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Projekts
MĒS CITS CITAM BROCĒNOS

„Mēs cits citam Brocēnos”
Ceļa sākumā
Uzsākot ceļu pārmaiņu virzienā, vienmēr rodas jautājums – vai es to spēšu? Mēs visi kopā
spēsim un varēsim ieviest pārmaiņas savā kopienā. Pratīsim un uzdrīkstēsimies piedāvāt
savas idejas citiem, būsim atvērti un mainīties griboši. Lai iedrošinātu jūs šajā ceļā, piedāvāju izlasīt fragmentu no Stīvena R. Koveja grāmatas „8. Paradums”
„Vai atceraties kosmosa kuģa „Apollo 11”lidojumu uz Mēness? Kā jūs domājat: kam
šajā kosmiskajā ceļojumā tika iztērēta lielākā daļa jaudas un enerģijas? Vai ceturtdaļmiljona jūdžu garajam ceļam līdz Mēnesim? Vai atpakaļceļam uz Zemi? Vai lidošanai apkārt
Mēnesim? Vai lunāro un komandas centra moduļu atdalīšanai un savienošanai? Vai paceļoties no Mēness?
Nē, nevienam no šiem etapiem.
Pat ne visiem tiem kopā, bet gan – lai paceltos no Zemes. Dažās minūtēs, paceļoties no
Zemes, tika iztērēts vairāk enerģijas nekā pusmiljona jūdžu garajā vairāku dienu ceļojumā.
Gravitācijas pievilšanas spēks šajās pirmajās jūdzēs bija milzīgs. Bet tad, kad viņi izlauzās ārā, visu pārējo lietu paveikšanai bija nepieciešams ļoti maz enerģijas.

zās ārā, visu pārējo lietu paveikšanai bija nepieciešams ļoti maz enerģijas.
Šis ceļojums uz Mēness ir iedarbīga metafora, lai ilustrētu, cik grūti ir lauzt vecos paradumus un radīt jaunus. Bet, ja reiz tā notiek, jūs būsiet pārsteigts par iegūto brīvību. Pacelšanās laikā astronautiem ir ļoti maz izvēles brīvību un spēka; viss, ko viņi spēj, ir izpildīt
paredzēto programmu. Taču, tiklīdz viņi izlaužas no Zemes gravitācijas lauka un tās atmosfēras, viņi piedzīvo neticamu brīvības palielināšanos un rodas ļoti daudz izvēles iespēju un alternatīvu.
Ja jūs vienkārši sāksiet iet pa šo ceļu, kas ved uz sava aicinājuma atrašanu un citu iedvesmošanu atrast viņu aicinājumu, un nenovirzīsieties no tā, jūs attīstīsiet jauno paradumu –
augt un mainīties mūsdienu sarežģītajā pasaulē, kas pilna ar izaicinājumiem un izdevībām.”
Sagatavoja projekta vadītāja - L. Miķelsone

„Mēs cits citam Brocēnos” darba procesā
7. janvārī projekta „Mēs cits citam Brocēnos” darba grupa tikāmies uz pirmo sapulci. Svarīgi bija iepazīt citam citu, uzzināt par iecerēm, klausīties ieteikumos.
Projekta direktore Laura Miķelsone mūs informēja par interesantākajām idejām, kas izskanēja 1. seminārā Siguldā
un ievadkonferencē, katrs saņēma jauku dāvaniņu- kalendāru, dienasgrāmatu, un tas radīja lielāku kopā būšanas sajūtu.
Interesants bija uzdevums, ko veicām- zīmējām puķi, kurā katra sastāvdaļa nozīmēja kaut ko savu- puķītes centrā
ierakstījām aktivitātes nosaukumu, puķītes lapiņās rakstījām, kādu labumu mūsu vadītā aktivitāte dos kopienai, kātiņā rakstījām mērķgrupas, lapiņās- reālās izmaiņas, ko nesīs projekts, zālīti zīmējot domājām par projekta ilgtspēju,
bet lejkanniņā rakstījām- ko darīt, lai sasniegtu labākus rezultātus. Šis uzdevums lika pārdomāt, analizēt, vērtēt. Kad
zīmējums bija gatavs, katrs dalībnieks stāstīja par savam iecerēm, tā mēs iepazinām cits citu, jo „esam partneri vienā laivā”.

Decembrī projekta ietvaros darbu sāka apmācības programma „Aukles darbs”- šī programma guvusi lielu atsaucību, tā
dod sievietēm apgūt pedagoģijas un psiholoģijas pamatus, kā arī iziet praksi, analizēt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas. Ka teica šīs programmas vadītāja, „ikviens, kas sāk mācīties, vairs nebūs tāds pats kā pirms mācīšanās”.
Mums visiem kopā izdosies, ja vien izmantosim iespējas, ko dod šis projekts.

Brocēnu novada iedzīvotāji sāk mācīties projektu vadību
8. janvāra vakarā Brocēnu novada iedzīvotāji ieradās Brocēnu vidusskolā,
lai sāktu mācīties rakstīt projektus. Atsaucība bija ļoti liela, jo iecerēto 20
dalībnieku vietā uz kursiem ir pieteikušies un ieradās 31 interesents.
Kursu vadītāja Sandra Fridrihsone jau
no pirmajām minūtēm lika mums domāt un formulēt- kāpēc mēs te esam?
Lielākā daļa kursantu atbildēja- lai iemācītos ko jaunu, atsvaidzinātu jau
zināmo. „Nebūs viegli,” ik pa laikam
atgādināja Sandra, jo kursu rezultāts
būs- sagatavots iesniegšanai viens projekts un sagatavota personīgā materiālu
mape darbam ar projektiem.
Svarīgi bija arī tas, ka mums
jau pēc pirmās nodarbību stundas bija

jānoformulē, ko mēs sava projekta
ietvaros vēlamies sasniegt, un pēc šīm
idejām tikām sadalīti 5 grupās- vieni,
kuri vēlas rakstīt projektus inventāra
iegādei, citi- kuri vēlas organizēt nometnes, citi, kuri vēlas modernizēt
kabinetus. pirmajā nodarbībā.
Pirmās nodarbības beigās saņēmām arī mājas darbu, kas liks vēl
vairāk domāt par savām iecerēm.
Interesanti, ko šī gada laikā iegūs Brocēnu novads- laukumu ielu vingrotājiem, deju kolektīviem jaunus tautastērpus, jaunu nometni bērniem vasarā,
iekārtotu bērnu rotaļlaukumu vai vēl
modernākas klases. Šīs un vēl daudzas
citas ir projektu vadības kursu dalībnieku ieceres šobrīd.

Mūžizglītības nodarbību
„Projektu vadība” dalībnieku
pārdomas
„Ļoti vērtīgas jaunas zināšanas, ku-

ras mums būs noderīgas. Patīk tas,
ka tiek rakstīts „reāls” projekts mācību procesā. Ceram, ka būs arī reāls
ieguvums – tautas tērpi; personīgās
prasmes.”
Zinām, kur meklēt informāciju. Protam definēt mērķi, sadarboties komandā, uzklausīt otra viedokli, pamatot savu izvēli.”
„Esam atradušas domubiedrus. Iepazīstam normatīvos aktus, likumdošanu. Ceram sasniegt kopēju mērķi.”

Tālmācība „uzņem apgriezienus”
2012./13.m.g. 1.semestrī neklātienes
programmās mācības uzsāka 16, bet
šobrīd neklātienē mācās jau 24 audzēkņi. Pārsvarā tie ir Brocēnu novada
jaunieši un pieaugušie, kas dažādu iemeslu dēļ nav ieguvuši vidējo izglītību.
Neklātienē mācās jaunās māmiņas,
ārzemju un valsts klubu sportisti, valsts
dienesta karavīri, bezdarbnieki, strādājošie, kuriem nepieciešama vidējā izglītība, lai būtu lielākas karjeras izaugsmes iespējas. Tālmācības piedāvājums, t.i., sazināšanās ar skolotājiem
tālsaziņas līdzekļos, paver plašākas
iespējas iegūt vidējo izglītību cilvēLappuse 2

kiem, kas nevar klātienē piedalīties va- tālmācības metodes, un kārto pārbaudījumus visos programmā noteiktajos
kara nodarbībās skolā.
Projekta īstenošanas laikā esam uzsāku- mācību priekšmetos, lai saņemtu attieši ārzemēs dzīvojošo no Latvijas iz- cīgās klases liecību un varētu turpināt
braukušo ģimeņu bērnu skološanu tāl- izglītību Latvijā nākamajā mācību gamācībā, lai, bērniem, atgriežoties Latvi- dā. Darbus gatavo un skolotājus konjā, būtu vieglāk iekļauties mūsu valsts sultē 15 brīvprātīgie Brocēnu vidusskoizglītības sistēmā. Esam uzsākuši sadar- las skolotāji.
bību ar Kentas (Lielbritānija) latviešu
svētdienas skoliņu „Garā pupa”, kurā
kā atbalsta personāls darbojas bijusī
Brocēnu vidusskolas skolotāja Baiba
Freidenfelde un vēl 8 bijušie Latvijas
iedzīvotāji
Pieci skolēni mācās mūsu skolas
2.,3.,5.,6.un 7.klasē, izmatojot

Lai kvalitatīvāk ritētu apmācības process tālmācības programmās, sadarbībā
ar Nākotnes skolas vadītāju Aināru
Svikli, tiks iegādāta attiecīga aparatūra
un apmācīti skolotāji, lai skolēni varētu
piedalīties mācību procesā tiešsaistē no
50 pieslēguma vietām.
Olita Ļitvinova (brīvprātīgā skolotāja)

E-pakalpojumi. Izmantojam iespējas!
Ir notikušas jau 4 datornodarbības, kurās esam strādājuši Ms Word
2010 programmā, noformējuši tekstu,
pielāgojuši interneta pārlūkprogrammu Mozila Firefox ērtākai lietošanai,
pabijuši
internetbankā
un
epakalpojumu klāstā apskatījušies savu
plānoto nākotnes pensijas apmēru,
darba stāžu , savā dzīves vietā deklarēto personu sarakstu un citus valsts
iestāžu piedāvātos e-pakalpojumus.
„Darboties ar datoru ir jāmācās visa mūža garumā, nedrīkst apstāties, jo tehnoloģijas attīstās ļoti ātri un
mums jāspēj sekot tām līdzi.”

gadā par viņu nav maksāti nodokļi,
kaut arī darbs ir bijis. Sieviete sākusi
interesēties, un tika novērsta šī kļūda. Bet cik daudz ir cilvēku, kuri
„Varēšu savai ģimenei un neprot izmantot dažādās e-iespējas,
draugiem pamācīt dažādas jaunas lai novērstu kļūdas, nepilnības, neuzmanību. Lūk, cik nepieciešamas ir
lietas.”
Par to, ka e-prasmju apmācības ir zināšanas, ko sniedz e-apmācību
vērtīgas, pierāda kādas nodarbību kursi!
apmeklētājas stāsts. Viņa, gribēdama
uzzināt, kāda summa iekrāta pensiju
fondā, atklāja ko pārsteidzošu. Tikai
šoreiz tas nebija patīkams pārsteigums. Sieviete uzzināja, ka 1998.

„Uzzināju ļoti daudz jauna
un vēlētos vēl turpināt mācīties nākamajos kursos, ceru, ka būs tāda
iespēja šī projekta ietvaros.”

Apmācības „ Aukles darbs”
Pašreiz pirmsskolas izglītības
iestāžu skolotāju palīgi ir iepazīstināti
ar šādām tēmām pedagoģijā: audzināšanas nozīme, pirmsskolas vecuma bērna
raksturojums un ģimene. Psiholoģijā
esam apskatījušas tēmas: psihiskie procesi, temperaments, raksturs un iedzimtība.

Parādījās zināma nedrošība, iespējams, pirmo reizi tiek lasīta grāmata pedagoģijā.
Daila Frīdmane
Mūžizglītības nodarbību
„Aukles darbs” dalībnieku
atsauksmes par nodarbībām

Cienījamie vecāki!
Sākumskolas
vecākiem
piedāvājam lielisku iespēju pavadīt brīvo laiku kopā ar saviem
bērniem 4 projekta aktivitātēs:

tība.
Auklītēm visinteresantākā tēma
šķita „ Vecāku un vecvecāku sadarbība”, jo daudzām kursu dalībniecēm tā
ir ļoti aktuāla. Noklausoties lekciju un
piedaloties diskusijā, auklītes ieguva
sev vērtīgas atziņas par to, kā veidot
sadarbību.
Noderīga bija arī tēma par temperamentu, jo vajadzēja pašām noteikt
savu temperamentu. Man šķiet, tas ir
svarīgi- lai mēs varētu saprast un pieņemt citus, mums ir jāizprot un jāiepazīst katrai pašai sevi.
Ja sākumā man likās, ka apmācība nesīs ieguldījumu aukļu profesionālajā darbībā, tad tagad man šķiet, ka
šī apmācība dod lielu ieguldījumu tieši
personīgajā izaugsmē.
Vēl daudz kur pirmsskolā valda
gaisotne – mēs, pedagogi, un jūs, auklītes. Taču, tikai komandā strādājot, mēs
varam panākt labākus rezultātus.
Auklītēm līdz apmācību beigām ir uzdots viens praktiskais uzdevums- izlasīt
vienu grāmatu par bērnu audzināšanu.
Novadā ir gan bibliotēkas, gan pirmsskolas izglītības iestādēs bagātīgi pedagoģiskās literatūras krājumi, taču izrādījās, ka tas nav tik vienkāršs uzdevums.

„Aukles darbs” dalībnieku
atsauksmes par nodarbībām
„Mūsu

bērni vēlas būt tikpat atzīti un novērtēti, kā mēs paši—gan vecāki, gan vecvecāki.”
„Svarīgi ir uzticēties bērniem. Ja tu bērnam darīsi labu,
tad agri vai vēlu tu par to tiksi
atalgots.”
„Ļoti patīk nodarbības.
Visvairāk pievērsu uzmanību
tam, ko daru nepareizi, piemēram, teicienam „Es taču teicu
utt.”. Cenšos atbrīvoties no visām
pamācībām, ko esmu izteikusi
bērniem. Ir grūti.”

bērniem 4 projekta aktivitātēs:
•
Fotografēšanas „knifiņi”
30.01. plkst.18.00, 302.kab.
•
Mobilā telefona iespējas.
27.02. plkst.18.00
•
Ko spēj viedtālrunis?
20.03. plkst.18.00
•
E-grāmata – jaunums lasītājiem.
17.04. plkst.18.00

Mācīties kopā ar bērniem
- tas ir interesanti, aizraujoši un
viegli!
Pieteikties
pa tālr.29460822 Vivita, vai pie
klases audzinātājas.
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Bibliotēkā Brocēnos – nodarbības
„Savstarpējā komunikācija un sava tēla
veidošana”.
No 5.februāra līdz 26.martam otrdienās 10.00 notiks nodarbības.
Nodarbību tēma - „Savstarpējā komunikācija un sava tēla veidošana”. Nodarbības notiks Brocēnu bibliotēkas telpās bezdarbniekiem,
pirmspensijas un pensijas vecuma ļaudīm.
Paredzēts 8 nodarbību cikls februārī - martā un oktobrī - novembrī.
Savu apmācību procesu iemūžināsim fotogrāfijās, lai ar tajās redzamo pārējos mudinātu mācīties. Fotogrāfijas ar notiekošā aprakstu
tiks ievietotas Brocēnu mājaslapā www.broceni.lv un sociālajos
tīklos, lai popularizētu mūžizglītības ideju. Nodarbību devīze “Mācies ar mums, mācies kā mēs!” Apspriedīsim saskarsmes nozīmi cilvēka dzīvē un veiksmīgas sarunas priekšnoteikumus, iepazīsimies ar sava tēla veidošanas niansēm (arī virtuālā tēla), iepazīsim
senas un aizmirstas gudrības – no pūra lādes un grāmatām. Pieteikties 26562771 (Valda) vai bibliotēkā.
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja Valda Ozoliņa

Mazuļu skoliņas „Pirmie solīši”
dalībnieku atziņas
„Priecājos, ka projekta ietvaros varu savu
bērnu biežāk atvest uz mazuļu skoliņu. Pateicoties projektam, bērnus uz skoliņu var
atvest tie vecāki, kuri līdz šim to nevarēja
atļauties. Bērni šeit jūtās droši un atraisīti.
Arī vecāki var pavadīt laiku kopā ar bērnu
siltā, mājīgā atmosfērā.”
„Manai lielajai ģimenei projekts paver brīnišķīgu iespēju sūtīt bērniņu mazuļu skoliņā. Mēs neko neprasām un nelūdzam, bet ir
patīkami saņemt kādu atbalstu, apzinoties,
ka neesam aizmirsti vai nevajadzīgi”.
„Esmu 4 bērnu māmiņa. Priecājos, ka šī
projekta mērķis ir atbalstīt daudzbērnu ģimenes. Priecājos, ka varu būt šeit ar savu
jaunāko dēlu. Bērns ir atvērts. Viņam šeit
ļoti patīk.”

Brocēnos mācās saskatīt neparasto un stāstīt par to kino valodā
Projekta „Mēs cits citam Brocēnos”
ietvaros 20 jaunieši mācīsies atrast
interesanto sev apkārt un par to pastāstīt arī citiem. Jā, jaunieši sāk mācīties rakstīt scenārijus, filmēt, montēt, lai radītu filmu, kuras nosau-

gan arī mazliet neizdevušās un nepārdomātas. Visspilgtāk man atmiņā ir
palikušas idejas par publiskās pirts,
"Birztaliņas", skolas ielas 27. mājas,
"stroikas" un Brocēnu sētas filmēšanu. Šīs idejas bija visradošākās. Izrunājām arī to, kam filmā vajadzētu būt

māju, ka mums izdosies ļoti laba filma!”
Arī nodarbību dalībniecei Lāsmai spil-

tēt, lai radītu filmu, kuras nosaukums jau ir izdomāts- „Mēs mīlam
Brocēnus”.
Lūk, divu dalībnieču - Kintijas un
Lāsmas- pārdomas un vērtējums
pēc
pirmās
nodarbības.
Kintija: „Trešdienas rītā pieceļoties,
jau ar nepacietību gaidīju nodarbību.
Pulkstenis rāda14:00. Beidzot nodarbība ir sagaidīta, un, kā sapratu
dienas beigās,- tā noteikti nelika
man vilties.
Šo nodarbību mērķis ir uzfilmēt vairākas īsfilmiņas (trīs minūšu garumā) par Brocēniem.
Ligita - nodarbības vadītāja, bija ļoti
aktīva un radoša, taču tajā pašā laikā
arī stingra un patiesa. Manuprāt,
tieši patiesums visvairāk mums palīdzēs izveidot labu filmu, jo, ja kaut
kas, viņasprāt, nebija labi vai varēja
būt citādāk, viņa uzreiz to pateica.
Ligita mums arī mācīja domāt radoši, vedināja uz to, lai izvēlētos pareizo tēmu, par ko filmēt, un deva
idejas par to, kā filmēt būtu labāk.
Sākumā katra grupa prezentēja savas
3 idejas par to, kas Brocēnos, viņuprāt, ir pietiekami interesants, lai par
to varētu uzņemt filmu. Idejas bija
daudz - gan ļoti radošas un labas,

nu. Šīs idejas bija visradošākās. Izrunājām arī to, kam filmā vajadzētu būt
un ko filmā likt noteikti nevajadzētu.
Bija jāveido arī nelielas intervijas,
kuru galvenais mērķis bija uzdot korektākos jautājumus attiecīgam cilvēkam. Lomu spēlē bija jāintervē tādi
tēli kā sporta treneris, kurš tikko ir
iznācis no slimnīcas ar lauztu kāju,
raudoša meitene, hokeja komandas
kapteinis pēc neveiksmīgas spēles un
sportists, kurš ir ieguvis pasaules
kausu. Šim uzdevumam bija vajadzīga liela izdoma, jo šādās specifiskās
situācijās ir jāmāk uzdot pareizie jautājumi - tādi, kas nav ikdienišķi, neaizskar cilvēku, bet tajā pašā laikā ir
pietiekami interesanti intervijas skatītājam.
Domāju, ka filmas veidošanā ļoti
palīdzēs Ligitas teiktais - liela uzmanība filmā ir jāpievērš detaļām. Kādā
no uzdevumiem mums uz lapas bija
jāuzraksta 10 detaļas, kas, mūsuprāt,
filmai piešķirtu odziņu. Mēs meklējām īpašo odziņu tipiskajā Brocēnu
sētā. Minējām tādas lietas kā bumba,
saplēsta mantiņa, bērna smiekli, omītes seja tuvplānā, bērna smaids, nozaudēta kurpe, mamma uz balkona...
Mūsu komanda, manuprāt, strādāja
radoši, aktīvi un ar lielu atdevi. Do-

māju, ka mums izdosies ļoti laba filma!”
Arī nodarbību dalībniecei Lāsmai spilgtākie iespaidi ir par komandu darbu,
prezentācijām, par to, kā katra grupa
stāstīja par iecerētajiem filmas varoņiempērļotāju, hroniku, pirti, kafejnīcu, gadiem neuzcelto mā ju, kur spokojas...
Lāsma : „Lai iegū tu labu rezultā tu, visi
apguva zinā š anas savstarpē jā s intervijā s, sı̄ku, ı̄paš u detal̦u saskatı̄šanu katrā no mums un arı̄ ikdieniš k̦ā s lietā s.
Rež isore Ligita visus mā cı̄ja, kā pareizi
!ilmē t, kā dā m ir jā bū t gaismā m, kā izturē ties pret intervē jamo, un lika saprast, vai izvē lē tā tē ma l̦aus izvē rsties.
Tā pē c katram nodarbı̄bas beigā s tika
izdalı̄ta lapin̦ a, lai katrs varē tu pielı̄mē t
lapin̦ u pie tā s tē mas, ko, vin̦ aprā t, komandai izdosies veiksmı̄gi atklā t. Beigu beigās katra komanda sadalīja darbus
un
iztēlojās
vēlamo
rezultātu.
Lekcija bija ļoti interesanta, un katrs ieguva jaunas zināšanas. Tagad tikai atliek
sākt strādāt un sasniegt vēlamo rezultātu,
kā arī gaidīt nākamo tikšanos ar režisori.”
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