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Jauniešu apmaiņas projekti

Kas ir jauniešu projekti? 
Kādas iespējas tie sniedz?
Kā tiem pieteikties?
Uz visiem šiem jautājumiem atbildes
atradīsi šajā mājaslapā.

Projekti

(http://jaunietim.weebly.com/projekti.html)

 Jaunieši Erasmus + projekta ietvaros apgūst jaunas neformālās izglītības metodes Rumānijā 

 
Šī  gada  decembrī  (  06.12.15.  –  16.12.15.)  trīs  jaunieši,  Unda,  Diāna  un  Aivis,  pārstāvot  Ventspils  reģionālo  NVO  atbalsta  centru,  devās  uz
apmācībām Rumānijā, lai apgūtu jaunas neformālās izglītības metodes. Apmācības norisinājās Poiana Negrii ciematiņā Rumānijas ziemeļos. Tajās
piedalījās  30  jaunieši  un  jaunatnes  darbinieki  no  10  Eiropas  valstīm:  Bulgārija,  Rumānija,  Horvātija,  Portugāle,  Latvija,  Lietuva,  Polija,  Itālija,
Nīderlande un Grieķija. 
 Apmācību  tēma bija  neformālā  izglītība un  jaunu neformālās  izglītības metožu  izveide darbam ar  jauniešiem. Projekta dalībnieki  pavadīja  desmit
dienas Poiana Negrii ciematā Rumānijas ziemeļos, savstarpēji daloties pieredzē, apgūstot  jaunas metodes darbam jauniešu projektos un strādājot
pie jaunu neformālās izglītības aktivitāšu izveides. Apmācību laikā jaunieši apsprieda tādas sabiedrībā aktuālas tēmas kā diskriminācija, imigrācija,
cilvēktiesības  u.c.  un  kopīgi meklēja  veidus,  kā  ar  neformālās  izglītības metožu  palīdzību  šīs  problēmas  iespējams  risināt. Dalībnieki  devās  arī
vairākos  izbraucienos  uz  tuvējām  pilsētām,  lai  labāk  iepazītu  Rumānijas  kultūru  un  tradīcijas.  Projekta  laikā  dalībniekiem  bija  iespēja  likt  lietā
radošumu un radīt jaunas aktivitātes un metodes, ko nodot tālāk citiem un izmantot citos jauniešu projektos. Projekta laikā tapa brošūra ar jauniešu
veidotām metodēm, spēlēm un aktivitātēm 

Dalībnieces  atsauksme par braucienu „NonFormal+”  Poiana Negrii (Rumānija) 2015
Apmācības  ilga  9  dienas.  To  laikā  apguvām  jaunas  metodes  darbam  ar  jauniešiem  un  sabiedrības  izstumto  cilvēku  grupām;  dalījāmies  savās
zināšanās un pieredzē neformālās  izglītības  jomā, kā arī kopīgi darbojāmies pie  jaunu metožu  izveides. Apmācības sniedza zināšanas par  to, kā
aktuālas sabiedrības problēmas (diskriminācija, vardarbība u.c.) iespējams apspriest un izprast ar spēļu un simulāciju palīdzību. Guvām izpratni arī
par  to,  kā  mācīties  vienam  no  otra  un  nodot  savas  zināšanas  tālāk  citiem.  Devāmies  arī  vairākos  izbraucienos  uz  tuvējām  pilsētām,  lai  labāk
iepazītu Rumānijas vidi un kultūru.
Kopīgi darbojoties un daloties pieredzē, dalībnieki kļuva par vienu lielu ģimeni. Apmācību ietvaros uzzinājām ne vien daudz jauna par Rumāniju, bet
arī par katru no dalībvalstīm.
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Apmācības sniedza mums vērtīgas zināšanas darbam sabiedrības labā un ļāva arī labāk iepazīt pašiem sevi. Šī bijusi vērtīga pieredze, un atpakaļ
Latvijā mēs atgriezāmies ar lielāku zināšanu krājumu.
 /Diāna/

Plašāka informācija par apmācību norisi projekta oficiālajā blogā: 

PĒC BIZNESA IDEJĀM – UZ RUMĀNIJU 

No  1.  līdz  11.  novembrim  grupiņa  jauniešu  no  Jelgavas,  Rīgas  un  Ventspils  devās  uz  Rumānijas  ciematu  Poiana  Negrii,  lai  kopā  ar  citiem  42
jauniešiem no Maķedonijas, Polijas, Itālijas, Rumānijas un Latvijas atklātu mazās uzņēmējdarbības principus jauniešu apmaiņas projektā „Invest in
Your Idea”. 
 
Deviņu  dienu  laikā  jauniešiem  un  organizāciju  vadītājiem  bija  iespēja  uzzināt  par  uzņēmējdarbības  pamatprincipiem,  dalīties  ar  labākajām  savas
valsts biznesa idejām, kā arī praksē pārliecināties par teorijas patiesīgumu. Projekta „Invest in Your Idea” dalībniekiem bija iespēja doties vairākās
mācību  ekskursijas,  lai  iepazītos  ar  reāliem  uzņēmējdarbības  piemēriem,  piemērma,  uz  vietējo  piena  ražotni,  eko  viesnīcu  un    galdniecības
uzņēmumu  „DORNA Eco Bucovina Clasic srl”,  kas savas dizainētās un celtās koka mājas eksportē uz  Itāliju un citviet pasaulē.  Jauniešiem bija
iespēja  tikties  ar  Panaci  pilsētas  pašvaldības  un  uzņēmēju  pārstāvjiem,  iepazīties  ar  labajiem  prakses  piemēriem  un  uzdot  sevis  interesējošus
jautājumus klātienē.
 
Taču  jāatgādina,  ka  šis  bija  neformālās  izglītības  projekts,  kurā  neiztikt  bez  spēlēm  un mācīšanos  caur  simulācijas  spēlēm.  Georgs  atzīst,  ka

 jeb iekustinātāji un jaunās darba metodes bija neierasts mācīšanās veids par biznesu iepretim formālajai izglītībai.
Protams, neiztikām arī bez atpūtas. Apskatījām   klintis, kas ir viena no galvenajiem tūrisma galamērķiem Karpatijas kalnos. Iespaidīgie kalnu
skati un šarmantie Rumānijas ciemati deva vienu no  lielākajām iedvesmām un pārsteigumiem latviešu komandai. Un, kā nu ne  Latvijā  taču tādu
nav! „Tādas iespējas gadās reti, tāpēc izbaudu tās no visas sirds. Skats, vējš, būšana starp mākoņiem, amizanti   – perfekti”, sajūsmā stāsta
Maija.
 
Tomēr,  lai  cik  nopietna  bija  projekta  tēma,  šis  projekts  paliks  atmiņā  kā  viens  no  pozitīvākajiem  un  priecīgākajiem  projektiem,  kur  smiekli  un
jauniešu smaidi pavadīja ik mirkli. Arī Georgs saka, ka tieši fantastiskā atmosfēra ir tā, kas projektu raksturo! Cilvēki bija ļoti draudzīgi, pozitīvi un
forši, bet paši rumāņi – sirsnīgi un pretimnākoši – cilvēki, ar kuriem būtu vēlme sadarboties arī turpmāk.
 
Lieliska  pieredze  bija  piedalīties  arī  klases  stundā  kādā Rumānijas Eiropas  vidusskolā  un  dalīties  pieredzē  par  savu  valstu  kultūrām,  tradīcijām,
stereotipiem,  kā  arī  biznesa  iespējām  Rumānijā  un  to,  kas  šajā  valstī  piesaista  ārzemniekus.  Oskars,  viens  no  projekta  „Invest  in  Your  Idea”
dalībniekiem, saka: „projektā uzzināju daudz jauna par reģiona reālo situāciju. Tā bija iespēja salīdzināt un novērtēt pie mums Latvijā esošo”.
 
Un  jāatzīst,  ka arī mēs –  latvieši –  spējam pārsteigt!  Ikvienam pēc Latvijas kultūras vakara  radās vēlme  to  redzēt  klātienē un kaut uz mirkli  būt
mūsējam! Garšīgs ēdiens, brīnišķīgi cilvēki,  lieli  talanti, skaista zeme,  trakas  folkloras dejas un humors –  tikai dažas  lietas, ko  latviešos novērtē
visi!
 
 Noslēgumā jāatzīst   jā, Rumānija nav valsts, uz kuru var doties Eiropas tīrības un kārtības meklējumos – daudzviet nolaists, netīrs, pelēcīgs –,
taču  tieši  to varam saukt par citādo, par eksotiku. Un arī Maija saka, ka  „vienkārši  turp  jādodas   ar pozitīvu domu un vienkārši  izbaudot sniegto
iespēju būt šajā valstī” un vietējo uzņēmēju optimisms lika domāt, ka par Rumāniju nākotnē dzirdēsim arvien vairāk!
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