēram, valsi, tango), origami locīšanu, kaklasaites sasiešanu utt.
• Iespējamas šī uzdevuma variācijas, izmantojot galda vai kāršu spēles. Nepieciešamas sešas līdz desmit spēles
(atkarībā no grupas lieluma). Uzlieciet tās uz atsevišķiem galdiem un uzdodiet dalībniekiem 30 minūtēs
iemācīties vismaz trīs spēles. Pēc tam var izmantot tos pašus izvērtēšanas jautājumus.
•

Ieteikumi

Iespējams, ka grupā ir cilvēki, kas māk žonglēt. Viena iespēja ir aicināt viņus palielināt grūtības pakāpi (izmantot
četras bumbas vai dažādas kombinācijas ar trim). Tad jums ir jābūt gatavam dot sarežģītākas instrukcijas. Otra
iespēja ir uzaicināt šos cilvēkus būt par skolotājiem pārējiem.
Grupā ir nepieciešams kāds, kas māk žonglēt (vai dejot, vai...), lai tas varētu būt skolotājs.

Iesniedza Pols Klostermans (Paul Kloosterman), www.salto-youth.net/find-a-tool/351.html.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mans simbols, mana mācīšanās
Vienkāršs un iedvesmojošs veids, kā sagatavoties pašnovērtējumam, izmantojot simbolus, kas atrodas
konkrētajā vietā.

Mērķi

Nepieciešams

· Atpazīt mācīšanās rezultātus un aprakstīt tos
· Ne vairāk kā 30
· Izvērtēt mācīšanās procesu
Personu
· Atrast sevī iedvesmojošus spēkus, kas var palīdzēt mācīšanos salīdzināt
skaits
ar aktivitāti
· Lietas no konkrētās vietas
· Lietas no dabas

· 80 min.
Laiks

Dalībnieki tiek lūgti atrast lietu dabā vai apkārtnē, kas simbolizē to mācīšanās procesu un rezultātus projektā
(uzdevuma laiks ir ne vairāk kā 20 minūtes). Kad visi ir atgriezušies ar savu nesumu, katra persona prezentē
Soli pa solim
savu simbolu, paskaidrojot tā saikni ar mācīšanās procesu un mācīšanās rezultātiem projektā.

Metode ir noderīga, lai apkopotu izvērtēšanas sesiju aktivitātes beigās. Šajā gadījumā katram tiek dots laiks,
lai pastāstītu par savu simbolu. Ierobežojiet izvērtēšanas jautājumu skaitu un koncentrējieties uz mācīšanās
Pārrunāšana
procesu.
• Kāpēc izvēlējies šo simbolu?
• Kā tas atspoguļo tavu mācīšanos?
• Vai tas ir iznākums? Vai tā ir daļa no procesa?
• Kā tu kā cilvēks, kas mācās, sevi saisti ar šo lietu?

90

Mans simbols, mana mācīšanās 11
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Darbošanās ar lietām un simboliem ir piemērota dažādām grupām, tāpēc ka katrs individuāli var izvēlēties
lietas, kas raksturo tā sajūtas, vajadzības un spējas.
Pielāgošana • Īpaša uzmanība jāvelta dalīšanās brīdim, lai visiem būtu iespēja izteikt savas domas, neskatoties uz valodas
prasmēm.
• Lai gan oriģinālversijā simbols ir jāņem no dabas materiāliem, jūs varat izmantot arī citus objektus, piemēram,
apmācības vadītāja līdzpaņemtos vai tos, kurus var atrast konkrētajās vietās.
• Jūs varat izvēlēties mācīšanās simbolus citos apmācības posmos, piemēram, ikdienas izvērtēšanā. Dalībnieki var
zīmēt, līmēt savus simbolus žurnālā vai uz papīra lapas, ko pēc tam var izmantot gala izvērtēšanā.
•

Dažreiz cilvēkiem ir tieksme vairāk raksturot pašu simbolu, nevis to, ko tas raksturo. Pārliecinieties, lai tiktu
uzsvērts mācīšanās process. Simbols ir tikai iedvesmas avots.
• Šī metode noder, lai apkopotu dalībnieku atgriezenisko saiti vai apmācības novērtējumu, tāpēc ka tā parasti
tiek izmantota izvērtēšanas beigu daļā.
•

Ieteikumi

Iesniedza Laimonis Ragausks (Laimonas Ragauskas), adaptēja Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen),
www.salto-youth.net/find-a-tool/699.html.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Ko tu šodien iemācījies?
Soļu un pēdu izmantošana mācīšanās pierakstīšanā.

Mērķi

· Izvērtēt individuālo vai grupas mācīšanos apmācības vai jauniešu
apmaiņas laikā
· Iegūt pieredzi, lai veidotu kopsavilkumu par mācīšanos apmācībā
· Pielietot un izskaidrot dalībniekiem Youthpass izmantošanu

·
·
Nepieciešams ·
·

Soli pa solim

Krāsainas A4 lapas
Pildspalvas
Attēli ar pēdām
Mūzika pārdomām

· Ne vairāk kā 25
Personu
skaits

· 15–25 min./dienā
· 40 min. pēdējā dienā
Laiks

Pirmās apmācības dienas beigās parādiet attēlu ar pēdām un paskaidrojiet vajadzību izvērtēt savu
mācīšanos. Pēdas simbolizē pakāpenisku mācīšanos: formāli, neformāli un ikdienā.
Sniedziet mācīšanās piemērus (iekļaujot arī uzjautrinošus piemērus kā „es uzzināju, ka Ungārijā pusdienās
vienmēr ir karsta zupa”) un aiciniet atbildēt uz jautājumu „ko tu šodien iemācījies?”.
Dalībniekus aicina atbildēt uz šo jautājumu rakstiski (aktivitātes darba valodā) vai zīmējot uz papīra, kas
izgriezts pēdas formā. Sanumurējiet pēdas atbilstoši apmācības dienu skaitam (1 – pirmajai dienai utt.).
Paskaidrojiet, ka katru apmācības dienu viņi saņems iepriekšējās pēdas un turpinās ar līdzīgu jautājumu. Jūs
varat uzdot jautājumu, uzsverot citas lietas, piemēram, ko dalībnieks ir iemācījies no citiem vai ko viņš ir
iemācījies par sevi.
Apmācības beigās dodiet dalībniekiem laiku iziet cauri visiem mācīšanās soļiem (pēdām) no iepriekšējām
dienām un uzdodiet uzdevumu apkopot un apdomāt, kas ir vissvarīgākie mācīšanās rezultāti. Šo pārdomu
rezultātu var izmantot, lai aprakstītu mācīšanās ieguvumus viņu Youthpass.
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Ko tu šodien iemācījies? 12
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Katru dienu tiek uzdots pamatjautājums.
• Ko tu šodien iemācījies?
Pārrunāšana
Apmācības vadītājs var uzdot jautājumu katru dienu, uzsverot citas lietas un papildinot uzdevumu.
• Ko tu iemācījies no pārējiem grupas biedriem?
• Ko tu iemācījies par sevi?

•

Pielāgošana

Ieteikumi

•

Dalībnieki var atbildēt uz jautājumiem, izmantojot citus materiālus (piemēram, plastilīnu, kolāžu, krītiņus u. c.).
Jūs varat izmantot dažādus simbolus atkarībā no atrašanās vietas, dalībniekiem un apmācības, jauniešu apmaiņas
tēmas. Pēdas vietā var izmantot, piemēram, katra dalībnieka koku, kur katru dienu var pievienot jaunus zarus,
kuros iekārt dažādus objektus, kas atspoguļo mācīšanos.

Šo uzdevumu var izmantot kā ikdienas aktivitāti, tāpēc ir svarīgi uzturēt dalībnieku interesi, lai aktivitāte nekļūst
par garlaicīgu rutīnu. Ir ieteicamas nelielas izmaiņas un adaptēšana (citi jautājumi, citas krāsas pēdas, vietas
maiņa...), lai izvairītos no iepriekš minētā.

Iesniedza Bara Stempera-Bauerova (Bara Stemper-Bauerova), adaptēja Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen),
www.salto-youth.net/find-a-tool/755.html.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Izveido savu mācīšanās kolāžu!
Vizualizācijas metode, ar kuru dalībniekus mudināt atrast savas vērtības, aizraušanos, stiprās puses un
raksturīgās iezīmes kā cilvēkiem, kas mācās.

Mērķi

· Iepazīstināt dalībniekus citam ar citu
· Veicināt pārdomas par individuālām vērtībām, aizraušanos, stiprajām
pusēm un īpašajām iezīmēm kā cilvēkiem, kuri mācās

·
·
Nepieciešams ·
·

Vecas avīzes
Līme
Krāsainas A4 papīra loksnes
Šķēres

· Ne vairāk kā 30
Personu
skaits

· 90 min.
Laiks

Apmācības vadītājs iepazīstina ar aktivitāti, sakot:
„Visiem ir iespēja kļūt par lieliskiem cilvēkiem, kas mācās. Patiesā problēma ir tā, ka mācīšanās aizņem laiku.
Soli pa solim Laiks ir nepieciešams, lai
• atklātu, ar ko mēs aizraujamies;
• saprastu mūsu vajadzības, vērtības un mērķus;
• iemācītos parādīt, kas mēs esam;
• iemācītos izmantot mūsu unikālās stiprās puses un prasmes;
• iemācītos parādīt savu mērķi sev vien raksturīgā veidā;
• atrastu savu unikālo vīziju un mērķus.”
Lūdziet dalībniekiem sagatavot kolāžu, izmantojot fotogrāfijas un tekstu no žurnāliem, tādējādi atklājot viņu
individuālās stiprās puses, vērtības, aizraušanās un kaut ko, kas tos padara unikālus.
Pēc 30 sagatavošanās minūtēm dalībnieki sapulcējas aplī un pārējo grupu iepazīstina ar savu kolāžu.
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Izveido savu mācīšanās kolāžu! 13
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Par ko ir tava kolāža?
Kā tu juties, veidojot savu kolāžu?
• Kāpēc kolāžā iekļāvi šo attēlu/vārdu/krāsu?
• Ko tu ar to gribēji pateikt?
• Vai koncentrēji uzmanību uz konkrētām pazīmēm, kas raksturo tevi kā cilvēku, kas mācās? Kurām (piemēram,
vērtības, aizraušanās, spējas, mācīšanās stils)?
•

Pārrunāšana

•

Uzdevums ir piemērots cilvēkiem ar atšķirīgām valodu zināšanām, jo dalībnieki var sevi izpaust, izmantojot
dažādus mākslas veidus. Mentors vai apmācības vadītājs var palīdzēt dalībniekiem izskaidrot kolāžu (jautājot
Pielāgošana
konkrētus un vienkāršus jautājumus). Viņš var palīdzēt dalībniekiem izvērtēšanas daļā, lai veiksmīgāk sasniegtu
uzdevuma mērķus.
• Īpašas vadlīnijas ir nepieciešamas jauniešiem, kas nav pazīstami ar mācīšanās konceptu, un iepazīšanās teksts ir
jāpielāgo konkrētajai grupai.
• Šis ir labs uzdevums, lai pārdomātu vērtības, aizraušanos, stiprās puses un citus pozitīvus aspektus, kas var
iedvesmot mācīties vai vismaz palīdzēt cilvēkiem apzināties to mācīšanās potenciālu.
•

Ieteikumi

Tā kā dalībniekiem tiek sniegts atbalsts, lai runātu par sevi un stiprajām pusēm kā cilvēkiem, kas mācās, tad
uzdevums var būt ļoti personisks. Apmācības vadītājam ir jādod vienāds laiks visiem dalībniekiem, lai atrādītu
savu kolāžu un to izskaidrotu. Ir jāizvairās no diskusijas par to, vai dalībniekiem piemīt konkrētās prasmes vai nē,
ja vien grupā cits citu pazīst ļoti labi un ir vispārēja uzticēšanās un labvēlīgs klimats.

Iesniedza Inese Priedīte kā „Izveido savu līderības kolāžu!”, adaptēja Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen),
www.salto-youth.net/find-a-tool/1194.html.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Fotonovele
Jautra grupas aktivitāte, lai pārdomātu, atpazītu un dokumentētu grupas mācīšanos.

Mērķi

· Pārvērst sausu pārskata uzdevumu aktivitātē, kas mudina dalībniekus
iesaistīties un pievērst pilnu uzmanību uzdevumam
· Nodrošināt alternatīvu rīku grupas mācīšanās dokumentēšanai
· Veicināt grupas mācīšanās izaicinājumu un iespēju apzināšanos

Telpa
· Viena liela telpa darbam
Nepieciešams
Materiāli
· Dators un digitālā fotokamera katrai grupai, prezentāciju programma
(OpenOffice, Power Point, Google Docs u. c.)
· Projektors kopīgajam noslēguma šovam

· 4–5 cilvēki/grupā
Personu
skaits

·1h
Laiks

Sniedziet nelielu ieskatu par fotonoveles konceptu un pāris piemēru.
Soli pa solim „Fotonovele ir modernās itāļu kultūras izpausmes veids, kurā mijas romantiskās noveles, fotogrāfijas,
komiksu un kino elementi. Īpaši populārs šis žanrs kļuvis 20. gs. 60. un 70. gados, kad ietekmējis un izglītojis
sievietes Itālijā (1976. gadā ik mēnesi tika pārdotas 8 600 000 fotonoveļu kopijas). Šie komiksi ir balstīti uz
vienkāršiem stāstiem, kas attēloti fotogrāfijās ar klasiskiem komiksu tekstu burbuļiem. Stāsts parasti ir par
romantiku vai labā uzvaru pār ļauno ar „melnā” un „baltā” skatījumu uz dzīvi (bagātie ir ļauni, nabagie – labi,
tie, kuri mīl, tiek nodoti, utt.).
Neskatoties uz šo dažkārt tik vienkāršo pieeju dzīvei, fotonovele ir ļoti noderīgs veids, kā pierakstīt un
dokumentēt mācīšanos. Jums kā grupai ir jāparāda savs mācīšanās process un jāizveido prezentācija – fotonovele. Šis ir tieši tas, kas tagad jāpaveic apmācības laikā.”
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Fotonovele 14
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Sadaliet grupu mazākās grupās pa četri līdz seši dalībnieki katrā. Nolasiet noteikumus un laika limitus (noteikumi
un laiks var mainīties atbilstoši izvēlei starp pamatversiju vai sarežģītāku aktivitāti kursa garumā).
„Apdomājiet stāstu, kas raksturo jūsu mācīšanos projektā. Pārrunājiet idejas grupā un kā grupa izvēlieties vienu
personu, kas to izspēlēs. Izveidojiet fotonoveli. Izejiet ārā un izvēlieties piemērotu vietu, kur uzņemt fotogrāfijas.
Izmantojot prezentāciju programmas (OpenOffice, Power Point, Google Docs u. c.), izveidojiet fotonoveli.”
Ja vēlaties, lai dalībnieki pabeidz uzdevumu tajā pašā dienā, tad atvēliet tiem rīta cēlienu vai pēcpusdienu stāsta
veidošanai. Ja izvēlaties versiju, kad stāstu var veidot visa kursa garumā, tad dalībnieki var izmantot laiku pēc
sesijām (vai nosakiet laiku katras dienas beigās). Paturiet prātā, ka būs jāatvēl laiks fotonoveles izgatavošanai arī
dienas laikā, jo, iespējams, āra skatu uzņemšanai būs nepieciešama dienas gaisma.
Kad grupas atgriežas, lai prezentētu savu stāstu, lieciet tiem izspēlēt fotonoveles sižetu, kamēr tā tiek
demonstrēta uz ekrāna. Pēc prezentācijām atvēliet laiku izvērtēšanai par to, kāpēc fotonovele varētu būt metafora mācīšanās procesam.
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Kāpēc izvēlējies šo stāstu?
Kā tava mācīšanās vai mācīšanās process ir atspoguļots šajā fotonovelē?
Pārrunāšana • Kā jūs kā grupa izlēmāt veidot šo stāstu?
• Kā jūs grupā sadalījāt lomas?
• Ko tu iemācījies no šīs pieredzes?
• Vai ieguvums bija tikai zināšanas? Kā vērtības un prasmes atspoguļojas jūsu darbā?
•
•

Šo uzdevumu ir labi veikt nelielās grupās, tad ir viegli iesaistīt dalībniekus, kam nepieciešama papildu
palīdzība. Piemēram, varat aizvietot teksta burbuļus ar ierakstītām skaņām (ieteicamā programma – AudaPielāgošana
city). Lieciet izspēlēt daļu stāsta, izmantojot ierakstīto skaņu, kuru dzird austiņās.
• Dalībniekiem, kuriem ir cita veida ierobežojumi, kas nav fiziskie, aktivitāti ir viegli piemērot dažādās
situācijās. Tie, kam nepatīk tēlot, var ieņemt citu lomu, piemēram, fotogrāfs vai dizainers.
• Mācīšanās procesā tēlošana ir spēcīgs līdzeklis, ar kuru mācīšanos labāk izprast. Bet, iespējams, dzīvā
uzstāšanās dažiem jauniešiem var būt pārāk satraucoša. Jūs varat izvēlēties rādīt tikai fotonoveli bez
spēlēšanas uz skatuves.
• Fotonoveli ir viegli adaptēt, lai dokumentētu mācīšanās procesu dažādās apakšprogrammās – apmācībās,
jauniešu apmaiņās un grupu EBD projektos. Lai šo metodi piemērotu dažādām mērķgrupām, vienīgā
prasība ir digitālās pamatprasmes.
•

Uzdevums tika veidots kā komandas veidošanas aktivitāte dažādu kultūru apstākļos, piemēram, apmācībās
vai jauniešu apmaiņās. Tas ar panākumiem ir izmēģināts vairākas reizes. Šī ir pierādījusi sevi kā efektīva
metode gan kā vienkārša komandas veidošanas aktivitāte, gan kā simulācija (garāka versija) projekta
mācīšanās cikla izspēlei.
• Saspringtas situācijas (laika trūkums, neliels skaits attēlu, noteikums, ka jāpiedalās visiem dalībniekiem un
komandas iekšējās komunikācijas problēmas) var radīt kompleksu un mainīgu dinamiku. Izvēloties tēmu,
uzmanība jāpievērš dalībnieku iespējai to pārvērst par stāstu.
• Labākus rezultātus var sasniegt, ja stāsta sagatavošanai tiek dotas vairāk nekā divas stundas. Turklāt,
kad tiek plānots grafiks, nedrīkst piemirst atvēlēt vairāk laika visu grupu fotonoveļu apskatīšanai. Piecām
grupām tikai parādīšanai vien var būt nepieciešamas 30 minūtes laika, neierēķinot izvērtēšanu.
•

Ieteikumi
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Izdales materiāli Lejupielādējiet izdales materiālus no SALTO Toolbox:
www.salto-youth.net/find-a-tool/1182.html

Iesniedza Aleksandro Jans Lais (Alexandro Jan Lai) un Marija Pilipoviča (Marija Pilipović), adaptēja Huans Rato-Nīlsens (Juan RattoNielsen), piemērojot mācīšanās tēmai, www.salto-youth.net/find-a-tool/1182.html un http://it.wikipedia.org/wiki/Fotoromanzo.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Frankenšteina pārdomas par mācīšanos
Individuāls radīšanas uzdevums, kas atspoguļo mācīšanos.

Mērķi

· Palīdzēt dalībniekiem pārdomāt un analizēt ikdienas mācīšanās ceļu
· Piedāvāt starpposma pārskatu par dalībnieku mācīšanos

·
·
Nepieciešams ·
·

Papīra tāfeles lapas
Krāsaini marķieri
Šķēres
Līme

· Nav svarīgs
Personu
skaits

Laiks

· 30 min./no rīta
· 60 min. noslēguma
dienā

Iepazīšanās diena
Sadaliet dalībniekus pāros. Paskaidrojiet, ka katru rītu pāris saņems divas papīra tāfeles lapas (katrai personai
Soli pa solim vienu), uz kurām tiem būs jāuzzīmē dažādas ķermeņa daļas:
• 1. dienā – rokas;
• 2. dienā – kājas;
• 3. dienā – rumpis;
• 4. dienā – galva utt.
Pārim jāpārspriež un jāanalizē viņu katras dienas mācīšanās process, fokusējoties uz to, ko apguvuši
iepriekšējā dienā, – jaunas prasmes, attieksmes un zināšanas.
Katru rītu
Izdaliet papīra tāfeles lapas un atvēliet 20–30 minūtes, lai dalībnieki pāros apspriestu, ko apguvuši iepriekšējā
dienā. Dodiet uzdevumu uzrakstīt un uzzīmēt uz ķermeņa daļām personīgos mācīšanās rezultātus. Savāciet
visas ķermeņa daļu lapas un saglabājiet līdz pēdējai dienai.
Pēdējā diena
Pēdējā dienā atdodiet atpakaļ dalībniekiem papīra tāfeles lapas ar ķermeņa daļām. Lieciet tiem izgriezt
ķermeņa daļas un salikt kopā savu „mācīšanās radījumu”. Atvēliet laiku, lai dalībnieki aplūkotu savus kopā
saliktos radījumus.
„Tagad jums ir nedzīvs ķermenis, kas guļ jūsu priekšā, radījums, kas radīts no atsevišķām daļām. Ja vēlaties, lai
tas būtu dzīvs, tam ir nepieciešama sirds.”
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Frankenšteina pārdomas par mācīšanos 15
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Izsniedziet dalībniekiem vēl vienu papīra tāfeles lapu sirds izveidošanai. Dodiet uzdevumu uzrakstīt uz sirds
galvenos apmācībā sasniegtos mācīšanās rezultātus un pievienot savam radījumam. Aiciniet dalībniekus prezentēt
savus radījumus un akcentēt galvenās pazīmes, vārdus un to, kas liek tā sirdij pukstēt, atgriežot to pie dzīvības
(mācīšanās). Pēc tam veiciet izvērtēšanu.

Kam Frankenšteins līdzinās?
Kā mainījusies tava mācīšanās projekta laikā?
Pārrunāšana • Kāda ir katra mācīšanās posma saistībā ar katru ķermeņa daļu galvenā ideja?
• Kura no daļām ir jocīgākā, smieklīgākā? Kāpēc?
• Tagad, kad ir uzzīmēts viss ķermenis, kādus secinājumus var izdarīt par savas mācīšanās rezultātiem?
• Ja tu spētu likt savam Frankenšteinam kustēties (paturot prātā mācīšanos), ko tu tam liktu darīt? Kur? Kā?
•
•

Šis uzdevums ir piemērots gandrīz ikvienai grupai vizuālās un grafiskās pieejas dēļ. Ja cilvēki nejūtas ērti, zīmējot
ķermeņa daļas, piedāvājiet gatavus zīmējumus, ko dalībnieki var paši vai ar kāda palīdzību aizpildīt.
Pielāgošana • Ielāgojiet, ka vairāki cilvēki, iespējams, nevēlēsies dalīties ar savām pārdomām un negribēs rādīt savu radījumu
pārējiem. Cits veids, kā prezentēt tos, ir izveidot tādu kā izstādi, kur ikviens var individuāli uzdot jautājumus
māksliniekam.
•

Ieteikumi

Lai gan jautrākā uzdevuma daļa ir tas, ka dalībnieki nezina, kā Frankenšteins galu galā izskatīsies, tomēr tas var
radīt arī sarežģījumus, jo dalībnieki nevar sekot līdzi savai attīstībai. Apmācības vadītājs var papildināt aktivitāti ar
citu metodi, lai dokumentētu mācīšanos (Mācīšanās fabrika, Kapteiņa žurnāls u. c.).

Iesniedza Lorenco Nava (Lorenzo Nava), www.salto-youth.net/find-a-tool/965.html.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Ekstrēma izaicinājuma intervija
Pāru intervijas, kuru laikā tiek salīdzināta mācīšanās aktivitāte ar kādu piedzīvojumu vai ekspedīciju.

Mērķi

· Palīdzēt dalībniekiem atpazīt viņu gaidas, bažas un sajūtas pirms
mācīšanās aktivitātes (EBD projekta, apmācības vai jauniešu apmaiņas)
· Iedrošināt dalībniekus dalīties ar savām gaidām, bažām un sajūtām
· Dalīties ar iepriekš minēto ar citiem projekta vai aktivitātes
dalībniekiem

·
·
Nepieciešams ·
·
·
·
·

Liela telpa
Baltā tāfele vai papīra tāfele
Līmlapiņas
Pildspalvas
Papīrs
Izdales materiāls ar intervijas jautājumiem
Citām versijām: dators, projektors un interneta pieslēgums, lai
parādītu izdzīvošanas video

· Nav svarīgs
Personu
skaits

· 90 min.
Laiks

Sadaliet dalībniekus pāros.
„Jums ir jāintervē savs partneris, iedomājoties, ka intervējamais gatavojas ceļojumam uz kādu eksotisku
Soli pa solim vietu, kas būs kā daļa no izaicinājuma. Jūsu uzdevums ir iztaujāt par to, kas tiks darīts ceļojuma laikā un ko
otrs vēlas sasniegt un iemācīties. Jums ir jāuzzina, kā jūsu partneris sagatavojas ceļojumam, kādas ir bailes,
sarežģījumi vai šķēršļi, kas gadīsies ceļojuma laikā.”
Iedodiet dalībniekiem intervijas plānu (jūs varat to izdrukāt kā izdales materiālu vai uzrakstīt uz papīra tāfeles
lapas).
• Kāpēc tu izlēmi uzņemties šo izaicinājumu?
• Ko tu vēlies sasniegt un iemācīties šajā izziņas ceļā?
• Par ko ir šis izziņas ceļš? Ko tu darīsi? Kāda būs tava ikdiena?
• Kā notiek sagatavošanās? Vai esi ieguvis visu nepieciešamo informāciju par vietu, kurp dodies?
• Kura varētu būt ceļojuma grūtākā daļa?
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Ekstrēma izaicinājuma intervija 16
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Paskaidrojiet, ka katrai personai ir 15 minūtes laika, pirms tiek mainītas lomas un intervējamais kļūst par intervētāju.
Lūdziet uzrakstīt svarīgāko informāciju vienam par otru uz papīra tāfeles lapas, ko vēlāk varētu prezentēt.
Kad visi dalībnieki ir nointervēti, lūdziet prezentēt rezultātu. Katrs runās par otru cilvēku, kuru pirms tam ir intervējis. Atvēliet 30–40 minūtes prezentāciju daļai.
Piestipriniet plakātus pie sienas. Pēc prezentācijām atvēliet 10–15 minūtes pārrunāšanai, komentāriem
un kopsavilkumam.
Vai visiem ceļojumiem ir kaut kas kopīgs?
Kādas ir tipiskākās bailes un gaidāmie sarežģījumi?
Pārrunāšana • Kādi ir visnoderīgākie padomi sagatavošanās posmam?
• Kuras no kolēģu prezentācijām pievērsa tavu uzmanību? Kāpēc?
•
•

Šī aktivitāte ir noderīga, lai paaugstinātu izpratni un veicinātu pašanalīzi par dažādiem šķēršļiem, ar kuriem
saskaras jaunieši ar ierobežotām iespējām, kad iesaistās jaunā projektā vai aktivitātē. Intervijas palīdz jauniešiem
Pielāgošana salīdzināt un izprast citam cita izaicinājumus, īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām.
• Sagatavošanās var palīdzēt padziļināt metodes iedarbību. Apmācības vadītājs var izvest dalībniekus ārā un
demonstrēt kādu izdzīvošanas video, lai radītu ticamāku atmosfēru.
•

Prezentācijām ir ļoti svarīga laika kontrole. Piekodiniet dalībniekus izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Ja jums ir
liela grupa, nosakiet laika ierobežojumu 1–2 minūtes katram.
• Apmācības vadītājiem jāuzsver fakts, ka intervējamajam ir jārunā par reāliem uzdevumiem un aktivitātēm, kas
tiks veikti EBD, jauniešu apmaiņas u. c. projektu laikā.
•

Ieteikumi
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Ekstrēma izaicinājuma intervijas

Izdales
materiāli

jautājumi

?

mties šo izaicinājumu

Kāpēc tu izlēmi uzņe

Ko tu vēlies sasniegt

iņas ceļā?

un iemācīties šajā izz

Par ko ir šis izziņas ceļš? Ko tu darīsi? Kāda būs

tava ikdiena?

iešamo informāciju par vietu, kurp dodies?
Kā notiek sagatavošanās? Vai esi ieguvis visu nepiec

Kura varētu būt ceļojuma grūtākā daļa?
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Ekstrēma izaicinājuma intervija 16

Iesniedza Jans Gasiorovskis (Jan Gasiorowski). TV seriāls „Izdzīvotājs” (Survivor)
Vikipēdijā: http://en.wikipedia.org/wiki/Survivor_(TV_series) un
„Viens mežonīgajā dabā” (Alone in the Wild) (National Geographic):
http://channel.nationalgeographic.com/channel/alone-in-the-wild.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Mācīšanās mandala
Plānošana, pārdomāšana un mācīšanās radošā veidā.

Mērķi

· Nodefinēt un noskaidrot personiskās/individuālās mācīšanās intereses
un pārvērst tās mācīšanās sasniegumos
· Sagatavoties mācīšanās procesam
· Atpazīt, identificēt un dokumentēt mācīšanos

·
·
Nepieciešams ·
·
·

Mūzika fonam un individuālam darbam
Krāsas, krāsaini zīmuļi, eļļas krītiņi u. c.
Apaļas, tukšas papīra lapas (apmēram A4)
Apaļas, tukšas izgrieztas mandalas (apmēram A4)
Liela, apaļa papīra lapa (2–4 papīra tāfeles lapas, kas salīmētas kopā)
grupas mandalai
· Papīra nazis, šķēres
· Līme, līmlente
· Krāsains papīrs, sagriezts trīs dažādos izmēros

· Ne vairāk kā 30
Personu
skaits

Laiks

· 60 min. ievads +
15 min./dienā
· 80 min. noslēgumam

Sagatavošanās
• Dalībniekiem, kuriem zīmēšana nav stiprā puse, sagatavojiet dažādās, atšķirīgu lielumu un formu mandalas
Soli pa solim un sakopējiet tās vairākos eksemplāros.
• Salīmējiet papīra tāfeles lapas kopā, lai izveidotu lielu grupas mandalu.
Apmācības sākumā
1.Izveidojiet jauku, īpašu, klusu un iedvesmojošu atmosfēru ar mūzikas starpniecību. Tā var būt austrumnieciska – indiešu, tibetiešu utt.
• Ieteikums vakara sesijai: atstājiet nelielu apgaismojumu un nolieciet pāris sveces – radiet īpašu atmosfēru!
• Ieteikums rotājumiem: izveidojiet mandalu istabas vidū, izmantojot krāsas, lietas, objektus, dabiskus
materiālus, bumbas utt.
• Ieteikums sākumam: pastāstiet par mandalas nozīmi un tās izcelsmi, kāda ir tās vispārīgā iedarbība vai
nozīme dažādās valstīs.
Iepriekšminētie norādījumi dalībniekiem paskaidro mandalas nozīmi un sagatavo tos izveidot mandalu, kas
būtu saistīta ar mācīšanos.
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Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

2. Paskaidrojiet, ka šis ir individuāls darbs. Aiciniet dalībniekus apsēsties sev ērtā vietā, lai izpildītu uzdevumu.
3. Uzdevuma instrukcija.
• Uzdodiet dalībniekiem noteikt, kuras lietas tie vēlas apgūt apmācības laikā un kādas ir mācīšanās gaidas. Ko es
vēlos sasniegt? Ko vēlos paņemt līdzi uz mājām?
• Kāpēc es esmu ieinteresēts apmācības tēmā?
• Ko es vēlos šajā pasākumā iemācīties?
• Ko es no šī pasākuma sagaidu? Kam, manuprāt, jānotiek, lai šis pasākums būtu veiksmīgs?
• Kas man ir nepieciešams, lai pasākumā justos komfortabli?
• Lieciet dalībniekiem saprast, ka viņi atrodas mandalas centrā, dažādu mācīšanās interešu ieskauti.
4. Aiciniet dalībniekus uzzīmēt viņu „mācīšanās mandalu” (vai arī jūs varat piedāvāt tukšās mandalas tiem, kuri
nevēlas zīmēt). Katrs mācīšanās aspekts ir saistīta ar vienu mandalas „elementu”. Katra elementa lielums ir
proporcionāls mācīšanās aspekta nozīmīgumam – jo nozīmīgāks aspekts, jo lielāks elements. Dalībniekiem jāzīmē
mandalas kontūra un tās elementi, neizkrāsojot laukumus. Atslēgas vārdu, kas tiek asociēti ar mācīšanās aspektu,
var ierakstīt tukšajās vietās. Parādiet nelielu piemēru uz papīra tāfeles, kāda izskatās mācīšanās mandala.
5. Pēc individuālas sagatavošanās (apmēram 30 min.) aiciniet dalībniekus nelielās grupās pa trim padalīties ar
mācīšanās aspektiem (20 min.). Uzrakstiet uz papīra tāfeles vai izdrukājiet katrai grupai uz atsevišķas lapas šādus
palīgjautājumus:
• Kas ir svarīgākie mācīšanās aspekti šajā apmācībā?
• Kuri no mācīšanās aspektiem ir saistītas ar apmācības tēmu?
• Kuri no mācīšanās aspektiem ir saistītas ar jaunatnes darbu?
• Vai ir kādi citi mācīšanās aspekti jūsu grupā (piemēram, personiskajā līmenī)?
• Vai atradāt kopīgus mācīšanās aspektus savas grupas ietvaros?
6. Pēc darba mazajās grupās aiciniet dalībniekus apskatīties visu dalībnieku mācīšanās mandalas, piemēram,
salieciet mandalas aplī uz zemes un aiciniet ikvienu apiet tam apkārt. Dalībnieki var atstāt mācīšanās mandalas
sev, bet apmācības laikā aiciniet tos pievienot vēl kādas intereses/aspektus, ja tie vēlas. Jūs varat tam atvēlēt laiku
vairākās programmas sadaļās.

107

II daļa. Youthpass instrumenti un metodes

Apmācības laikā
1. Pašanalīzes uzdevums (15 min.). Lūdziet dalībniekiem atbildēt, kuri mācīšanās aspekti dienas laikā ir
pārveidojušies par mācīšanās sasniegumiem. Lieciet izkrāsot šos elementus, lai tie kļūst redzami. Izkrāsotie
elementi norādīs, kuri mācīšanās aspekti ir pārveidojušies par mācīšanās sasniegumiem. Šādi mācīšanos
var padarīt redzamu!
2. Pašanalīze var palīdzēt atrast jaunas mācīšanās intereses. Tās var pievienot mandalai vēl pieejamajos
tukšajos laukumos.
Apmācības noslēgumā
1. Pašanalīzes uzdevums (15–20 min.). Pajautājiet dalībniekiem vēl pēdējo reizi, kuri mācīšanās aspekti
kļuvuši par sasniegumiem. Šos elementus var izkrāsot. Ja kādi no mācīšanās sasniegumiem nav līdz galam
sasniegti, tos var izkrāsot daļēji.
2. Ja dalībnieks saskaras ar mācīšanās sasniegumiem, kuri nebija pie mācīšanās aspektiem, tad tos var pievienot mandalai un izkrāsot.
3. Aiciniet dalībniekus uzrakstīt savus mācīšanās sasniegumus uz papīra un sagriezt to dažāda lieluma gabalos. Jāizmanto trīs izmēri – atbilstoši sasnieguma nozīmīgumam (20 min.).
4. Kad visi ir pabeiguši darbu, aiciniet dalībniekus sasēsties aplī un dodiet iespēju katram ielikt gabalus
(mācīšanās sasniegumus) lielajā mācīšanās mandalā, kas novietota uz grīdas. Kamēr tas tiek darīts, katrs
dalībnieks ieskicē savus mācīšanās sasniegumus. Šādā veidā dalībnieki izveido lielo kolektīvo apmācības
mācīšanās sasniegumu mandalu (20 min.).

Kā bija (sajūtas, pirmie iespaidi, domas, pārsteigumi…)?
Vai esi apmierināts ar rezultātu – ar savu mandalu?
Pārrunāšana • Kādi bija šķēršļi (meklējot mācīšanās intereses…)?
• Kā šos šķēršļus pārvarēji?
• Vai ir atšķirīga izpratne, ko nozīmē „mācīšanās aspekts/interese”?
• Kādi izaicinājumi un jautājumi tev joprojām ir?
• Vai šis uzdevums bija lietderīgs, lai padziļinātu izpratni par savu mācīšanos?
• Vai ir vēl kas, ko vēlies piebilst?
•
•

Šajā uzdevumā var iesaistīt astoņas pamatkompetences.
Kad tiek sagatavota lielā mandala (trešais solis), lūdziet dalībniekus apskatīt mācīšanās sasniegumus astoņu
Pielāgošana pamatkompetenču kontekstā. Apmācības vadītājs sagatavo dažādu krāsu papīrus,
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kur katra krāsa apzīmē vienu no pamatkompetencēm. Ja dalībnieku mācīšanās sasniegumi ir vienas kompetences
ietvaros, tad tie ņem atšķirīga izmēra papīru konkrētās kompetences krāsā. Krāsainās lapas izmērs parāda, cik
Pielāgošana nozīmīgs ir šis mācīšanās sasniegums.
Arī tagad cits aiz cita dalībnieki liek savas mācīšanās sasniegumus lielajā grupas mandalā un paskaidro,
kāpēc ir izvēlēts konkrētais lapas lielums (kāpēc šī mācīšanās bija tiem nozīmīga) un krāsa (ar kuru no
pamatkompetencēm viņi šo mācīšanos saista).

Izdales
materiāli

Papildu sagatavošanās
• Astoņas dažādu krāsu papīra lapas ar uzrakstītām astoņām pamatkompetencēm
• Trīs dažādu lielumu papīrs tādā krāsā, kādā ir katra no astoņām pamatkompetencēm
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Metodi attīstīja Jūlija Kastlere (Julia Kastler), Paola Bortini (Paola Bortini) un Torbens Grohols (Torben Grochol). Mandalas zīmēja Jūlija
Kastlere (Julia Kastler), www.free-mandala.com.
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Atzinīga iztaujāšana par aizrautību mācīties
Atzinīgas iztaujāšanas principu izmantošana, kas savienota ar pašanalīzi, stāstu stāstīšanu, vizualizāciju un
radošu izpausmi.

Mērķi

· Apzināties aizrautību mācīties
· Veicināt savas mācīšanās apzināšanos un stiprās puses kā cilvēkam, kas
mācās
· Vairot pozitīvu pieeju mācīšanās procesam aktivitātes laikā

· Izdales materiāls „Atzinīga iztaujāšana par aizrautību mācīties”
· Materiāli zīmēšanai vai radošai izpausmei (piemēram, krītiņi, krāsu
Nepieciešams zīmuļi, ūdenskrāsas, papīra tāfeles lapas, māls, plastilīns utt.)
· Jauka fona mūzika

· Nav svarīgs
Personu
skaits
· 90 min.
Laiks

Sadaliet dalībniekus pāros un izsniedziet uzdevumam nepieciešamos izdales materiālus trijos soļos.

Soli pa solim 1. solis. Atceries savu stāstu!
Pirmkārt, individuāli katrs dalībnieks pāris minūtes padomā par brīdi savā dzīvē, kad tas bijis patiešām
aizrāvies, kaut ko mācoties, un to pieraksta.
2. solis. Izstāsti savu stāstu!
Otrkārt, tie pēc iespējas detalizētāk izstāsta šo stāstu savam partnerim. Abi tiek aicināti atskatīties uz stāstā
pieredzēto, izmantojot izdales materiāla jautājumus. Pēc šī soļa viņi samainās lomām: stāstnieks kļūst par
klausītāju, un otrādi.
3. solis. Iztēlojies nākotni!
Dalībnieki iztēlojas sevi nākotnē līdzīgā aktivitātē (piemēram, apmācībā, EBD), kad tie ir aizrāvušies ar
mācīšanos. Partneris palīdz vizualizēt procesu, izmantojot izdales materiāla jautājumus. Pēc kāda laika
dalībnieki mainās lomām.
Pēc tam abi tiek aicināti uzzīmēt nākotnes attēlu ar sevi, izmantojot pieejamos radošos materiālus (fonā
uzlieciet iedvesmojošu mūziku).
Kad attēls ir uzzīmēts, to novieto pie „Aizrautīgas mācīšanās sienas”. Visu aktivitātes laiku attēlu galerija
paliek pie sienas kā iedvesmas avots mācīšanās procesam.
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Uzdevums parasti beidzas ar izstādi, bet, ja vēl ir atlicis laiks, tad varat izmantot turpmāk redzamos izvērtēšanas
jautājumus.
Pārrunāšana • Kā tu juties, runājot par savu aizraušanos?
• Vai bija viegli atcerēties stāstu?
• Kā klausīšanās cita stāstā ietekmēja tevi kā klausītāju?
• Ko tu esi uzzinājis par „aizrautīgu mācīšanos”?
• Kā tu juties, iedomājoties „aizrautīgu mācīšanos” nākotnē?
• Kādus soļus tu esi gatavs spert, lai tuvotos savai vīzijai?

Metodes svarīgākā daļa ir personīgās pieredzes stāstīšana. Dažiem cilvēkiem ir tendence fokusēties uz formālās
izglītības grūto (negatīvo) mācīšanās pieredzi. Jums ir jāakcentē tas, ka mācīšanas nenotiek tikai skolā, bet arī
ikdienas dzīvē.
• Šo uzdevumu var izmantot, kad mentors runā ar savu brīvprātīgo, kā arī grupu EBD projekta laikā, kad tiek
runāts par mācīšanās posmiem EBD projektā.
• Iespējams, ka ar dažiem īpaši pārveidotiem noteikumiem un jautājumiem no izdales materiāla šī pati metode
var tikt izmantota jauniešu apmaiņā un jauniešu iniciatīvā.
•

Pielāgošana

•

Ieteikumi

Pirms metodi izmantojat, iepazīstieties sīkāk ar atzinīgu iztaujāšanu, lai gūtu izpratni par tās filozofisko un loģisko pusi. Jūs varat minēt savus piemērus par brīžiem, kad bijāt aizrāvies ar mācīšanos, un pastāstīt šos stāstus, lai
grupa labāk saprastu noteikumus.
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īties

Atzinīga iztaujāšana par aizrautību māc

Izdales
materiāli

1. solis. Atceries savu stāstu!
Pāris minūtes individuāli apdomā brīdi savā dzīvē, kad biji patiešām aizrāvies, kaut ko mācoties, kad biji
pilnībā nodevies un motivēts kaut ko iemācīties un, iespējams, pazaudēji laika izjūtu. Kas notika? Lūdzu,
pieraksti to.
2. solis. Izstāsti savu stāstu!
Pastāsti šo stāstu savam partnerim, cik vien iespējams detalizēti, un kopā ieskatieties dziļāk šajā
pieredzē, izmantojot šos jautājumus:

1. Kā tu juties notikuma laikā? Kādas bija spēcīgākās emocijas?
2. Kādā krāsā ir tava aizraušanās?
3. Kādas bija aizrautīgās mācīšanās sekas?
4. Kā tā ietekmēja mācīšanās rezultātus un iznākumus?
5. Kā tā ietekmēja apkārtējos cilvēkus?
iemesls (piemēram, vide, tēma,
6. Ja tu padomā par aizraušanās dziļāko būtību – kas bija tās
pieeja, citi cilvēki, ...), kas tevi iedvesmoja?
mācīties?
7. Kas notika ar tevi, kas palīdzēja uzdzirkstīt tevī šai aizrautībai
kas mācās?
m,
cilvēka
kā
pusēm
m
stiprajā
tavām
par
8. Ko šīs atbildes saka
Tagad mainieties lomām. Stāstītājs kļūst par klausītāju, un otrādi.

3. solis. Iztēlojies nākotni!
un šiem jautājumiem:
Vadi savu partneri nākotnes vizualizēšanā, sekojot noteikumiem
Iedomājies savu mācīšanās procesu aktivitātes laikā (piemēram, apmācība, EBD) vēl iedvesmojošāku
nekā tagad. Kā tas ir? Kas ir iedvesmas avots? Kas tevī pamodina aizrautību? Kā tu sevi iedomājies šajā
kopskatā? Ko tu dari? Ja tu kaut ko saki, kas tas ir? Kādas ir vērtības, ko tu pārstāvi? Tagad izveido šo
kopskatu tādu, kādu tu to vēlētos redzēt.
Kad tev galvā ir skaidras kopskata aprises, samainieties lomām.

os materiālus. Kamēr to darāt, daudz
Visbeidzot abi uzzīmējiet kopskatu attēlus, izmantojot pieejam
sajūtām. Baudiet!
savām
et
nedomājiet, nenonieciniet savas mākslinieka spējas. Sekoji
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Iesniedza Darko Markovics (Darko Markovic), http://appreciativeinquiry.case.edu/.
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Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Kur tu atrodies mācīšanās procesā?
Dzīva diskusija par pieņēmumiem un personiskām mācīšanās teorijām.

Mērķi

· Veicināt diskusiju grupā par mācīšanās tēmu
· Izaicināt pieņēmumus par to, kā notiek mācīšanās
· Veicināt pārliecību par mīļākajiem mācīšanās veidiem

·
·
Nepieciešams ·
·

Uzraksti ar tekstu „es piekrītu” un „es nepiekrītu” abās istabas pusēs
Pietiekami liela telpa, lai grupa var pa to pārvietoties
Apgalvojumi, uzrakstīti uz atsevišķām papīra tāfeles lapām
Līnija kā viduslīnija starp „es piekrītu” un „es nepiekrītu” novilkta uz
zemes (piemēram, ar līmlenti, virvi, krītu)

· Vismaz 6
Personu
skaits
· 60–90 min.
Laiks

Metode ir parastā apgalvojumu uzdevuma atvasinājums. Apmācības vadītājs lasa skaļi apgalvojumu, un
dalībniekiem jānostājas telpā starp „es piekrītu” un „es nepiekrītu” uzrakstiem. Jo tuvāk dalībnieks nostājas
Soli pa solim
uzrakstam, jo vairāk tas piekrīt vai nepiekrīt. Jo tuvāk viduslīnijai, jo mazāk dalībnieks piekrīt vai nepiekrīt.
Visiem ir jāizvēlas, kur tie stāv, – vai nu „es piekrītu”, vai „es nepiekrītu” pusē.
Kad visi ir nostājušies, apmācības vadītājs aicina cilvēkus paskaidrot, kāpēc tie atrodas tur, kur atrodas, un
lūdz pārliecināt otras puses dalībniekus. Apmācības vadītājs mudina uz aktīvu klausīšanos un neļauj izvērsties
karstām diskusijām. Kad visi argumenti ir uzklausīti, apmācības vadītājs jautā, vai kāds vēlas mainīt savu
pozīciju. Ja jā, tad tiek dots laiks paskaidrot, kāpēc tā tiek mainīta. Darbības atkārto ar vairākiem apgalvojumiem.
Tad grupu aicina apsēsties aplī uz izvērtēšanu.
Iespējamie apgalvojumi
• Jaunieši vienmēr ir motivēti mācīties, ja vide ir pietiekoši atbalstoša.
• Ja uzvedībā nav redzamu izmaiņu, tad nevar teikt, ka mācīšanās ir notikusi.
• Ir daudz efektīvāk mācīties no kļūdām, nevis no veiksmēm.
• Lielākoties mācīšanās ir neapzināts process.
• Mācīšanās nenotiek bez izvērtēšanas.
• Lai panāktu pilnībā individuālu mācīšanos, svarīgāk ir mācēt plānot savu mācīšanos, nevis būt atvērtam
negaidītajam.
• Mācīšanās mācīties ir daudz svarīgāka par konkrētās tēmas apgūšanu.

116

Kur tu atrodies mācīšanās procesā? 19
Apzināšanās un dokumentēšana

Rezultātu aprakstīšana

Veicinātāja loma

Kā tu juties uzdevuma laikā?
Kurš no argumentiem tevi pārsteidza?
Pārrunāšana • Kādi pieņēmumi tev ir par mācīšanos?
• Kāpēc šie pieņēmumi radušies?
• Vai šis uzdevums arī bija mācīšanās process?
• Ko tu iemācījies šajā uzdevumā?
•
•

Šis uzdevums var samulsināt jauniešus, kam nav vienādas valodas zināšanas, ar to domājot nevienlīdzīgu apgalvojumu izpratni un to nianses. Šādā situācijā padariet apgalvojumus pēc iespējas konkrētākus, piemēram, „es
Pielāgošana iemācos vairāk, skatoties vienu stundu TV nekā sēžot vienu stundu skolas solā”.
• Ja jaunieši nerunā vienā valodā, tad jūs varat apgalvojumus iztulkot un izdrukāt.
• Nelielākās grupās šo uzdevumu varat izspēlēt kā galda spēli.
• Ja uzdevums tiek izmantots individuālās pārrunās ar mentoru, tad apgalvojumus varat izmantot kā pašanalīzes
jautājumus, kā pamatu sarunai ar brīvprātīgo.
• Šo uzdevumu var kombinēt ar šādiem un līdzīgiem izglītojošiem video no TED priekšlasījumiem, kuri var pārbaudīt aizspriedumus par mācīšanos un izglītotāja lomu tās procesā.
Sugata Mitra (Sugata Mitra) – Child driven Education:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/sugata_mitra_the_child_driven_education.html
Kens Robinsons (Ken Robinson) – Changing Education Paradigms:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
•

Lai gan jūs dalībniekus nemudināt debatēt, tomēr bieži vien diskusiju laikā cilvēki iekarst. Ja tā notiek, atgādiniet
noteikumus, aiciniet viņus apdomāt, kāpēc tā reaģēja, un atstājiet to izvērtēšanas daļai.
• Kā apmācības vadītājs mēģiniet iesaistīt „klusos” dalībniekus, kā arī tos, kuri atrodas dažādās telpas pusēs. Šādi
var iegūt pēc iespējas plašāku viedokļu klāstu.
•

Ieteikumi

Adaptēja Darko Markovics (Darko Markovic).
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II daļa. Youthpass instrumenti un metodes
Sagatavošanās

Aizrautības radīšana

Apzināta mācīšanās

Virzīšana un plānošana

Pārdomas par mācīšanos

Kā uztvert pašvirzīto mācīšanos
Jautājumu kopums, ar kuru apzināties savu mācīšanās procesu.
· Apzināties spēju pašam virzīt savu mācīšanos
Mērķi

· Nav svarīgs
Personu
skaits

· Jautājumu kopums katram dalībniekam
Nepieciešams

· 60 min.
Laiks

Paskaidrojiet dalībniekiem, ka spēja virzīt savu mācīšanos ir analizēta un aprakstīta ļoti daudzos veidos. Tie
saņems lapu ar cilvēka, kas spēj pats virzīt savu mācīšanos, raksturojumu. Dodiet divdesmit minūtes laika, lai
Soli pa solim dalībnieki to apskata un individuāli apdomā, kā šī raksturojuma kontekstā tie redz sevi.
Pēc šī pārdomu brīža aiciniet dalībniekus sadalīties pāros, lai pārrunātu savus atklājumus (20 minūtes).
Pabeidziet ar kopīgu pārrunāšanu grupā (20-30 minūtes).

Pāros
• Kā bija pārdomāt izsniegto raksturojumu?
Pārrunāšana • Vai tas deva jaunu skatījumu uz tavu mācīšanos? Kādu?
• Vai tu uzzināji, pie kā tev būtu jāpiestrādā?
Grupā
• Kas jūs pārsteidza, ko jūs gribētu izcelt?
• Vai piekrītat raksturojumam?
• Ko jūs uzskatāt par lielāko izaicinājumu, lai kļūtu par cilvēku, kas spēj pats virzīt savu mācīšanos?

Izstrādāja Pols Klostermans (Paul Kloosterman).
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Kā uztvert pašvirzīto mācīšanos 20
Apzināšanās un dokumentēšana

Izdales
materiāli

Rezultātu aprakstīšana

Iepazīstināšana ar Youthpass

Veicinātāja loma

Mācīšanās mācīties – cilvēka, kas spēj pats virzīt savu
mācīšanos, kompetences
Aicinājums pārdomāt!
Šeit dots to kompetenču saraksts, kuras nepieciešamas, lai pats virzītu savu mācīšanos. Izlasi tās un
pie sevis pārdomā. Kā tu domā, vai tev piemīt šīs kompetences? Varbūt daļa no tām ir tādas, pie
kurām tev būtu vēl jāpiestrādā?
Apdomā un izmanto brīvos laukumus starp rindām savu piezīmju veikšanai.

Sevis kā neatkarīga un tāda cilvēka apzināšanās, kurš spēj pats virzīt savu mācīšanos.

Sevis kā cilvēka, kas mācās (kā es vislabāk mācos), pazīšana.

Spēja saskatīt apkārtējos vajadzīgo gan meklējot, gan sniedzot palīdzību mācīšanās aktivitātēs.

Spēja noteikt savas mācīšanās vajadzības.

Spēja pārveidot mācīšanās vajadzības mācīšanās mērķos, plānos un aktivitātēs.

Spēja skolotājos/apmācību vadītājos saskatīt palīgus vai veicinātājus un uzņemties iniciatīvu, lai lietderīgi
izmantotu viņu kā ekspertu spējas.

Spēja identificēt cilvēciskos un materiālos resursus atbilstoši dažādajām mācīšanās vajadzībām un mērķiem.

Spēja savākt un apstiprināt pierādījumus saviem sasniegtajiem mācīšanās uzdevumiem.
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Atsauces

Atsauces

Turpmākai lasīšanai
Papildu rīki

Youthpass
• Youthpass mājaslapa. www.youthpass.eu

• SALTO Toolbox jaunatnes darbam un apmācībām. 		

• Youthpass vadlīnijas. www.youthpass.eu/en/youthpass/guide
• Youthpass visiem. Apzināties jauniešu ar ierobežotām iespējām

www.salto-youth.net/toolbox/
• Jaunatnes līdzdalības T-Kit sērija. http://youth-partnership-eu.coe.int/

prasmes. www.salto-youth.net/youthpassforall/
• Youthpass EBD apmācību ciklā.

Vairāk par mācīšanos

www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/
• Youthpass un mācīšanās mācīties. Idejas praktiķiem. 		

www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

• Žurnāls

Coyote

#11.

• Youthpass iesācējiem.		

www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

P.)

Iekļaušana jaunatnes darbā

M.,

(2010).

mācīšanos

Klostermans,
Rokasgrāmata
mācīties

www.learning2learn.eu
www.

salto-youth.net/InclusionForALL/
• Koučinga

ceļvedis. (2008). Jauniešu iniciatīvas. Rokasgrāmata

jauniešu līdzdalības atbalstam. 				
www.salto-youth.net/ParticipationPublications/
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mācīšanās

un

izglītība.

• Infed: Enciklopēdija par ikdienas mācīšanos. www.infed.org
• Teilors,

• SALTO VISU Iekļaušana, jaunatnes darba rokasgrāmatas.

Neformālā

http://youth-partnership-eu.coe.int/

(The

P.

(Taylor,

mācīšanās

M.,

Kloosterman,

veicinātājiem

Learning2Learn

par

Handbook).

Vairāk par neformālās izglītības atzīšanu
• Tilti

uz

atzīšanu

(Bridges

for

Recognition)

www.salto-youth.net/BridgesForRecognition/
• Eiropas Komisija. Mūžizglītības galvenās pamatprasmes. Eiropas

pamatprincipu kopums. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf
• Eiropas

Komisijas un Eiropas Padomes partnerība jaunatnes

non-formal learning/education and of youth work in Europe)
http://youth-partnership-eu.coe.int/
• Eiropas Padome. Eiropas portfolio jaunatnes darbiniekiem un

līderiem. www.coe.int/youth/
• Eiropas

Padome.

Minikonspekts

par

neformālo

izglītību

http://www.coe.int/youth/

jomā. Ceļā uz neformālās mācīšanās/izglītības un jaunatnes

• Atslēdzot durvis atzīšanai (Unlocking Doors to Recognition). Rokasgrāmata

darba atzīšanu Eiropā (Pathways 2.0 towards recognition of

labākas jaunatnes darba un neformālās izglītības atzīšanas stratēģiju izstrādei
dažādos kontekstos. www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

Izdevumā lietotās atsauces
• Appreciative Inquiry. http://appreciativeinquiry.case.edu
• Boyatzis, McKey, Johnston (2008). On becoming a resonant leader.

Harvard Business Press, p. 153-158
• Cooperider, W. (2005). Appreciative Inquiry - A positive revolution in

change. Berrett-Koehler Publishers, Inc.

• Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.:

Prentice Hall.
• Kolb, D (2005). Learning Style Inventory (LSI) (Version 3). The HayGroup
• Robinson, K. (2009). The Element: How finding your passions changes

everything. New York: Penguin Group.

• The encyclopaedia of informal education. www.infed.org

• Scaffolding Theory. http://en.wikipedia.org/wiki/Scaffolding_Theory

• Experiential learning. http://learningfromexperience.com

• Smith, M. K. (2001). David A. Kolb on experiential learning. The

• Honey, P., Mumford, A., (2006). The learning styles questionnaire 80-items

version. Peter Honey Publications Ltd.
• Honey, P. (2007). Continuing personal development. Peter Honey

Publications Ltd.

encyclopaedia of informal education. Retrieved [25.03.2011] from http://
www.infed.org/b-explrn.htm
• UNIQUE Network (2010). Learning to learn – a method in action. Research

synthesis report. www.learning2learn.eu/

• Honey, P (2009). How to become a more effective learner. Peter

Honey Publications Ltd.
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Piezīmes par autoriem

Piezīmes par
autoriem
Darko Markovics (Darko

Huans

Rato-Nīlsens

Pols Klostermans (Paul

Markovic) ir no Belgra-

(Juan Ratto-Nielsen) šo-

Kloosterman) ir nīderlan-

das, Serbijas. Apmācību

brīd strādā par pašnodar-

diešu pašnodarbināts ap-

vadītājs, koučs, psihologs

bināto apmācību vadītāju

mācību vadītājs un rakst-

un

programmā

„Jaunatne

nieks, kas dzīvo Melito di

peits, viens no grupas

darbībā”

koordinē

Porto Salvo, Itālijā. Viņš strā-

„Hajde da...” izveidotā-

apmācības ar organizāci-

dā pie plaša spektra pro-

jiem (www.hajdeda.org.rs) un Inn.Side – people

ju INTERACCION (Mursija, Spānija) par EBD,

jektiem Eiropas līmenī. Galvenās darbības jomas

and training īpašnieks. Viņa misija ir atbalstīt

jaunatnes mobilitāti un iniciatīvas jauniešiem

ir mācīšanās mācīties un apmācības apmācību

cilvēkus, īstenojot viņu aizraušanos, formulējot

ar ierobežotām iespējām. Viņš ir bijis iesaistīts

vadītājiem. Viņš ir bijis iesaistīts Youthpass attīstī-

viņu vīzijas un attīstot viņu pamatkompeten-

dažādās nacionālās un starptautiskās jaunie-

šanā kā Youthpass padomdevēju grupas pārstāvis,

ces, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku orga-

šu aktivitātēs kā mentors, apmācību vadītājs

Youthpass apmācību vadītāju grupas pārstāvis un

nizācijas un personisko dzīvi. Viņa galvenās in-

un projektu koordinators, fokusējas uz EBD,

Youthpass vadlīniju līdzautors.

tereses ir mācīšanās un attīstība, starpkultūru

neformālās mācīšanās atzīšanu un jaunatnes

kompetences, emocionāla inteliģence. Eiropas

nodarbinātību. Kā apmācību vadītājs specializē-

Brīvprātīgais darbs un neformālās izglītības at-

jies metožu un instrumentu izveidē, lai virzītu

zīšana gan nacionālā, gan Eiropas līmenī.

mācīšanās procesu; aprakstījis instrumentus šīs

psihodrāmas

tera-

un

publikācijas ietvaros un uzrakstījis sadaļu par
http://trainers.salto-youth.net/DarkoMarkovic/

iekļaujošu Youthpass procesu.

E-pasts: darko@innside.co.rs
http://trainers.salto-youth.net/JuanRattoNielsen/
E-pasts: rattonielsen@gmail.com
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E-pasts: paul@pameambro.org

Pateicības
Liela pateicība pienākas cilvēkiem visā Eiropā, kas dalījušies ar savām

Nielsen), Dīrdrei Kvinleinai (Deirdre Quinlan), Daionai Losai (Diona Los),

idejām, lai taptu šī rokasgrāmata.

Tonijam Geudensam (Tony Geudens), Ankai Davidai (Anca David),

Īpaša pateicība semināra „Youthpass instrumenti un metodes”, kas

Endrei Kisei (Endre Kiss), Santai Grinbergai, Onniai Sarvelai (Onni

notika Berlīnē no 2010. gada 22. līdz 28. novembrim, komandai un

Sarvela), Annai Danielsai (Ann Daniels), Vandai Kovačai (Vanda Kovács),

dalībniekiem: Tatjanai Zaicevai (Tatiana Zaitseva), Aleksanderam

Tomasam Kurapkaitim (Tomas Kurapkaitis), Alberto Imprešiam (Alberto

Kumanovam (Alexander Kumanov), Peturam Bjorgvinam Torstinsonam

Imprescia), Lučiai Pergrefi (Lucia Pergreffi), Anetei Miterei (Annette

(Pétur Björgvin Thorsteinsson), Huanam Rato-Nīlsenam (Juan Ratto-

Mütter), Ingrīdai Millerei (Ingrid Müller).

Redakcijas informācija
Rokasgrāmatu 2012. gadā publicēja SALTO Apmācību un sadarbības

Makets:

resursu centrs un SALTO Iekļaušanas resursu centrs un Vācijas

Kreativraum, www.kreativraum.de

Nacionālā aģentūra „Jaunatne Eiropai”. SALTO nozīmē atbalstu, kā arī
tālākizglītības un apmācību iespējas (Support, Advanced Learning and

Ilustrācijas:

Training Opportunities) programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Zomarrr

SALTO Apmācību un sadarbības resursu centrs

Korektore:

(http://www.salto-

youth.net/TrainingAndCooperation) un Vācijas Nacionālā aģentūra

Jasmīne Estafanosa (Yasmine Estaphanos), Londona

„Jaunatne Eiropai” (http://www.jugendfuereuropa.de/), Godesberger
Allee 142-148, D-53175 Bonn. E-pasts: youthpass@salto-youth.net.
SALTO

Iekļaušanas

resursu

centrs

(http://www.salto-youth.net/

Pārpublicēšana un izmantošana nekomerciālos nolūkos ir atļauta, norādot
avotu, kā arī youthpass@salto-youth.net un inclusion@salto-youth.net.

inclusion/) – Beļģijas Flāmu nacionālajā aģentūrā programmas „Jaunatne
darbībā” ietvaros, JINT vzw, Gretrystraat 26, B-1000 Brussels.

Šajā dokumentā nav sniegts Eiropas Komisijas, SALTO resursu centru,

E-pasts: inclusion@salto-youth.net.

Vācijas Nacionālās aģentūras „Jaunatne Eiropai” vai to sadarbības
partneru oficiālais viedoklis.

Autori:
Pols Klostermans (Paul Kloostermann), Darko Markovics (Darko

Publikācijas tulkojumu latviešu valodā 2013.gadā sagatavojusi Jaunatnes

Markovic), Huans Rato-Nīlsens (Juan Ratto-Nielsen)

starptautisko programmu aģentūra Latvijas un Šveices sadarbības
programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai

Redaktori un koordinatori:

mazattīstītos reģionos” ietvaros. Finansē Šveices Konfederācija no

Tonijs Geudenss (Tony Geudens), Rita Bergsteina (Rita Bergstein) un

Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai

Kristīna Pernitsa (Kristiina Pernits)

Eiropas Savienībai. www.swiss-contribution.lv
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Viss par Youthpass
Praktiski padomi un metodes, kā panākt labākos rezultātus, strādājot ar
Youthpass
„Viss par Youthpass” ir apskatītas divas tēmas:
• Youthpass process tā dažādajos posmos;
• dažādas metodes un instrumenti, lai notiktu Youthpass process.

Rokasgrāmata ir domāta tiem, kuri virza jauniešu mācīšanās procesu „Jaunatne
darbībā” projektos: mentoriem, jaunatnes darbiniekiem/līderiem, koučiem, apmācību
vadītājiem…
Youthpass tika izveidota 2007. gadā kā programmas „Jaunatne darbībā” atzīšanas
instruments. Kopš tās izveidošanas daudz jaunatnes darbinieki un līderi ir attīstījuši
vairākus veidus, kā atbalstīt jauniešus to mācīšanās procesā programmas ietvaros.
Youthpass ir iedvesmojusi daudz cilvēku domāt un runāt par mācīšanās tēmu. Ko
un kā jaunieši mācās programmā „Jaunatne darbībā”? Kā jaunatnes darbinieki var
virzīt šo procesu? Kā mācīšanās var kļūt vēl atzītāka? Kā var dokumentēt iegūtās
kompetences? Kā citi varētu redzēt šī brīnišķīgā darba rezultātus?
„Viss par Youthpass” apskata visus šos jautājumus un mēģina uz dažiem no tiem
atbildēt. Īpaša vērība ir pievērsta dažādiem šķēršļiem, ar kuriem var sastapties jaunieši,
runājot par mācīšanos. Šādā veidā Youthpass process kļūst pieejams ikvienam.
„Viss par Youthpass” ir SALTO Apmācību un sadarbības resursu centra un SALTO
Iekļaušanas resursu centra kopīga publikācija, kas izdota sadarbībā ar Vācijas
Nacionālo aģentūru „Jaunatne Eiropai”.
Lejupielādēt

publikāciju

bez

maksas

var

šeit:

www.salto-youth.net/

YouthpassUnfolded/ vai www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/.

Šīs publikācijas finansētāji:

