Brīvprātīgie darbinieki skolās
Skolas ikdiena ne vienmēr ir aizraujoša, jautra, piedzīvojumiem bagāta, nereti te valda
rutīna, un tad skolas dzīvi dažādot palīdz brīvprātīgie jaunieši, kas iesaistījušies programmas
Jaunatne darbībā Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projektos.
Gan Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā (ĀBVS), gan Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā
vidusskolā (GMVV) ir viss nepieciešamais, lai jau ilgstoši iesaistītos EBD projektos. Garkalnes
vidusskolā kopš 2007. gada strādājuši brīvprātīgie no Francijas, Vācijas, Austrijas, Spānijas, Itālijas,
Portugāles, savukārt ĀBVS ar brīvprātīgajiem sadarbojas kopš 2010. gada, šajā laikā skolas ikdienu
padarījuši daudzveidīgāku brīvprātīgie no Gruzijas, Turcijas, Austrijas, Spānijas, Čehijas, Itālijas.
Pagājušā gada rudenī abas
skolas apvienoja spēkus un iesniedza
kopīgu projektu. Pirmie mēneši svešā
valstī, ar atšķirīgu kultūru, tālu no
ierastās vides, no ģimenes nav viegli,
tāpēc
brīvprātīgajiem
jauniešiem,
dzīvojot vairākiem kopā, vieglāk
risināt radušās problēmas un atbalstīt
vienam otru.
Abu skolu mēŗķis, uzņemot
brīvprātīgos, bija ikdienas dzīves
dažādošana un bagātināšana, cittautu
kultūras, mākslas, tradīciju, sadzīves iepazīšana un izpratne.
Brīvprātīgie jaunieši strādāja gan pirmsskolas izglītības grupās, gan skolā. Tā kā mācīšanas
un mācīšanās metodes skolās ir atšķirīgas, brīvprātīgajiem bija iespēja salīdzināt dažādās pieejas
mācību procesam. GMVV ir vairāk formāla izglītības
iestāde, skolotāji strādā pēc noteikta plāna, tādēļ sadarbībai
starp brīvprātīgajiem un skolotājiem bija jābūt sevišķi
elastīgai. Viena no atšķirībām, valdorfskolu salīdzinot ar
citām skolām, ir galvenā stunda (cikla stunda, epohālā
stunda), ar kuru sākas katra diena. Tās garums ir 120
minūtes. Pārējo mācību stundu garums ir 40 minūtes. Ciklos
tiek mācīta lielākā daļa mācību priekšmetu, cikla laikā
iegūtās zināšanas tiek vērotas arī praksē. Šādā mācību
procesā brīvprātīgajiem vieglāk iekļauties, vairāk iespēju
izmantot arī savas prasmes, savu pieredzi.
Svētku organizēšana, izstādes, telpu dekorēšana,
koncerti, sporta un spēļu nodarbības, pastaigas, kopīgas
ekskursijas, angļu valodas pamati – tādi bija mūsu
brīvprātīgo pamatuzdevumi. Iesaistoties skolas ikdienā,
brīvprātīgie jaunieši guva ieskatu mūsu kultūrā, tradīcijās,
sadzīvē. Savukārt mūsu bērni mācījās iepazīt un izprast, un
cienīt citādo, jo brīvprātīgie stāstīja par savu valsti, savām
tradīcijām, bērniem bija iespējams arī baudīt viņu tradicionālos ēdienus.

Projekts ir izdevies vien tad, ja ieguvēji ir gan skolas bērni un jaunieši, gan arī brīvprātīgie.
Mūsu pozitīvā pieredze varētu iedrošināt arī citas skolas iesaistīties EBD, jo formālā un neformālā
izglītība nemaz nav tik nesavienojamas.

Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs?
Eiropas brīvprātīgais darbs ir ES atbalstīta neformālās izglītības programma, kas dod iespēju 18 - 30
gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas Jaunatne darbībā dalībvalstīm 2 līdz 12
mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam, sniedzot atbalstu, kopjot, tīrot, vadot, asistējot vai kā citādi
palīdzot organizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu.
Kādi ir EBD ieguvumi?
Neierasts, citāds skatījums uz ikdienā ierastām lietām, norisēm, citas kultūras iepazīšana.
Jaunieši ne tikai sniedz labumu vietējai sabiedrībai, bet arī apgūst jaunas prasmes un valodas un
atklāj citas valsts kultūru. Visa projekta laikā tiek izmantoti neformālās izglītības principi.
Ko brīvprātīgie var darīt?
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu tēmas ir ļoti dažādas – vide, māksla, kultūra, piederība Eiropai,
jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības aprūpe, brīvā laika aktivitātes, sports, mediji un
komunikācijas u.c.
Kāpēc EBD ir tik populārs?
Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa
izdevumi, uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi. Svarīgākais, protams, ir
izaicinājums, personiskā izaugsme un iegūtā dzīves pieredze.
Kas nepieciešams, lai mūsu skolās brīvprātīgais darbs būtu pilnvērtīgs?
Nepieciešama skolas administrācijas ieinteresētība, svešvalodu zināšanas, radoši, atvērti skolotāji,
spēja ātri reaģēt, gatavība mainīt iepriekš izplānoto un humora izjūta.
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After EVS
There is a life after EVS – No volunteer ever says!
After the first months of
my Evs I would have never
suggested that it might be hard to
leave Latvia, as the beginning was
quite difficult for me.
But now that I'm back in
Germany I acknowledge the
benefit of this relaxing, learning
and developing time.
I improved in so many
ways, even most of them are only
visible to me, and I'm so greatful
for all the help I got on my way from my friends and relatives.
Well, life has to go on and as I have to orgenise and plan a lot for my future I will use my
experiences in every possible way.
I would repeat and recommend this voluntary every time, all negative emotions are
equelized by the positive ones twice and nothing can replace this defining time. Now I know
myself even better than before, know my needs, hopes and wishes which is so importent in
life I learned.
Well there is not much left to say, besides to wish everyone a great time and to take
care.
Anna

Kad projekts noslēdzies
Pēc pirmajiem brīvprātīgā darba
mēnešiem nebūtu iedomājusies, ka būs
tik grūti aizbraukt no Latvijas, jo sākums
nebija viegls.
Tagad, kad esmu atpakaļ mājās,
Vācijā, varu atzīt, ka EBD projektā
pavadītais laiks devis daudz, tas ir bijis
mācīšanās, attīstības un arī atpūtas laiks.
Esmu pilnveidojusi sevi visdažādākajās
jomās, un esmu pateicīga ģimenei,
draugiem par atbalstu un palīdzību.
Tagad, domājot par savu nākotni,
plānojot to, brīvprātīgajā darbā gūto
pieredzi izmantošu kā vien iespējams. Esmu iepazinusi sevi labāk, savas vajadzības, vēlmes,
cerības.
Iesaistīties EBD projektos ieteiktu ikvienam, protams, neiztikt arī bez negatīvām
emocijām, pārdzīvojumiem, bet pozitīvā ir divreiz vairāk, tāpēc nekas nespēj aizstāt šo sevis
iepazīšanas, attīstīšanas, pilnveidošanas laiku.
Vēlot visiem lieliski pavadīt laiku - Anna
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

