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Dokumenta mērķis
Projekts "Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru" Eiropas līmenī popularizē Itālijas skolu
konkursa labo praksi.
Konkurss "Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru" radās, meklējot atbildi uz jautājumu: "Kā
pedagogi var palīdzēt jauniešiem stāties pretī mūsu laikmeta izaicinājumam - saglabāt digitālo kultūru?"
“Laikmeta izaicinājums” patiesībā nav īsti atbilstošs apzīmējums. Digitālās tehnoloģijas joprojām ir jauns
mūsdienu izgudrojums. Tās nepieredzētā ātrumā veicina mūsdienu sabiedrības, tās kultūras dzīves un arī
ekonomikas attīstību. Šāda pārvērtība ir iedragājusi analītisko paradigmu, kas valdīja mūsu sabiedrības
kultūrā vairāk nekā trīs gadsimtus līdz pat mūsdienām.
Metodes "Crowddreaming māksla" pirmsākumi saistās ar Itāliju, kur sākotnēji tika organizēti četri konkursi
skolu jauniešiem.
Konkursa “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru" labās prakses pārneses ietvara izstrādi nevar
atdalīt no zināšanām par stigmerģisko paradigmu un darbības metodes "Crowddreaming māksla”.
Šī dokumenta mērķis ir sniegt informāciju par:


stigmerģisko paradigmu;



"Digitālā pieminekļa" konceptuālo ietvaru;



metodi "Crowddreaming māksla" un rīkiem, lai iesaistītu jauniešus digitālās kultūras veidošanā;



konkursa "Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru" labo praksi;



pamatnostādnēm konkursa "Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru" labās prakses
nodošanai citām valstīm.

1. Stigmerģiskā paradigma
Šajā nodaļā aprakstīts:


analītiskās paradigmas darbības sistēmas krīze, ko izraisījusi digitālo tehnoloģiju parādīšanās;



izvirzītās hipotēzes, lai izstrādātu jaunu paradigmu. Šai jaunajai paradigmai jāatbilst to pedagogu
vajadzībām, kuri digitālās kultūras radīšanas laikā sniedz atbalstu jauniešiem;



konkursa “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” izveidē izmantotā “digitālā
pieminekļa” konceptuālais ietvars.

1.1 Pirmā analītiskās paradigmas krīze
Analītiskā paradigma ir kalpojusi lielākajai daļai cilvēku kultūru vairāk nekā trīs gadsimtus, kopš sers Īzaks
Ņūtons to ir izdomājis. Cilvēce ir piedzīvojusi milzīgus zinātniskus atklājumus, sākot no industriālajām
revolūcijām līdz mūsdienu izglītības sistēmas didaktiskajai struktūrai.
Analītiskās paradigmas pamatideja ir tāda, ka jebkuru fizisku parādību var pilnībā definēt, to sadalot
komponentos un pēc tam identificējot attiecības starp šiem komponentiem. Kļūdu esamību izskaidro
pieejamo rīku trūkums, un tiek pieņemts, ka tās var samazināt, uzlabojot rīkus. Par pašsaprotamu tiek
uzskatīts, ka vismaz teorētiski vienmēr ir iespējams sasniegt ideālus apstākļus, lai sasniegtu rezultātu pilnīgu
neatkarību no izvēlētās metodes, kā to uzsvēra Galileo.
Šis domāšanas veids mums šodien šķiet dabisks, taču tas nekādā ziņā tā nebija 17. gadsimtā. Mēģiniet
iedomāties sajūtu, ko izraisa apziņa, ka cilvēki pēkšņi var precīzi aprēķināt kosmiskos ātrumus un trajektorijas,
kaut gan tikai dažus gadus iepriekš nebija iespējams noteikt lielgabala lodes, kas lido tikai dažu simtu pēdu
attālumā, precīzu nokrišanas vietu. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka cilvēki ir sākuši izmantot analītisko paradigmu
visās zināšanu jomās: no filozofijas līdz ražošanai, no valsts organizācijas līdz izglītībai. Nepārtrauktā veiksmes
sērija ir attaisnojusi uzskatu, ka cilvēcei tagad pieder Visuma un visu tā sastāvdaļu šifrēšanas atslēga.
Matemātiķu un teorētisko fiziķu vēstulēs 19. gadsimta beigās uzsvērta doma, ka viņi visi ir ļoti tuvu
bezdarbam, jo zinātnieku vidū valdīja pārliecība, ka drīz vien tiks izpētīti arī visi atlikušie dabas noslēpumi.
Tad ar atklājumiem nāca klajā Alberts Einšteins.
Ar viņa precīzo fotoelektriskā efekta interpretāciju 1905. gadā sākās auglīgie trīsdesmit gadi pēc kvantu
mehānikas dzimšanas. Dažu gadu laikā kļuva skaidrs, ka analītisko paradigmu tomēr nevar uzskatīt par
universālu. Tās pamata pieņēmums par teorētisko iespēju panākt novērotāja pilnīgu neatkarību no novērotās
parādības ir pareizs tikai dažos gadījumos. Cēloņu un seku princips tika noliegts. Tas viss izraisīja diezgan lielu
kulturālu šoku. Einšteins noraidīja kvantu teoriju, kaut arī palīdzēja to radīt. Viņš mēģināja pierādīt tās
trūkumus, taču tas neizdevās. Mūsdienās zinātnieku aprindās parasti tiek pieņemts, ka analītiskā paradigma
nav derīga vispārējā kontekstā, lai gan tā ir ļoti noderīga daudzos ikdienas kontekstos. Gadsimtu pēc
analītiskās paradigmas konceptuālās nepatiesības demonstrēšanas maz no tā nonāca vispārējā kultūrā, un
lielākā daļa cilvēku nepamanīja pirmo analītiskās paradigmas krīzi.
To nevar teikt par tā darbības krīzi, ko izraisīja digitālās realitātes tehnoloģiju izplatība.

1.2 Digitālās problēmas un analītiskās paradigmas otrā krīze
Digitālās īpašības apzīmē efektus, kas mūsdienu realitātē ir tik visur esoši, ka daudzās valodās šie īpašības
vārdi ir pārveidojušies par lietvārdiem. Savukārt šis lietvārds saskaņā ar vispārējo izpratni ir saistīts ar
nemateriālu, neskaidru vielu, ar kuru var manipulēt, izmantojot datorus, lai iegūtu taustāmus efektus tādā
veidā, kāds tikai pirms dažiem gadiem nebija iedomājams. Ir grūti noteikt nepārprotamu un apstiprinošu šāda
vārda definīciju, jo to gandrīz vienmēr raksturo noliegums - kā nemateriālu vielu. Šāds nepareizs uzskats
padara jebkuru sarunu par digitālo vēl sarežģītāku, it īpaši kultūras mantojuma jomā. Tāpēc pirms
iesaistīšanās diskusijās par izaicinājumiem, ko pavada digitālie pārveides procesi un to graujošā ietekme uz
analītisko paradigmu, būtu lietderīgi precizēt terminoloģiju.

1.2.1 Digitālā realitātes atspoguļošana
Digitālās revolūcijas saknes meklējamas mikroprocesora izgudrošanā pagājušā gadsimta 70. gados.

Mikroprocesora ideja ir ļoti vienkārša un nekādā ziņā jauna - savienot simbolu ar signālu. Mikroprocesors ļauj
automatizēt ieslēgšanas un izslēgšanas procesu un, pats galvenais. Mikroprocesoru galvenie elementi ir augstas
frekvences takts ģenerators, programmas skaitītājs un datu apstrādes mezgli. Nepilnu 50 gadu laikā kopš
pirmā mikroprocesora parādīšanās mēs esam nonākuši no 750 000 komandām sekundē līdz vairākiem
miljardiem, savukārt jaunie tirgū pieejamie kvantu mikroprocesori var palielināt šos skaitļus par pāris lieluma
pakāpēm.
Ja katrs signāla klātbūtnes vai neesamības stāvoklis ir saistīts ar vērtību 1 vai 0, šādu vērtību secību binārā
attēlojumā var interpretēt kā dabisku skaitli. Matemātiskā teorija apstiprina, ka visas dabisko skaitļu
attēlošanas sistēmas ir savstarpēji līdzvērtīgas. Tāpēc ir iespējams saistīt sekvences, kas nosaka
mikroprocesora stāvokļus (komandas) ar decimāldaļām un heksadecimālām daļām, kuras cilvēki ir
izmantojuši sarakstu sastādīšanai jau kopš vēstures sākuma. Alfabēta burti vai krāsu palete ir tikai daži no
neskaitāmajiem piemēriem. Izmantojot šo principu, kļūst iespējams attēlot tekstus vai attēlus, izmantojot
standarta kodus un atbilstošas saskarnes starp cilvēku un mikroprocesoru.
Tomēr tas nav šīs metodes ierobežojums. Septiņpadsmitā gadsimta matemātiskā teorija saka, ka jebkuru
atkārtotu ģeometrisko formu var precīzi atkārtot, izmantojot vērtību kopu. Šo replikācijas sistēmu var
izmantot gandrīz visur, un šis princips ļauj digitālajam displejam attēlot pasauli, izmantojot datoru. Ir vērts
atcerēties, ka termins “digitālais” ir aizgūts no angļu valodas vārda cipars (digit).
Attēlu attēlošana ir labs digitālo tehnoloģiju būtības un iespēju piemērs. Ekrāns ir tikai ierobežota punktu
matrica. Katru punktu tajā indeksē ar skaitli, turklāt ar katru punktu var saistīt krāsu sarakstu. Mūsdienu
monitoriem parasti ir četru miljonu punktu matrica, no kuriem katrs var atveidot miljoniem krāsu. Šo divu
sarakstu kombinācija ļauj mums reproducēt attēlus tā, ka cilvēka acs tos nevar atšķirt no oriģināla. Speciālās
dažu procesoru iespējas vienas un tās pašas ātrdarbības procesoriem ļauj kādus noteiktus uzdevumus izpildīt
ātrāk, piemēram, izvadīt sarežģītus attēlus vai veikt meklēšanu datu bāzēs. Vai šīs iespējas tiek izmantotas ir
atkarīgs arī no tā, vai tās ir ņemtas vērā, izstrādājot konkrēto programmatūru.
Būtiskais secinājums būtu šāds - mūsu spēja manipulēt ar enerģiju, lai visur esošā veidā radītu semantisko
vērtību, ir pagrieziena punkts, ko ieviesa digitālo displeju tehnoloģija. Šajā kontekstā būtu jāatceras jau
iepriekš pieminētais Alberts Einšteins un viņa slavenais vienādojums E = mc2. Pēc šīs formulas masa var tikt
izteikta enerģijas vienībās un otrādāk. Saistībā ar šo pierādījumu Mikelandželo šodien varētu pieturēties pie
sava lēmuma attēlot Dāvida skulptūru marmorā, taču viņš joprojām to var attēlot kā hologrammu, kas
izgatavota no enerģijas.
Pirms digitālās displeja tehnikas nebija lakmusa testa, kas skaidri norādītu, ka matērija un masa nav viens un
tas pats jēdziens. Ikdienas runā abi termini bieži tika sajaukti, un tie neattīstījās tādā virzienā, lai tos pienācīgi
atšķirtu. "Materiāls" ir īpašības vārds, kas visbiežāk apraksta objektu masas stāvokli, bet atkal tas ir elements,
kas runā rada neskaidrības, kad runa ir par digitālo. Digitālā materiāla nemateriālums ir tas, kas veselo saprātu
mudina to instinktīvi klasificēt kā nemateriālu, taču šī kategorizācija vienkārši zaudē nozīmi šajā plašākajā
realitātē.

Kad mūsu kultūra nobriest, vārds, kas varētu provizoriski kalpot kādam mērķim, ir objektīvs. Tas tika izgudrots
divdesmitā gadsimta sākumā kubistu pētījumu kontekstā, un pēc tam futūristi un dadaisti to pieņēma.
Attiecībā uz Pikaso un kubistiem šis termins objektīvi liek uzsvaru uz semantisko vērtību, kuru materiāla
konstrukcija ieņem noteiktā kontekstā, pateicoties īpašībām, kas piemīt objekta formai. Lai gan tas nav
konceptuāli ideāls risinājums, tā priekšrocība ir skaidra atšķirība tādā nozīmē, ka digitālā materiāla
konstrukcija vērtību iegūst tikai kā reprezentācijas procesu.

1.2.2 Kosmosa konceptuālais izaicinājums
Digitālais laikmets ilgst tikai dažus gadu desmitus, un ir pāragri to analizēt derīga vēsturiska attāluma
kontekstā. Neskatoties uz to, ir iespējams izcelt vismaz trīs izaicinājumus, kas šobrīd šķiet izšķiroši.
Pirmais ir telpiskais izaicinājums vai formas izaicinājums.
Uz digitālo materiālu konstrukcijām neattiecas objektu konstrukciju telpiskie ierobežojumi. Iespējamās sekas
līdz šim ir minimāli izpētītas. Realitātes digitālo dimensiju var iedomāties kā bezgalīgu planētu, kas ir gatava
uzņemt cilvēku sugas, bet kurai joprojām ir nepieciešama terratransformācija. Šī ir aizraujoša attīstības
iespēja jebkurai cilvēka darbības jomai, taču tajā pašā laikā tā jāizmanto piesardzīgi, jo tā nebūt nav brīva.
Kosmoss, iespējams, nav problēma, bet rēķins par enerģiju ir. Piemēram, ir veikti daži aprēķini, ka enerģijas
patēriņš tikai blokķēdei ir astoņas reizes lielāks nekā Francijai un divreiz lielāks nekā Amerikas Savienotajām
Valstīm.
Analogais pamatojums noved pie ļoti specifiska interešu punkta - robežas, pie kuras satiekas digitālās un
objektu konstrukcijas. Telpiskās skaitļošanas potenciāls (vai nu papildinātā vai jauktā realitāte) vēl ir jāizpēta.
Jaunajām paaudzēm atkal ir reta privilēģija - spēt veidot savu jauno pasauli. Tomēr, lai strauji pieaugtu cilvēka
spēja viegli modificēt savu vidi, ir jāattīsta "digitālā apziņa", kuras joprojām gandrīz nav.
Tas ir ļoti aktuāls jautājums - realitātes digitālā dimensija izturas kā melnais caurums, kura absorbcijas ātrums
palielinās, palielinoties tā masai, bez avārijas sistēmas derīgas alternatīvas. Un sistēmas sabrukums nav tik
neticams scenārijs, ja ņemam vērā to procesu drošības un uzticamības trūkumu, no kuriem lielā mērā ir
atkarīga mūsdienu sabiedrība. Kāda study of 2016 of the German club car ADAC par automašīnu elektronisko
atslēgu drošību sniedz ierobežotu, bet tomēr ļoti nozīmīgu ieskatu. Proti, pētījums rāda, ka 19 pasaules
vadošo autoražotāju elektroniskās atslēgas bija neaizsargātas pret vienkāršu uzlaušanu. Ir grūti ignorēt bažas
par šīs neticami sarežģītās sistēmas stāvokli, kad tiek saprasts, ka tajā ir iekļauti tūkstošiem piemēru, arī
iepriekš aprakstītais.
No digitālās kultūras veidošanas un nodošanas viedokļa telpiskais izaicinājums nodrošina vismaz četrus
pārdomu punktus:
1. Realitātes digitālā dimensija ir pasaule, kas vēl jāizpēta un jāveido. Atslēgas vārdi ir radošums un
inovācija.
2. Realitātes objektīvās un digitālās dimensijas nav katra par sevi atsevišķi, bet gan savstarpēji
papildinošas un blīvi savītas.
3. Digitālās konstrukcijas - nopietna uzmanība jāpievērš to enerģijas patēriņam.
4. Līdz ar digitālo tehnoloģiju parādīšanos mūsu spēja ar to palīdzību mainīt vidi pieaug eksponenciāli.
To ietekmes analīzes trūkuma radītās iespējamās kļūdu izmaksas ir pārāk augstas, lai atstātu novārtā
ieguldījumus kolektīvās digitālās apziņas attīstībā. Liela vara nāk ar lielu atbildību.

1.2.3 Laika izaicinājums
Otrs izaicinājums ir “Laika izaicinājums” jeb “Nepastāvība”.
Laika izaicinājumu ietekmē tādi faktori kā cilvēku pieļautās kļūdas, pārmaiņas politikā, izmaksas un citi.
Tas ir arī problēmas, kas saistītas ar digitālo risinājumu komplekso raksturu, piemēram, nepieciešamās
aparatūras, programmatūras vai izmantoto formātu novecošanās.
Visbeidzot tiem, kas plāno nodot kultūras saturu digitālā formātā, ir jānodrošina, ka tam būs nozīme un
vērtība attiecībā uz nākamajiem saņēmējiem. Zinām par Lieldienu salas milžiem - leģendārām un
noslēpumainām Lieldienu salu milzu statujām, ko senie salas iedzīvotāji izvietoja gar salas piekrasti, bet
vairs nav neviena, kas varētu pastāstīt, ko viņi nozīmēja kopienai, kas tās uzbūvēja ar tik lielām pūlēm.
No digitālās kultūras veidošanas un nodošana viedokļa “Laika izaicinājums” ir viens no galvenajiem:
-

kultūras nodošana tālāk ar digitālajiem līdzekļiem ir ļoti smalks un sarežģīts process, kas nepieļauj
pat vismazāko nepārtrauktības pārtraukumu.

1.2.4 Ātruma izaicinājums
Trešais izaicinājums ir “Ātruma” jeb pārmaiņu izaicinājums.
Digitālo tehnoloģiju attīstība un pieejamība ir ievērojami paātrinājusi pārmaiņu procesus cilvēku
sabiedrībā. Pateicoties tehnoloģiju radītajām komunikācijas iespējām, jauni atklājumi, jauni produkti,
jaunas idejas, jauni stāsti tiek radīti milzīgā tempā.
Procesu novērošana, analīze, modelēšana, rezultātu iekļaušana izglītības procesos, pedagogu apmācība un
visbeidzot gala saņēmēju apmācība ļauj izveidot augstas kvalitātes izglītības piedāvājumus, taču tas
darbojas tikai tad, ja ir izpildītas divas prasības :
1. jābūt pietiekamam augsti kvalificētu speciālistu skaitam, lai tiktu galā ar analizējamā materiāla
apjomu;
2. pētītajai parādībai jāpaliek nemainīgai ievērojami ilgāk par periodu, kas vajadzīgs, lai radītu zināšanas
par šo parādību un zināšanu nodošanas ciklu.
Abi nosacījumi digitālajā laikmetā nav izpildīti. Sistēmas sarežģītības eksponenciālajai izaugsmei ir
nepieciešams ļoti liels skaits augsti kvalificētu speciālistu, kuri nepārtraukti pilnveidojas, lai neatpaliktu no
progresa. Pat pieņemot, ka šo priekšnoteikumu teorētiski ir iespējams apmierināt, joprojām pastāv laika
perioda problēma, kurā liels zināšanu un prasmju daudzums noveco - ko tagad mēra mēnešos, nevis gadu
desmitos vai gadsimtos. Lai saglabātu analītiskās paradigmas darbības ietvaru, zināšanu radīšanas un
nodošanas ciklam jābūt pabeigtam dažu stundu vai ne vairāk kā dažu dienu laikā. Šo mērķi nav iespējams
sasniegt, jo tikai šī procesa uzlabošana faktiski veicina problēmu, kas būtu jāatrisina.
Mums ir nepieciešama jauna paradigma.

1.3 Hipotēze par jaunu paradigmu
Dažu pēdējo gadu laikā ir mēģināts definēt paradigmas, kas atšķiras vai daļēji atšķiras no analītiskajām.
Meklēšana joprojām ir izpētes fāzē, taču ir pietiekami daudz padomu, lai sāktu veidot prototipu sistēmas, lai
atbalstītu jauniešus digitālās kultūras radīšanas un nodošanas procesā.
Laika posmā pēc pirmā Crowddreaming konkursa tika izvirzītas un pēc tam pārbaudītas praksē vairākas
hipotēzes.
1. Digitālās kultūras veidošana un izplatīšana ir problēma, kas ietilpst izmaiņu pārvaldības jomā.
2. Pārmaiņu procesa būtība ir tāda, ka galīgo risinājumu nekad nevar reāli panākt un jebkurš pagaidu
vai pārejas risinājums atšķiras no sākumā piedāvātā.
3. Digitālās kultūras veidošanas un pārvaldīšanas process ir pārāk sarežģīts, lai plānošanas komanda to
definētu no “augšas uz apakšu”. Nepietiek ar cilvēku, ekonomisko un it īpaši laika resursu
apmierināšanu. Citāts no Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta profesora Otto Šarmera teiktā: "mums
jāspēj no nākotnes uzzināt, kā tā attīstās".
4. Holistiska pieeja apgrūtina (un varbūt pat neiespējami) garantēt neatkarību starp novērotāju un
novēroto parādību. Lai veiksmīgi darbotos jaunā paradigma, šis nosacījums nedrīkst būt obligāts,.
5. Saskaņā ar holistisko pieeju ir jāatsakās no nepieciešamības identificēt parādības komponentus un to
savstarpējās attiecības. Tāpēc jaunās paradigmas veiksmīgai darbībai pat indivīdu lomu un viņu īpašo
kompetenču apraksts nedrīkst būt obligāti nepieciešams nosacījums.
6. Holistiskā pieeja ir visaptveroša pieeja, kas apskata jautājumu no visām pusēm, Analītiskajā loģikā tas
ir galvenais iegūto vērtību identificēšanas un monetizācijas mehānisms. Ņemot vērā to, ka
ekonomiskā ilgtspēja ir būtisks faktors, ir jāizpēta alternatīvi monetizācijas mehānismi.
7. Realitātes digitālās un objektīvās dimensijas nav nodalītas: tās ir divas nemanāmi saistītas sistēmas.
8. Digitālās realitātes produkti patērē materiālu un enerģiju.
9. Digitālās kultūras pārraides procesi ir ļoti delikāti un prasa pastāvīgu sabiedrības, kas tos ģenerē,
uzmanību.
10. Lai lēmumi būtu ētiski pamatoti, digitālo tehnoloģiju pārveidojošajam spēkam ir nepieciešams attīstīt
sociālo jutīgumu.

1.4 “Digitālā pieminekļa” stigmerģijas paradigma un konceptuālais ietvars
Atbilstoši iepriekš noteiktajām konceptuālajām prasībām, eksperiments, kas balstīts uz stigmerģisko principu,
šķita interesants un daudzsološs. Šādu principu var atrast vairākās dabā sastopamās pašorganizētās sistēmās,
piemēram, skudru kolonijās, mūsu imūnsistēmā vai sēnīšu micēlijā.
Vikipēdijā termins “stigmerģija” definēts šādi (tulkojums no lapas angļu valodas versijas): “konsensa
veidošanas mehānisms faktoru netiešai koordinācijai, izmantojot vides stimulus. Tas rada sarežģītas un
šķietami inteliģentas struktūras bez nepieciešamības plānot, kontrolēt vai pat tiešu saziņu starp
dalībniekiem”.
Daži piemēri:
-

skudras izmanto feromonu pēdas, lai atrastu interesējošos objektus;
imūnsistēma izmanto citokīnus, lai mainītu šūnu uzvedību;

-

sēnes micēlijs ļauj augt, pamatojoties uz ūdens un barības vielu pieejamību.

Iedvesmojoties no šīm dabiskajām sistēmām, paradigmas darba definīcijai izmantojām sekojošo: sarežģītas
sistēmas uzvedību var pilnībā aprakstīt, izmantojot vēlamos rezultātus un sabalansētu stimulu kopumu, bez
nepieciešamības analizēt tās iekšējo sastāvu un attiecības starp komponentiem.
Tas ir ļoti vispārīgs un abstrakts formulējums, kam nepieciešams pamats, lai to varētu izmantot digitālās
kultūras radīšanai un nodošanai tālāk.
Digitālā pieminekļa konceptuālais ietvars ir izrādījies noderīgs jautājumu stimulēšanai un pārdomām, kas
piemērots šim pētījumu un eksperimentu posmam.
Vispirms ir jāpieņem viedoklis par tiem, kuri vēlas izveidot pieminekļa piemēru nākotnei, nevis tiem, kas
apbrīno vai pēta šādu pieminekli.
Pirmsdigitālajā laikmetā būtiska nozīme bija šādiem mērķiem:
-

laika gaitā saglabāt un nodot cilvēku kopienai svarīgās vērtības, uzskatot, ka šīs vērtības ir universālas
un tām jāsaglabājas sabiedrībā vēl gadsimtiem ilgi;
būvēt līdz ir uzbūvēts;
veicināt atmiņu saglabāšanu, izmantojot kādu apbrīnojamu stāstu, kuru ir vērts pastāstīt.

Trīs konceptuālas problēmas rada garu jautājumu virkni, uz kuriem daudziem nav viegli atbildēt:
-

Kādas iespējas paver konstrukcijas pārvietošana?
Vai ir jēga domāt par pieminekļa unikalitāti?
Ja piemineklis nav saistīts ar konkrētu vietu, kā mainās tā saistība ar kopienu, kurai konkrētā vieta ir
vērtība?
Kā var uzcelt digitālo pieminekli? Kādas formas tas var būt?
Kā digitāli radīt neaizmirstamu pieredzi, piemēram, Kolizeja redzējumu vai Heopsa piramīdu?
Kas ir "īstais" piemineklis? Tās redzamais (-ie) gadījums (i) vai algoritmi, kas to kodē?
Kā mēs varam nodrošināt nepārtrauktu enerģijas plūsmu, kas nepieciešama digitālajā piemineklī
iekļautajiem objektiem?
Kā nodrošināt pieminekļa reproducēšanu gadsimtiem ilgi, neradot problēmas ar tā pastāvēšanai
nepieciešamo aparatūru un piederumiem?
Kā tiek aprēķināti un nodrošināti finanšu resursi?
Vai mēs varam nodrošināt statiskas sociālās vērtības saglabāšanos sarežģītā, strauju pārmaiņu
sabiedrībā? Vai vispār ir jēga mēģināt?

Šis jautājumu saraksts galvenokārt ir nepilnīgs, taču tas jau ir izaicinājums.
Konkurss “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” tika izveidots, lai pārbaudītu dažas
iespējamās atbildes uz šiem jautājumiem.
1. Mēs nedrīkstam domāt par pieminekli kā par objektu, bet gan par procesu, kas pastāvīgi attīstās. Tas
ir stāstījuma process. Šī pieeja parasti ir pareizāka, taču attiecībā uz pieminekļiem, kas veidoti digitālu
materiālu konstrukciju veidā, šī viedokļa praktiskās sekas kļūst nozīmīgas.
2. Digitālais piemineklis kalpo nevis nemainīgām atbildēm un vērtībām, bet gan pamatjautājumiem un
metodēm, lai uz tiem godīgi atbildētu.
3. Digitālais piemineklis ir pārdomu process: tas ir savienojošais prāts, kas saprot sevi un attīstās, stāstot
stāstu par sevi un sapņojot par savu nākotni. Saīsinājums D.REA.M. (sapnis), kas nozīmē Digitālās
realitātes piemineklis, uzsver šo digitālā pieminekļa būtības daļu.

4. Digitālais piemineklis ir ekosistēma: tā pārstāj pastāvēt, ja konstrukcija ir atdalīta no tās sastāvdaļām
vai ja tiek pārtraukta saikne ar tā veidotājiem vai lietotājiem.
5. Stimuli: identifikācija un piederības izjūta, dilemmas nozīme indivīdam, piedzīvojumu gars, nākotnes
veidošanas griba, mīlestība pret jauniešiem, reproduktīvais instinkts, ekonomiskās priekšrocības,
kultūras progress un personības attīstība.
6. Ekonomisko ilgtspēju laika gaitā var panākt ar tokenizācijas mehānismiem.
7. Digitālā pieminekļa sastāvdaļas ir: tā d.rea.m. - digitālās realitātes mēma, viņa c.a.t.s. - kopienas
papildinātās pasakas - kas patiesībā ir stāsti, kas ceļo un pēc tam atgriežas mājās un sniedz
ieguldījumu kolektīvajā stāstā, un viņa g.host. - paaudzes saimnieki.
No šīm hipotēzēm dzima Crowddreaming metode-pirmais mēģinājums rast atbildi uz jautājumu - kā uzcelt
digitālo pieminekli?

2. Digitālā kultūras pieminekļa izstrāde
Lai veidotu digitālo pieminekli, jāzina:
- Crowddreaming mākslas metode;
- Papildinātās realitātes pamatjēdzieni.

2.1 Crowddreaming mākslas metode
Crowddreaming mākslas metodes priekšnosacījums ir spēja skaidri formulēt un pārliecinoši paskaidrot
nodomu.
Tā ietver trīs posmus:
-

no ieskata līdz nodomam;
no nodoma līdz stāstam;
no stāsta līdz projektam.

Pirmajā posmā parasti ir iesaistīta nelielu cilvēku grupu. Tās mērķis ir noteikt pārmaiņu procesa sākuma
punktu (lielo dilemmu) un vēlamo rezultātu (nodomu).
Otrajam posmam ir divi mērķi: iesaistīt sabiedrību pārmaiņu procesā un sniegt nepieciešamo informāciju, lai
iesaistītie dalībnieki gūtu atbildi uz jautājumiem un izaicinājumiem, ko radīs pārmaiņu process.
Trešajā posmā ir jānodrošina nepieciešamais atbalsts, jāpiedāvā noderīgi rīkus, lai varētu sasniegt rezultātu.

2.1.1 No ieskata līdz nodomam
Lai veidotu digitālo kultūras pieminekli, vispirms jāizvērtē un jādefinē kopienas, kas interesējas par noteiktām
kultūrvēsturiskām vērtībām.
Šajā posmā tiek piedāvāts izmantojot Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT) pasniedzēja Otto Šarmera
izstrādāto U teoriju, kas ir pieeja mācīšanās un līderības procesam. Otto Šarmers uzskata: liela daļa problēmas
saistīta ar to, ka šodienas izaicinājumiem un problēmām cenšamies piemeklēt pagātnes risinājumus.
Viņaprāt, ir divi mācīšanās veidi: mācīties var vai nu no pagātnes, vai no nākotnes. Mācīšanās no nākotnes
notiek, atmetot bailes, gatavos spriedumus, atverot prātu un koncentrējoties uz nākotnes iespējām. 1. attēls.
U teorijas procesa modelis.1
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Klauss Otto Šarmers, U teorija. Vadība no topošās nākotnes (Zvaigzne ABC, 2019)

Kā redzams diagrammā, vienā burta U pusē mēs nolaižamies (saplūstam ar pasauli,
kas ir mūsu institucionālais burbulis) līdz U burta apakšai (saplūst ar pasauli, kas
iebrūk no iekšpuses), un pēc tam uzkāpjam U burta otrā pusē (ievedot jaunu pasaulē).
Šajā ceļojumā U burta apakšdaļā ir iekšējās durvis, kas liek mums izmest visu, kas pēc
būtības nav vajadzīgs. Šis atteikšanās process (vecais es un mūsu būtība) un
pieļaušana (mūsu labākās nākotnes iespējas: mūsu būtības) nodibina smalku saikni ar
dziļāku zināšanu avotu.
Kad grupa šķērso šo smalko robežu, nekas vairs nemainās. Indivīdi un šīs grupas locekļi
sāk darboties ar lielāku enerģiju un apziņu par nākotnes iespējām.
Septiņas līderības prasmes
Ceļojums caur U procesu attīsta septiņas būtiskas līderības prasmes.
1. Efektīva klausīšanās
U procesa pamatā ir spēja klausīties. Uzklausīt citus. Ieklausīties sevī. Klausīties, kādas
domas rodas sarunā ar citiem iesaistītajiem. Efektīvam klausīšanās procesam
nepieciešama atvērta telpa, kurā visi var dot savu ieguldījumu kopīgajam rezultātam.
2. Novērošana
Spēja apturēt "sprieduma balsi" ir galvenā, lai pārietu no projekcijas uz fokusētu
novērošanu.
3. Uztvere
Sistēmas redzēšana no malām. Gatavošanās pieredzei, atvērts prāts un atvērta sirds.
Šis process ir aktīva “uztvere” kopā kā grupai. Atvērt durvis labajam….
4. Klātbūtne
Spēja pieslēgties savai dziļākajai būtībai.

5. Kristalizācija
Kad neliela izmaiņu radītāju grupa apņemas sasniegt kopīgu mērķi, viņu nodoma
spēks rada enerģijas lauku, kas piesaista cilvēkus, iespējas un resursus, un tas virza
notikumus. Šī pamatgrupa un tās spējas darbojas kā jaunam virzītājspēkam.
6. Prototipēšana
Pārvietošanās pa ceļa kreiso pusi. Lai pārvietotos pa labo pusi, ir nepieciešams integrēt
domāšanu, sajūtas, kā arī praktisko pielietošanu un mācīšanos darot.
7. Līdzattīstība
Ievērojams vijolnieks reiz teica, ka viņš nevarēja vienkārši spēlēt savu vijoli Šartres
dievmātes katedrālē. Viņam bija "jāpiepilda" visa telpa, ko viņš sauca par "makro
vijoli", lai tas būtu taisnīgi gan pret telpu, gan mūziku. Organizācijām ir jāstrādā šādā
makro līmenī: tām lietas ir jādara pareizi, lai kopīgi kaut ko radītu.
Kā redzams no U teorijas aprakstā, tad tajā izmantotā valoda balstās uz vispārpieņemtiem principiem, tomēr
tās izcelsme meklējama pētnieciskās uzņēmējdarbības nozarē, un tā var būt sarežģīta, ja to ievieš skolas dzīvē
un piedāvā gados jauniem skolēniem. Crowddreaming māksla turpina vienkāršot un izmantot šo valodu
stāstu veidošanas procesā.
Starp daudzajiem U teorijas rīkiem “koučinga loks” ir visvieglāk pielāgojams skolas un jaunatnes dzīvei. Tā
ļoti strukturētais konteksts ļauj to viegli pielāgot bērnu un skolotāju vajadzībām.

2.1.2 No nodoma līdz stāstam
Saskaņā ar stigmerģisko modeli katrs indivīds pareizi virzīts ir orientēts darboties visas sistēmas labā. Stāstu
sociālā funkcija vienmēr ir bijusi palīdzēt sabiedrībai apzināt noteiktas izvēles, kuras tai, iespējams, būs
jāizdara, un spēt jau iepriekš novērtēt to sekas un ietekmi.
Jo īpaši, ja stāsts ir par izmaiņām. Tas nozīmē, ka pastāv dilemma - izvēle starp veco un jauno. Un ne tikai tas:
ja ir laimīgas beigas, tad ir arī veiksmes stāsts, kas jāizstāsta.
Ņemot vērā šos pieņēmumus un iepriekšējā posmā definētās dilemmas un nodomus, Crowddreaming
mākslas otrais posms sastāv no mācīšanas rakstīt veiksmes stāstus par izmaiņām tā, lai:
-

stimulētu indivīdu meklēt savu personīgo reakciju uz dilemmu;
iesaistītu pietiekami daudz cilvēku, lai pārmaiņu ietekme būtu pamanāma.

Lai to izdarītu, nav nepieciešams izgudrot neko jaunu: pietiek ar to, ka tiek izpētīts, kā Holivuda gadu
desmitiem ir veidojusi savas filmas-grāvējus.
Gandrīz visi Holivudas grāvēji ir stāsti par individuālām pārmaiņām, sastopoties ar lielām dilemmām.
To standarta struktūrai ir četras fāzes:
1. Atteikšanās.
2. Izpēte.
3. Cīņa.
4. Risinājums.

Atteikšanās fāze raksturo galvenā varoņa sākotnējo normālstāvokli un piedāvā katalizatoru, kas liek viņam /
viņai no tā atteikties. Šeit sākas viņa / viņas pārmaiņu process.
Izpētes posmā galvenais varonis dažādos veidos mēģina atrast savas problēmas risinājumu vai cilvēkus, kas
var palīdzēt viņam to atrisināt. Šīs posma beigās viņš atrod risinājumu, kas šķiet pamatots un balstīts viņa
zināšanās.
Cīņas fāzē galvenais varonis visādā ziņā cenšas īstenot atrasto risinājumu, taču viņš ir nolemts neizbēgamai
neveiksmei, jo viņš vēl nav sapratis to pārmaiņu būtību, kurās viņš ir iesaistīts. Šī dramatiskā fāze vienmēr
beidzas ar krīzes brīdi, kurā neveiksme šķiet neizbēgama.
Krīze viennozīmīgi pierāda iepriekšējās pieejas neatbilstību un palielina izpratni par nepieciešamību pieņemt
jaunu skatījumu. Parasti galvenajam varonim ir grūti pamanīt šo jauno patiesību, kas pēc tam šķitīs
acīmredzama, jo tā viņam liks atteikties no savas dzīves un identitātes. Kad pārmaiņas notiek veiksmīgi,
galvenais varonis redz pasauli ar “jaunām” acīm un saprot savas dilemmas risinājuma nepieciešamību, un ka
tas ļoti atšķiras no tā, kas sākumā viņam šķita pareizs.
Iepriekšējā struktūra ir lieliski piemērota stāstiem, kuriem jādarbojas kā stimulam individuālai uzvedībai. Ļoti
svarīgi palīdzēt pārmaiņu izraisītājam izvērtēt savu izvēli godīgi, rūpīgi un no visiem iespējamiem aspektiem gan racionālā, gan emocionālā līmenī. Lai ļautu noteikt pārmaiņu nesēju, visus šos viedokļus iemieso
vēsturiskie personāži un nosaka to mijiedarbību. Jebkurš varonis var iemiesot astoņus arhetipus: galvenais
varonis, Pretspēks, Iemesls, Emocijas, Pavadonis (Drošība), Skeptiķis (Šaubas), Sargs (Apziņa) un Kontagonists
(Kārdinājums).
Kad ir izplānota stāsta attīstība no nodoma līdz vēlamajam rezultātam un izvēlēti tēli, kas iemieso dažādus
novērtēšanas elementus, lai palīdzētu pieņemt lēmumus, stāsta scenārijs tiek veidots ap četru stāstījuma
līniju krustojumiem: konteksta attīstība, kurā notiek stāsts, galvenā varoņa viedoklis, varoņa viedoklis, kurš
darbojas kā viņa pārmaiņu katalizators, viņu attiecību viedoklis.
Visbeidzot, "Dramatica" teorijas autori piedāvā divpadsmit jautājumus, lai pārbaudītu iecerētā stāsta
pilnīgumu:
-

Kādi ir galvenā varoņa lēmumi?

-

Kāda ir galvenā varoņa izaugsme?

-

Kāda ir galvenā varoņa pieeja?

-

Kāds ir galvenā varoņa problēmu risināšanas stils?

-

Kas ir stāsta virzītājspēks?

-

Kādas ir stāsta robežas?

-

Kāds lēmums tiek pieņemts stāstā?

-

Kāds ir stāsta rezultāts?

-

Kāda ir stāsta galvenā doma?

-

Kāds vispārējs jautājums tiek risināts stāstā?

-

Par ko ir stāsts?

-

Kāda ir vispārējā stāsta problēma?

Līdz šim ieviestie elementi nodrošina struktūru, kas nav pārāk sarežģīta, lai izveidotu labi strukturētu un
ticamu izmaiņu vēsturi. Protams, stāstīšanas māksla ir ļoti nozīmīga, taču ir iespējams izveidot skaidrus
stāstījumus, izmantojot aprakstīto pamata shēmu. Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk, iesakām izlasīt
"Dramatica: a Theory of Story.

2.1.3. No stāsta līdz projektam
Stāsts mudina katru indivīdu pieņemt apzinātus lēmumus saistībā ar būtisku dilemmu sabiedrībai, kurai viņš/
viņa pieder. Lai indivīds kļūtu par pārmaiņu ierosinātāju, ir jāveicina pāreja no domas uz reakciju.
Te atkal var palīdzēt Holivudas grāvēju producēšanas paņēmienu aplūkošana. Tie ne tikai nodrošina
stāstījuma kontekstu, kas daudz vairāk piesaista jauniešus nekā standarta projektu vadības paņēmieni, bet ir
arī elastīgāki, jo balstās uz nozīmīgu notikumu neatkarīgu vadību, nevis uz uzdevumu izpildes kontroli,
balstoties uz precīzu cēloņu un seku izpēti. Darbības ietvars, kas ļauj atsevišķam indivīdam darboties bez
priekšstata par kopējo ainu, ir lieliski piemērots stigmerģiskajai pieejai.
Crowddreaming māksla prasa analizēt uzrakstītās ainas, lai noteiktu, vai iekļauti visi nepieciešamie notikumi,
lai sasniegtu laimīgās beigas. Katram notikumam ir jāidentificē vieta, nepieciešamie skatuves resursi, visi
varoņi - gan aktīvi darbojošies, gan pasīvie, kā arī viņu motivācija un mijiedarbība. Galvenais ir meklēt atbildi
uz jautājumu: "Šis notikums notiek tikai tad, ja ...".
Lai strukturētu šo informāciju, pieejamas dažādas scenāriju rakstīšanas un producēšanas atbalsta
programmatūras, piemēram, Aeon Timeline, Scrivener vai Celtx. Viņu rokasgrāmatas sniedz daudz piemēru
un noderīgas informācijas.

2.1.4 Piemēri
Crowddreaming mākslas metode ir pārbaudīta projektos ar dažādiem sarežģītības līmeņiem. Lai labāk
izprastu šo metodi, tiek piedāvāts praktisks piemērs.
Piazza Eiropa
Ieskats
Vai mēs varam un vēlamies saukt sevi par Eiropas pilsoņiem?
Nodoms
Mēs apzināmies, ka katras valsts vēsture un kultūra, tai skaitā ikdienas domāšana un rīcība, izriet no ietekmju
kopuma, ko radījušas citas valstis, kuras vēsturiski vai pašlaik ir daļa no Eiropas kontinenta.
Stāsts
Iedomāsimies un plānosim savstarpēju Eiropas valstu pateicības ceremonijas norisi, kuras ietvaros Digitālais
kultūras piemineklis ļautu inovatīvā veidā izteikt pateicību citu valstu pārstāvjiem par iniciatīvām, kas ir
atstājušas iespaidu un devušas pienesumu mūsu valsts vai visas Eiropas vēstures un kultūras mantojuma
kopīgām vērtībām.

Projekts
Iesaistīties Digitālo kultūras pieminekļu izstrādē, izmantojot papildinātās realitātes rīkus, var ikviens.
Apkopojot katra dalībnieka vai grupas paveikto, veidosies kolektīvs mākslas darbs (Europa Square). Sasniegtā
rezultāta pieejamība plašākai auditorijai ļauj skolēniem, kuri piedalījušies tā radīšanā, izprast sava darba
vērtību un Eiropas līmeņa sadarbības nozīmi.
Quintana 4D
Ieskats
Vai ir iespējams bagātināt tradīcijas, izmantojot digitālos līdzekļus?
Nodoms
Cilvēku atmiņas gadu no gada uzkrājas vietās, kur veidojas tradīcijas. Šīs tradīcijas un vērtības jānodod
nākamajām paaudzēm.
Stāsts
Mēs atgūstam seno romiešu uzskatus par Laresu un Genius Loci, kas digitālā veidā spokojas Kvintānas ēkās
un citos objektos, ar kuriem tie ir nesaraujami saistīti un spēj veidot dialogu ar nākotnes apmeklētāju.
Projekts
Quintana 4D projekts ir kā kopsaucējs daudziem dažādiem skolu projektiem sadarbībā ar Quintana People,
lai apkopotu mūsdienu pieredzes stāstus papildinātās realitātes vai spēļu veidā.

Hackeriamo la Città
Ieskats
Vai ir iespējams, ka jaunieši pēc zemestrīces postījumiem palīdz atjaunot Nursijas vēsturisko centru?
Nodoms
Jaunieši aktīvi sadarbojas ar institūcijām, lai sāktu vasaras animācijas filmu programmu.
Stāsts
Mēs izmantojam digitālo tehnoloģiju priekšrocības, lai pilsētas galvenajā laukumā organizētu animācijas filmu
projicēšanas programmu, to apvienojot ar spēlēm bērniem, kuras vada vietējie jaunieši, tai skaitā
vidusskolēni.
Projekts
Pirmais animācijas filmu pilotpasākums laukumā, kurā notiek konkursi un citas komandas spēles, kas
izmantojot viedtālruņus, tiek apvienotas ar bērnu filmu projekciju.

2.2. Papildinātā realitāte: Digitālās un objektīvās dimensijas pārklāšanās
Iepriekšējos piemēros bieži tika minētas papildinātās realitātes tehnoloģijas.
Ir svarīgi saprast vismaz tās izmantošanas pamatkoncepciju un to, kāpēc šī tehnoloģija ir īpaši piemērota
digitālo pieminekļu veidošanai.

2.2.1. Virtuālā nepārtrauktība ("virtual continuum")
Termins telpiskā skaitļošana (“spatial computing”) apzīmē disciplīnu, kas ļauj digitālo materiālu konstrukcijas
savienot ar vietām telpā vai ar objektīvām materiālām konstrukcijām.
Papildinātā realitāte ir tā sauktā "virtual continuum" sastāvdaļa, kas sniedzas no objektīvās realitātes līdz
virtuālajai realitātei, izmantojot papildināto realitāti un paplašināto virtualitāti.
Objektīvā realitāte ir konteksts, kurā mēs mijiedarbojamies tikai ar objektiem, kam ir masa. Tas ir tas, ko mēs
esam pieraduši kļūdaini dēvēt par realitāti, fizisko realitāti vai taustāmu realitāti.
Papildinātā realitāte ir skatījums uz fizisko reālās pasaules vidi, kuras elementi tiek tiešraidē papildināti ar
datoru veidotu sensoro ievadi, piemēram, skaņas, video vai grafikas datiem. Tehnoloģijas galvenā funkcija ir
indivīda pašreizējās īstenības uzlabošana.
Savukārt virtuālā realitāte aizvieto reālo pasauli ar pilnībā simulētu vidi. Paplašināšana parasti notiek reālajā
laikā un jēgpilnā kontekstā ar vides elementiem, piemēram, sporta spēles rezultāts mača laikā televīzijā. Ar
papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību (piemēram, pievienojot datoru redzējumu un objektu atzīšanu)
informācija par lietotājam apkārt esošo reālo pasauli kļūst interaktīva un digitāli manipulējama. Ar mākslīgo
informāciju par vidi un tās objektiem ir iespējams pārklāt reālo pasauli. Virtuālā realitāte ir ar tehniskiem
līdzekļiem uz jebkāda pamata veidota pasaule, kas tiek nodota cilvēkiem caur viņa maņām: caur redzi, dzirdi,
smaržu un citām. Pārliecinošu sajūtu kopuma radīšanai īpašību un reakciju datorsintēzei virtuālajā realitātē
jānotiek reāllaikā. Virtuālās realitātes objektiem jāpiemīt tādām pašām īpašībām kā šiem objektiem
materiālajā realitātē. Lietotājam ir iespēja iedarboties uz virtuālās realitātes objektiem. Virtuālajās pasaulēs
ir realizēta fizika, kas ir līdzīga reālajai (gravitācija, ūdens īpašības, sadursmes ar priekšmetiem utt.), taču
nereti izklaides nolūkos lietotājiem ir iespējams vairāk nekā reālajā dzīvē, piem., lidot, radīt jebkādus
priekšmetus utt.
Paplašinātā virtualitāte (augmented virtuality) ir digitāla vide, kas redzama ar speciālu austiņu palīdzību, kas
izolē lietotāju no tieša maņu kontakta ar objektīvo dimensiju. Tomēr sensoru sistēmas ļauj austiņām noteikt
objektīvu konstrukciju klātbūtni un attiecīgi modificēt ieskaujošo digitālo pieredzi. Tiešs piemērs ir
brīdinājumi, lai ejot izvairītos no saskriešanās ar kādu objektu, lai pārvietotos paralēlajā pasaulē, kas attēlota
austiņu iekšpusē.

2.2.2 Kāpēc digitālajam piemineklim izmantot papildināto realitāti
Papildinātās realitātes tehnoloģija ir ideāla digitālā pieminekļa “celtniecībai” trīs iemeslu dēļ:
1. darbojas digitālo un objektīvo dimensiju krustpunktā;
2. ļauj lietotājiem gūt jautru un saistošu pieredzi;
3. tas skolēniem ļauj radīt redzamus un konkrētus rezultātus, kas sniedz gandarījumu par paveikto darbu.

2.2.3 Kāpēc digitālajam piemineklim neizmantot papildināto realitāti
Lai izvairītos no nereālām cerībām un vilšanās, jau projektēšanas posmā ir svarīgi apzināties esošos
papildinātās realitātes tehnoloģiju ierobežojumus.
1. Nepieciešami kvalitatīvi un tāpēc dārgi planšetdatori un viedtālruņi.
2. Vienotības trūkums Android ierīču “uzvedībā” apgrūtina šo sistēmu kvalitātes kontroli.
3. Akumulatora darbības laiks joprojām ir liela problēma. Tā uzlāde parasti aizņem vienu stundu.
4. Joprojām ir ļoti grūti veidot mijiedarbību starp lietotājiem vienas un tās pašas pieredzes ietvaros.
5. Tirgus joprojām ir ļoti mainīgs, tāpēc iespējams, ka produktam vai platformai nebūs ilgs derīguma termiņš.
Neskatoties uz šiem ierobežojumiem, ir iespējams izveidot uzticamus risinājumus.

3. Labā prakse: konkurss “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi veido digitālo kultūru”
Divās iepriekšējās nodaļās ir sniegts konteksts, lai izprastu konkursa "Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada
digitālo kultūru" eksperimentālo raksturu un saprastu, kā tas atspoguļo labo praksi.

3.1. Konkursa vēsture īsumā
Digitālā kultūras mantojuma mākslas un humanitāro zinātņu skolu tīkls, kurā ietilpst vairāk nekā 70 itāļu
organizācijas, kas dažādos veidos nodarbojas ar digitālo kultūru, 2016. gada decembrī organizēja pirmo
“Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru” konkursu. Vadošā partnere jau no konkursa
pirmsākumiem bija bezpeļņas asociācija Stati Generali dell'Innovazione (Inovāciju ģenerāldirektorāts).
Pasākumā varēja piedalīties jebkura līmeņa Itālijas skola, un tas tika popularizēts sadarbībā ar Itālijas
izglītības, universitātes un pētniecības ministriju.
Pēdējos četros konkursos kopumā tika iesaistītas vairāk nekā 300 skolas un vairāk nekā 4500 skolēnu.
Pirmajā konkursā skolēniem bija jāizveido digitāli darbi par itāļu valodas nozīmi globalizētajā sabiedrībā.
Otrajā konkursā skolēniem bija jāveido digitāls saturs par ideālu pilsētu, kurā rūpējas par vides ilgtspējību.
Trešajā konkursā tika pilnveidots formāts, ieviešot trīs jauninājumus, kas tika saglabāti arī ceturtajā - 2019.
gada konkursā:
1. tēma "Piazza Europa", lai stimulētu pārdomas par Eiropu kā transkultūru laboratoriju;
2. veidņu izmantošana, kas ļauj skolēniem uzreiz veidot pieredzi papildinātajā realitātē;
3. uzsvars uz skolotāju sadarbību.
Vairāk informācijas (itāļu valodā) var atrast dažādās konkursa atbalsta vietnēs:
- h<p://diculther.it

-

h<p://staDgeneralinnovazione.it

-

h<p://piazzaeuropa.it

-

h<p://crowddreaming.academy

3.2 Stāsts par izmaiņām
Pats konkurss tagad ir raksturojams kā Crowddreaming mākslas metodes paraugs.
Dilemma
Vai mēs joprojām spējam pildīt savu lomu kā izglītotāji un palīdzēt jauniešiem laikmeta izaicinājumā - izprast,
radīt un nodot tālāk digitālo kultūru?
Nodoms
Definēt ilgtspējīgu mācību programmas formātu, kas palīdz skolēniem attīstīt atbilstošu digitālo kultūru,
vienlaikus piedāvājot izaicinājumu sniegt savu ieguldījumu digitālā pieminekļa "Piazza Europa" veidošanā.
Stāsts
Ieguldījums digitālajā kolektīvajā mākslas darbā "Piazza Europa" stimulē jauniešus pārdomāt Eiropas
transkulturālo dabu un ļauj viņiem labāk izprast, kā radīt un nodot tālāk digitālo kultūru. Skolēniem ir
jāiedomājas, ka viņi atrodas jebkurā Eiropas laukumā un viņiem ir draugi citās Eiropas valstīs, kuriem vēlas
pateikties par viņu valsts kultūras devumu.
Tajā pašā laikā skolotāji, kurus aizrauj jauninājumi izglītībā, atklāj jaunas tehnoloģijas, eksperimentē ar
jaunām metodēm un veido kontaktus ar kolēģiem, kuriem ir līdzīgas intereses un aizraušanās.
Rezultāts
Crowddreaming konkursam ir jārada pieredze papildinātās realitātes darbu veidošanā, atspoguļojot Eiropas
transkulturālo būtību.

3.3 Panākumu atslēgas
Konkursam Itālijā bija četras panākumu atslēgas.
1. Atlase
Neskatoties uz to, ka konkursā varēja piedalīties jebkura skola no Itālijas vai ārvalstīm, reklāmas sludinājumi
un konkursa noteikumi bija izstrādāti ar mērķi iesaistīt tikai tos skolotājus, kuriem ir liela interese par izglītības
eksperimentiem un kuri bija ieinteresēti jaunu digitālu risinājumu meklēšanā. Galvenā prasība konkursa
dalībniekiem bija pievienošanās ziņojumapmaiņas sistēmai "Telegram" un tās kā vienīgā kanāla izmantošana
saziņai ar organizatoriem.

2. Izglītības ministrijas atbalsts
Izglītības ministrijas atbalsts tika īstenots tikai vienā aspektā, taču tas bija ļoti nozīmīgs: oficiālas informācijas
par konkursu nosūtīšana visām skolām. Šis informācijas kanāls sevi pierādīja kā visefektīvākais. Tas bija
efektīvāks pat par sociālajiem medijiem.

3. Tērzēšanas kanāls un princips "sadarbība-sacensība"
Kopš trešā konkursa liels uzsvars tiek likts uz principu “sadarbība-sacensība, kas aizgūts no veiksmīgā “Made
in Italy” rūpniecības modeļa: visi dalībnieki sadarbojas, lai gūtu kopējus panākumus uzsāktajā iniciatīvā un
individuāls uzvarētājs tiek noteikts tikai tad, kad tiek sasniegts noteiktais kopīgais minimālais mērķis. Šis
princips tika iekļauts arī konkursa noteikumos. Tādā veidā bija paredzēts pārvarēt pretrunu, kas raksturīga
tradicionālo konkursu modelim, kurā valda konkurence: pasākums tiek organizēts, lai apvienotu skolotājus,
kam ir vienādas intereses, bet pēc tam viņu sadarbība tiek pārtraukta, padarot viņus par pretiniekiem ceļā uz
uzvaru.
"Piazza Europa" diskusiju grupa Telegram platformā bija galvenais elements šī “sadarbības-sacensības” idejas

popularizēšanā starp skolotājiem. Pateicoties Stati Generali dell'Innovaizone moderatoru pacietīgajam
darbam un sarunu organizēšanai, grupa saliedējās un kļuva par projekta virzītāju. Šobrīd tajā ir 89 biedri, kuri
ir izplatījuši vairāk nekā 6000 ziņojumu par visa veida izglītības iespējām, kā arī koordinējuši skolu līdzdalību
dažādās iniciatīvās. Konkursa laikā grupa tiek iesaistīta kādas tēmas padziļinātā izpētītē, kuru pēc tam katrs
skolotājs patstāvīgi izstrādā kopā ar saviem skolēniem.

4.

Metaverse modelis

Joprojām diezgan nepilnīgajā platformu un pakalpojumu piedāvājumā papildinātās realitātes projektu
veidošanai Metaverse Studio (https://gometa.io) šobrīd ir atzīta par vispiemērotāko sistēmu, lai veidotu
pirmos Piazza Europa darbus. Neskatoties uz daudzajiem acīmredzamajiem produkta ierobežojumiem,
Metaverse Studio ir trīs funkcijas, kas nodrošina tā atbilstību pašreizējām projekta vajadzībām:
-

ļauj viegli ģeolokalizēt digitālo saturu;
darbojas samērā labi daudzos viedtālruņu modeļos;
pieejamas veidnes, kuras var kopēt/klonēt un pielāgot savām vajadzībām arī cilvēki bez
programmēšanas prasmēm.

Šis pēdējais aspekts ir vissvarīgākais, lai nodrošinātu Piazza Europa panākumus, un skolotāji to augstu
novērtēja gan tāpēc, ka tas ļauj skolēniem atklāt papildinātās realitātes pasauli, gan tāpēc, ka tas ļauj viņiem
redzēt tūlītēju un ļoti iepriecinošu rezultātu, kam ir pozitīvi motivējoša ietekme.

3.4 Riska faktori
Itālijas konkursos "Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada digitālo kultūru" tika strādāts, lai novērstu divus
galvenos riska faktorus: dalībnieku “atbiršana” un skolotāju neprasme darboties starpkultūru perspektīvā.

Apmēram 50 % skolotāju, kas iesaistījās konkursos un uzsāka apmācību, to nepabeidza. Kā viens no iemesliem
jāmin tas, ka skolotāji iesaistījās projektā bez patiesas motivācijas. Analizējot situāciju, tika noteikti divi
galvenie iemesli, kas ietekmēja šo rezultātu.
Pirmais ir saistīts ar Telegram platformas kā unikālas komunikācijas vides pieņemšanu. Daudziem skolotājiem
bija grūtības vai nu tāpēc, ka viņiem trūka prasmju jaunu rīku izmantošanā, vai arī tāpēc, ka viņi nebija
psiholoģiski gatavi, lai sazinātos nekontrolētā vidē, piemēram, “tērzētavā. Šādu skolotāju skaits nepārtraukti
samazinās, jo veidojas ieradums e-pasta sarakstes vietā izmantot tūlītējās ziņojumapmaiņas rīkus. Tomēr šī
barjera netiek uzskatīta par šķērsli, bet gan par atlases kritēriju, kas ļauj projektā iesaistīties tikai tiem
skolotājiem, kuri ir ieinteresēti piedalīties tiešsaistes sadarbībā.
Otrais iemesls, kas ietekmē apmācību nepabeigušo skolotāju skaitu, ir saistīts ar skolotāju noslodzi
daudzveidīgās darbībās. Viņiem ir jāatrod laiks, lai iesaistītos un darbotos projektā. Risks tika samazināts,
izmantojot aktīvu komunikāciju tiešsaistē un pēc iespējas vairāk integrējot šo konkursu ar citu projektu
aktivitātēm.
Otrais riska faktors parādījās, izvēloties tēmu par Eiropas transkulturālismu. Daudziem skolotājiem bija grūti
apzināties, cik daudz citu Eiropā dzīvojošo iedzīvotāju kultūras elementu viņi ir pārņēmuši. Savukārt daudzi
mēdz domāt pretējā virzienā un joprojām piedāvā bērniem svarīgas kultūras tēmas, kas kopīgas Eiropā, bet
pirmsākumi meklējami Itālijā. Īpaši tas bija vērojams pirmajos konkursos. Lai samazinātu šo riska faktoru, ļoti
būtiska nozīme bija aktīvam dialogam gan ar organizatoriem, gan starp skolotājiem, izmantojot sadarbības,
nevis sacensības pieeju.

4. Konkursa pārnese uz Eiropas valstīm
4.1 Mācību vajadzības
Pedagogu regulārās tikšanās (Coaching Circles) sniedza svarīgu informāciju par projektā iesaistīto skolotāju
interesēm, nedrošību, nodomiem un iepriekšējo pieredzi. Tika apzināti arī atvērtie mācību resursi, kas ir
pieejami kolēģiem.
Sarunās noskaidrojās šādas galvenās mācību vajadzības:
-

iemācīties izmantot digitālās tehnoloģijas, lai ieinteresētu un aktīvi iesaistītu skolēnus vēstures un
kultūras mantojuma izpētē, izmantojot arī spēļošanas tehnikas;

-

atklāt jaunas idejas, jaunus iedvesmas avotus un jaunas metodes digitālo projektu ieviešanai kultūras
mantojuma jomā. Apmācību laikā tika atrasti daudzi piemēri, un tos var izmantot, lai veidotu atvērtos
izglītības resursus;

-

sekot jaunajām iespējām, ko kultūras mantojuma nozarei piedāvā digitālās tehnoloģijas;

-

identificēt vispiemērotākās tehnoloģijas un digitālos resursus, kurus ir viegli izmantot savos projektos;

-

apgūt pamatzināšanas par papildinātās un virtuālās realitātes tehnoloģijām, lai spētu vadīt skolēnu
projektus;

-

attīstīt nepieciešamās prasmes, lai varētu atbalstīt skolēnus;

-

veidot vienotu izpratni par Eiropas kopīgajām vērtībām.

Sarunas apmācību laikā apstiprināja risku, kas jau tika atklāts sākotnējos itāļu konkursos: tendence
koncentrēt uzmanību uz vietējo kultūras mantojumu. Tas protams nav slikti, bet var apdraudēt projekta
mērķi - palielināt skolēnu izpratni par Eiropas realitātes dziļo starpkultūru raksturu.

4.2 Pārneses modelis
Crowddreaming konkursa darbības modelis patiesībā ir diezgan vienkāršs un tikai tā pirmajā posmā ir
saistīts ar Itālijas specifiku.
Konkursa norisei plānoti sekojoši posmi:
1.
2.
3.
4.

Konkursa izsludināšana un dalībnieku reģistrācija;
Satura izstrādes posms skolās;
Iesniegto darbu atbilstības novērtējums;
Digitālā konstrukcijas "Piazza Europa" atjaunināšana un uzstādīšana

4.2.1. Publiskais uzaicinājums
Šis posms ir vienīgais, kas ir saistīts ar Itālijas specifiku tādā veidā, ka Izglītības ministrijas atbalsts aktīvi
izplatot uzaicinājumu piedalīties konkursā visās Itālijas skolās, izrādījās līdz šim visefektīvākais skolotāju
uzmanības piesaistīšanas elements.
Nākamajiem konkursiem, pamatojoties uz pilotprojekta rezultātiem, jāizstrādā divi dokumenti, kas
izmantojami kā vadlīnijas:

-

konkursa noteikumi, kas sastāv no galvenās sadaļas, kas ir kopīga visām valstīm, un sadaļas, kas kopējā
shēmā ļauj iekļaut iespējamās katras iesaistītās valsts skolu sistēmas atšķirības;

-

valsts un privāto iestāžu saraksts katrā valstī. Tiek uzskaitītas iestādes, kas var sniegt ieguldījumu
uzaicinājumu izplatīšanā un efektīvi iesaistīties projekta īstenošanas nodrošināšanā. Balstoties uz
projekta partneru veikto pētījumu rezultātiem, sarakstā varētu iekļaut:
Horvātija

-

CTK (CENTAR TEHNIČKE KULTURE) varētu vēlēties izpētīt sinerģiju ar vairāku iniciatīvu dalībniekiem, kas
aprakstīti dokumentā “Stratēģija: Rijeka - 2020. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta”.

-

Starptautiskās apmaiņas programma "27 Neighborhoods" varētu būt lieliska iespēja identificēt un dalīties
ar kultūras elementiem, par ko dalījās pieredzē dalībnieki.

-

Eiropas vēstures laboratorija "The Season of Power" varētu piedāvāt iespējas atzīt Rijekā ienākošās
kultūras ietekmes.

-

Visbeidzot iniciatīva "Virtuve", lai salīdzinātu ēšanas paradumus, kas rodas migrācijas rezultātā.
Latvija

-

LIKTA varētu izpētīt veidus, kā piedāvāt “Europa Square” un “Crowddreaming” kā noderīgus rīkus, lai
sasniegtu Kultūras ministrijas stratēģijā "Radošā Latvija" izvirzīto mērķi: atbalstīt bērnu un jauniešu
radošuma attīstību vispārējā formālajā izglītībā un neformālajā izglītībā saistībā ar nemateriālo kultūras
mantojumu un digitālo kultūras mantojumu.

-

Tas pats attiecas uz projektu “Skola2030", jo tas veicina metodikas attīstīšanu vispārējā izglītībā, kas ļautu
skolēniem novērtē sevi kā kultūras mantojuma veidotāju. Proti, varētu izpētīt atvērto izglītības resursu
apmaiņas iespējas.

-

Projekts "Latvijas kultūras kanons" varētu piedāvāt citu iespēju starptautiskai sadarbībai. Informācijas
pievienošana par to, kā kanonā iekļautās vērtības ir ietekmējušas citas Eiropas kultūras, varētu palīdzēt
pilnveidot izpratni par iemesliem, kādēļ jāpateicas Latvijai "Europa Square ".
Grieķija

-

Līdzīgi kā "Latvijas kultūras kanonā" "Nemateriālā kultūras mantojuma nacionālais uzskaitījums" varētu
būt līdzeklis, lai sasniegtu mērķi novērtēt Grieķijas kultūras ieguldījumu citu Eiropas tautu kultūrā.
Iespējams, ka saistībā ar Grieķijas "Kultūras digitālo stratēģiju", un jo īpaši izmantojot eTwinning
platformu, lai veicinātu starpkultūru mācīšanos, kā paredzēts vadlīnijās "Skolu aktivitāšu programmu
izstrāde un ieviešana laika posmā no 2018.-2019. gadam".

4.2.2 Satura izstrāde
Šajā konkursa posmā nav aktivitāšu, kuru ietvaros būtu nepieciešama īpaša pielāgošanās kādai atsevišķai
dalībvalstij. Šie ieteikumi attiecas uz visiem partneriem.

-

Katru dienu, izmantojot “tērzētavu”, veicināt diskusijas skolotāju starpā un iesaistīt tajās visus
pedagogus. Šī aktivitāte bija konkursa panākumu atslēga.

-

Izmantot projekta “tērzētavu”, lai saskaņotu kopējo redzējumu par Eiropas transkulturālisma
jēdzienu, izmantojot gan veiksmes stāstu (sk. 3.2. punktu), gan konkrētus piemērus.

-

Sniegt savlaicīgu palīdzību, atbildot uz tehniskiem jautājumiem par papildinātās realitātes platformas
izmantošanu.

-

Identificēt ieinteresētās puses vietējā mērogā, kas atbalstītu skolēnus satura izstrādē, iekļaujot
aktivitātes līdzīgos projektos. Šajā gadījumā skolotāji varētu optimāli izmantot laiku, kas veltīts
projektiem un ārpusstundu aktivitātēm.

4.2.3 Novērtēšana
Konkursa uzsākšanas posmā jāsaskaņo visiem kopīgi vērtēšanas kritēriji.

4.2.4. “Europa Square” digitālā materiāla atjaunināšana un ieviešana
Šajā posmā vissvarīgākā ir komandas izveidošana, kura spēj izmantot speciālo programmatūru, kas ir viens
no projekta nodevumiem.

