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Ievads 
 

Šī dokumenta mērķis ir strukturēti izklāstīt Crowddreaming metodikas izmēģinājuma posma rezultātus. 

Īstenojot projektu Crowddreaming: jaunieši kopīgi rada digitālu kultūru, Itālijā izstrādātā labā prakse tika 

ieviesta nacionālajā un Eiropas līmenī četrās valstīs: Itālijā, Horvātijā, Latvijā un Grieķijā. 

Šajā dokumentā ir izskaidrota metodika, kas izmantota, lai paplašinātu seminārus ar jauniešiem. Šajā 

dokumentā ir apskatāmi novērtēšanas rezultāti no jauniešiem, kas piedalījās semināros, skolotājiem, kas 

vadīja seminārus, un skolotājiem no katras valsts, kuri veicināja izmēģinājuma posmu partnervalstīs. 

COVID-19 infekcijai bija ļoti liela ietekme uz izmēģinājuma posmu. Tāpēc ziņojumā ir iekļauts plānotās un 

pielāgotās metodoloģijas apraksts, kā arī nodaļa, kas veltīta COVID-19 ietekmei uz Crowdreaming metodikas 

pilotēšanu. SVID analīzē tiek salīdzināti pilotēšanas posma iekšējās un ārējās stiprās un vājās puses.  

Šī ziņojuma saturs tiek tulkots visās partneru valodās, un tas tiks izmantots politikas ieteikumu izstrādē.  
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Ievads un konteksts 
 

Projekta Crowddreaming: jaunieši kopīgi rada digitālu kultūru (CDDC) mērķis ir izplatīt un paplašināt vietējā, 

valsts un Eiropas līmenī labo praksi digitālā kultūras mantojuma popularizēšanas jomā kā iekļaujošas izglītības 

līdzekli un Eiropas vērtību veicināšanu jauniešu vidū vecumā no 13 līdz 19 gadiem.  

“Crowddreaming” ir dzimis kā konkurss, kas paredzēts itāļu skolām, kuru popularizēja Itāļu partneris Stati 

Generali dell'Innovazione un Digitālā kultūras mantojuma, mākslas un humanitāro zinību skola, kas 2018. 

gadā ir noticis jau trešo reizi. Tā mērķis ir rosināt gan skolotāju, gan jauniešu izpratni par laikmetīgo 

izaicinājumu, uz kuru tiek aicinātas jaunās paaudzes, kas būs pirmās cilvēces vēsturē, lai atrastu sev digitālu 

kultūras mantojumu. Metodoloģijas mērķis ir palielināt izpratni par grūtībām, kas saistītas ar šo problēmu, 

un stimulēt jaunu paradigmu pieņemšanu, kas nepieciešamas, lai darbotos īstenības digitālajā dimensijā. 

Pamatojoties uz satura apguves principu, katrs izdevums aicina dalībniekus dot ieguldījumu digitālā 

pieminekļa (vai ainas) celtniecībā, uzliekot viņiem problēmu, kas saistīta ar digitāla kultūras satura 

pārraidīšanu paaudzēs. 

Palielināšana nozīmē labas prakses atkārtošanu plašākā mērogā, tās pārnešanu citā kontekstā vai ieviešanu 

augstākā līmenī. Noteikto labo praksi - “Crowddreaming” metodi - Itālijā jau ir izmēģinājusi Itālijas 

partnerorganizācija Stati Generali dell’Innovazione. CDDC darbības joma ir paplašināt un pārnest to 

horizontāli un transnacionāli uz dažādām izglītības sistēmām un kontekstiem citās Eiropas valstīs, tieši 

Horvātijā, Grieķijā, Itālijā un Latvijā.  

 

Pēc MOOC beigām ir uzsākts pilotēšanas posms, kā arī skolotāju semināri ar skoēniem (kopā 1631 skolēns) 

un kopumā 236 digitālo ainu gatavošana, no kurām 80 tika ievietotas platformā Europa Square.  
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CDDC semināru ar jauniešiem metodika 
 

Izmēģinājuma eksperimenti Eiropas skolās notika pēc veiksmīgās Crowddreaming MOOC pabeigšanas. Kad 

skolotāji sekmīgi pabeidza MOOC, viņiem kopā ar saviem audzēkņiem bija jātestē Crowddreaming metodika. 

Projekta laikā  katrai valstij bija jāiesaista 20 pasniedzēji (kopā 80 pasniedzēji), kas testētu  šo metodiku, un 

pavisam kopā bija jābūt iesaistītiem vismaz 1,600 skolēniem. Šis mērķis tika sasniegts - 90 skolotāji, kas vadīja 

seminārus 1,631 skolēniem. 

Lai izskaidrotu metodiku, kas izmantota CDDC semināru pilotēšanā ar jauniešiem, ir svarīgi saprast, kā šī 

aktivitāte tika plānota pirms COVID-19. 

 

Pirms-COVID-19 metodika 
Kad skolotāji pabeidza MOOC, viņiem kopā ar skolēniem bija jāizmēģina Crowddreaming metodika. Šim 

pilotam bija plānots iziet četras fāzes.  

Katrā no turpmāk aprakstītajām fāzēm skolotāji un skolēni tiek aicināti dalīties zināšanās un sadarboties 

tiešsaistes kopienā, izmantojot Eiropa Square “aizkulišu pakalpojumus”. Skolotāji arī tiek mudināti iesaistīt 

visas vietējās ieinteresētās puses, kas varētu palīdzēt skolēniem veidot labākas digitālās ainas kā vietējos 

māksliniekus, programmatūras ekspertus, vēsturniekus un citus ekspertus.  

1. posms prasa skolotājiem līdzveidot pašiem savu “Europa Square” veiksmes stāstu un pārveidot to 

Holivudas stila iestudējuma plānā. 

Šajā procesā ir divi būtiski posmi: pāreja no redzējuma uz pārliecinošu stāstu un no pārliecinoša stāsta uz 

atbildīgu sociālās inovācijas projektu. MOOC modulis “Crowddreming māksla” izglīto, kā tos pārvaldīt. 

Šis posms sastāv no sekojošiem posmiem: 

1. Sākuma punkts ir acīmredzams apliecinājums: katrs projekts, kas sasniedzis savu mērķi, stāsta par 

panākumiem pasaules mērogā. Tāpēc mēs sākam no laimīgajām beigām, iztēlojoties, kā tieši mēs 

vēlētos notikt, ja viss tiktu realizēts saskaņā ar mūsu nodomiem. 

2. Turpinām rakstīt stāstu, kas jāpaveic, lai nonāktu līdz laimīgajām beigām. Izveidotās Holivudas 

grāvēju scenāristu un izstrādes vadības metodes pierāda sevi kā nenovērtējamus rīkus, lai iegūtu 

atbildīga sociālās inovācijas projekta "iestudējuma" saskaņotu dizainu. Tās ne tikai piespiež 

identificēt visus nepieciešamos materiālos, cilvēku un laika resursus, bet galvenokārt stimulē ņemt 

vērā arī emocionālo, ētisko un cilvēcisko dimensiju, kuru parasti izlaiž vai nepietiekami novērtē ar 

analītiskām projekta vadības metodēm.  
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3. Pārņemot "Crowddreaming mākslas” paņēmienus, stāstu rakstīšanas process darbojas šādi: mēs 

sākam no laimīgām beigām un iedomājamies apmeklēt mūsu Eiropas laukumu 2050. gadā, kad tas 

tagad ir kļuvis par Eiropas kultūras mantojuma ikonu ne vairāk, ne mazāk kā Kolizejs vai Eifeļa tornis. 

Ceļojot laikā, mēs rekonstruēsim visus vēsturiskos soļus, kas noveda pie tik skaļa rezultāta, līdz mēs 

sasniegsim sākotnējo dzirksti: Crowddreaming projektu.  

Skolotāji strādā divos līmeņos. Pirmajā līmenī viņi sadarbojas ar visu partnervalstu pasniedzēju un 

pasniedzēju kopienu, lai izstrādātu “Europa Square” veiksmes stāsta galveno sižetu. Otrajā līmenī viņi izstrādā 

savus apakšlaukumus, sīki izklāstot to, kas ļāva “Europa Square” gūt panākumus viņu vietā un vietējā 

sabiedrībā. Kad stāsts ar visiem saviem apakšlaukiem ir gatavs, skolotāji izstrādā izstrādes plānu atbilstoši 

Crowddreaming metodoloģijai. Tad viņi sāk sadarboties ar skolēniem, lai rakstītu un veidotu digitālās ainas. 

Šī posma rezultāts ir veiksmes stāsts un izstrādes plāns. 

2. posmā skolotājiem jāpalīdz saviem audzēkņiem radīt digitālās ainas. 

Ainas ir stāstījuma vienības, kas izveidotas uz jebkura veida digitālas vides(video, teksta, attēla, 3D grafikas, 

grafiska romāna utt.), jo digitālaispiemineklis ir transmediāls pēc sava rakstura. Ainas ir samontētas digitālajā 

skatuvē, un tās var izvietot uz jebkura liela,pietiekami fiziska laukuma vai atklātas telpas, izmantojot 

mūsdienīgas,progresīvas realitātes komerciālās tehnoloģijas. Apkopotās ainas ir par nozīmīgām Eiropas 

vērtībām, vēsturi, sociāloiekļaušanu un transculturālajām apmaiņām. Šajā sakarā Europa Squaredarbojas kā 

muzejs. Digitālā skatuve aicina apmeklētājus mijiedarboties unrīkoties. Viņi tiek mudināti atzīt to daudzo 

savas kultūras elementuklātbūtni, kas nāca no citām Eiropas kultūrām un kas tik labi un tik dziļiintegrējās, lai 

būtu neredzami neizglītotām acīm, un tiek uzskatīti parpašsaprotamiem, it kā viņi tur būtu bijuši mūžīgi. 

Šajā brīdī apmeklētājam tiek lūgts izpildīt pateicības aktu pret iedzīvotāju,kas viņam/viņai piešķīris kultūras 

dāvanas, kuras viņš/viņa vērtē visvairāk. Šajā ziņā Europa Square darbojas kā teātris. 

Skolās veiktās izmēģinājuma aktivitātes rezultātā skolēni rada virkni “digitālo ainu”, kas vēlāk tiks montētas, 

lai radītu galīgo digitālo pieminekli. 

3. posms prasa skolotājiem sadarboties ar pasniedzējiem, lai integrētu viņu audzēkņu radītās digitālās ainas 

Europa Square. 

4. posms prasa, lai skolotāji sadarbotos ar saviem skolēniem un pasniedzējiem, lai izveidotu “Europa Square” 

instanci pie laukuma vai jebkuras citas atvērtas telpas, kas būtu fiziski pieejama cilvēkiem savā pilsētā, lai 

parādītu savu piederības sajūtu Eiropai. 
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COVID-19 pielāgota metodika 
Šo projekta posmu mainīja negaidītā COVID-19 situācija, kas lielā mērā ietekmēja mūsu mērķgrupas – 

skolēnus un skolotājus. Lai turpinātu sekmīgi īstenot projektu partneru sadarbību, tika pielāgota 

Crowddreaming metodoloģija, lai tā būtu vispiemērotākā sapludinātajai un tiešsaistes mācību videi, kā arī 

skolēnu un skolotāju vajadzībām. Galvenais šķērslis, kas bija jāpārvar, bija tas, ka skolotājiem nebija laika 

vadīt seminārus, jo viņiem radās papildu darba slodze, lai skolēniem sagatavotu tiešsaistes mācību 

materiālus. Otrs šķērslis bija uzstādījuma maiņa. Lai gan semināri bija plānoti kā F2F aktivitātes, tagad tos 

varēja vadīt tikai tiešsaistes formā vai dažos gadījumos daļēji uz vietas. 

Lai pārvarētu šos šķēršļus, daudz svarīgāka kļuva valstu pasniedzēju loma. Pasniedzēji uzturēja ciešus 

kontaktus ar skolotājiem (izmantojot e-pastu, telefona zvanus, tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumus), 

pārliecinoties, ka viss tiks izplānots. Viņi bija ļoti integrēti katrā pilotdarbības posmā. Metodika tika pielāgota 

šādi: 

Pilotprojekta mērķis palika nemainīgs - veidot digitālās ainas šādu tēmu ietvaros. 

1) Kopīgās Eiropas vērtības 

2) Kultūras mantojums 

3) Kopējā vēsture 

4) Starpkultūru dialogs un sociālā integrācija (saistībā ar Eiropas kultūras mantojumu)  

Digitālās ainas forma palika tāda pati. Tā pārstāv projektu, ko izveidojuši komandās organizētie skolēni. 

Projekta mērķis ir izteikt pateicību vai pateicību citai Eiropas valstij par ieguldījumu pilotējamo valstu 

nacionālajā mantojumā. 

1. posms sastāvēja no Eiropas valstu un kultūru izpētes un to ieguldījuma citām nācijām. Izpēte tika veikta 

individuāli vai komandās, skolā vai kā mājasdarbs. Katrs skolotājs nolēma, kā veikt šo posmu atkarībā no 

COVID-19 pasākumiem. Visos gadījumos šis posms sākās ar Crowddreaming projekta un metodikas 

prezentāciju klasei, pēc kuras skolotāji izskaidroja izpētes posmu un to, kā tas tiks veikts. Dažos gadījumos 

pasniedzēji tika lūgti šo posmu prezentēt skolēniem. 

2. posms bija diskusiju posms. Pēc tam, kad skolēni veica pētījumus, viņi prezentēja izvēlēto priekšmetu 

(piemēram, Francijas kultūra velosipēda izgudrošanai) uz visu klasi (tiešsaistē vai klātienē). Skolotājiem bija 

svarīga loma diskusiju vadīšanā un to skolēnuu grupu izveidē, kuriem ir tādi paši vai līdzīgi viedokļi un 

pateicība. 
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3. posms bija izstrādes posms. Kad skolēnu grupa veiksmīgi izvēlējās pateicības priekšmetu, sākās izstrādes 

posms. Šajā posmā piedalījās skolotāji un skolotāji, kas skolēniem palīdzēja interpretēt savas idejas, 

izmantojot digitālos rīkus. Rezultāts ir digitāla aina (video, paplašināts realitātes pieredzes projekts, Web lapa 

utt.), kas atbild uz šādiem jautājumiem: 

1) Kurš izsaka savu pateicību caur šo ainu? (Skolas nosaukums.) 

2) Kam jūs izsakāt pateicību? (Kurai valstij skola pateicas?) 

3) Kāpēc esat pateicīgs? (Kā šī valsts palīdzēja jūsu kultūrai?) 

Pirmajos trijos posmos skolotāji tika mudināti iesaistīt vietējās/reģionālās ieinteresētās personas, kas varētu 

viņiem palīdzēt vadīt seminārus. Dažiem skolotājiem izdevās iekļaut vietējo muzeju pārstāvjus savās 

darbnīcās, kas skolēniem sniedza vērtīgas zināšanas un iedvesmu. Valstu skolotājiem šajā posmā bija 

nozīmīga loma, jo viņu zināšanas par digitālajiem rīkiem, projektu vadību, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi un 

kultūras mantojumu ir plašas un ļoti noderīgas, lai pabeigtu digitālās ainas un veiksmīgi pabeigtu izstrādes 

posmu. 

4. posms bija pabeigto digitālo ainu “piegāde”. Tas tika darīts sadarbībā ar katras valstu pasniedzējiem jeb 

tutoriem. Skolotāji no saviem audzēkņiem savāca digitālās ainas un nosūtīja tās valsts pasniedzējiem, kuri tās 

vērtēja un konsultēja skolotājus, lai tos uzlabotu vai mainītu, ja tas bija nepieciešams. 

Digitālas ainas projekti, kas norisinājās pirmajās trīs fāzēs un atbildēja uz iepriekš minētajiem jautājumiem, 

tika uzskatīti par atbilstošiem Crowddreaming Europa Square platformai. Kopumā uz “Europa Square” 

platformā tika iekļautas 80 skolēnu radītas digitālās ainas. 

Jauniešu veidotās digitālās ainas tika augšupielādētas “Europa Square” platformā, kas ir ilglaicīgs digitālais 
piemineklis, kurš Eiropai ir veltīts kā transkulturāla laboratorija. Piemineklis ir vieta, kur saglabāt digitālās 
atmiņas par kultūras apmaiņu un vienlaikus skatuvi, kur cilvēki tiek mudināti rīkoties un mijiedarboties. 
“Europa Square”ir paplašinātās realitātes skatuve, kurā notiek mūžīgā pateicības ceremonija. Apmeklētājs 
tiek aicināts apiet digitālo dimensiju, ko atklāj viņa viedtālrunis, kur apmeklētājs var mijiedarboties ar 
digitālajiem mākslas darbiem, kas stāsta stāstus par Eiropas starpkultūru priekšmetiem. Apmeklētājs tiek 
aicināts pateikties cilvēkiem no citām kopienām, kas dzīvo Eiropā, par viņu ieguldījumu kultūras mantojuma 
veidošanā. 

Valstu skolotāju nozīmīgā loma 
Ļoti nozīmīgu lomu pilotprojekta veiksmīgā pabeigšanā visās valstīs veica valsts pasniedzēji. Pasniedzēji 

organizēja izmēģinājuma pasākumus savās valstīs: izvēlējās skolotājus un skolas, kā arī uzturēja ciešu 

komunikāciju ar pilotā iesaistītajiem skolotājiem. Pasniedzēji atbalstīja skolotājus viņu pilotētajā darbībā, 

palīdzot viņiem iziet cauri visām metodikas fāzēm un sniedzot ekspertu padomus digitālo ainu radīšanā. 

Nacionālie pasniedzēji organizēja un veica mācību seminārus jeb coaching circles ar pilotēšanas skolotājiem 

pilotēšanas sākumā un noslēgumā. Pirmā coaching circles kārta kalpoja par pamatu prāta vētrai un 

izvērtēšanai par to, kādā veidā metodoloģija varētu tikt pielāgota COVID-19 situācijai. Otrā coaching circles 
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kārta bija veltīta semināru vērtējumiem, kas sniedza pasniedzējiem atsauksmes par metodiku un 

pilotprojektu veikšanu kopā ar skolēniem. Lai uzzinātu vairāk par coaching circles metodoloģiju, lūdzu, 

izlasiet mācību rīku komplekta dokumentu, uz kuru ir atsauce šī dokumenta sadaļā Atsauces. 

 

Pilotprojekta procesa laika grafiks 
Tika plānots, ka semināri ar jauniešiem sāksies pēc moodle kursa (no 2020. gada aprīļa līdz maijam), bet, tā 

kā COVID-19 situācija prasīja jaunus pielāgojumus un pasākumus, laiks moodle kursa pildīšanai tika pagarināts 

un līdz ar to tika pagarināts arī izmēģinājuma posms. Lielākā daļa semināru ar skolēniem notika no 2020. gada 

augusta līdz 2021. gada janvārim visās pilotporjektā iestaistītajās valstīs. 

1. tabula Pilotprojekta procesa matrica: 

2020 2021 

JAN FEB MAR APR MAI JŪN JŪL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 

Skolotāju 
atlase 

Moodle kurss jeb MOOC Crowddreaming pilotēšana ar skolēniem 

 

Skolotāju 
atlase 

pilotproj
ekta 

posmam 

Coaching 
circles 

metodikas 
pielāgošanai 

Digitālo ainu 
izstrāde 

Coatching circle 
novērtēšana 
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Mērķa grupa 
 

“Crowddreaming” metodoloģija tika paplašināta un pilotēta skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem 

(vidusskolēni visās pilotāžas valstīs, izņemot Horvātiju, kur 7. un 8. klašu skolēni arī atbilst vecuma grupai). 

Viņi guva labumu no projekta aktivitātēm, apgūstot un attīstot zināšanas, kompetences un prasmes par 

kultūras mantojumu, kopīgo vēsturi, starpkultūru dialogu, kritisko domāšanu, plašsaziņas līdzekļu 

lietotprasmi, radošumu un digitālajām prasmēm. Paredzētā ietekme galvenokārt tika īstenota, izmantojot: 

- Mācību semināru ar skolēniem īstenošana skolā, pamatojoties uz iepriekš minēto prasmju 

apguvi. 

- Digitālā materiāla izstrāde, pamatojoties uz pateicības tēmu digitālā pieminekļa ražošanā. 

- Iesaistīšanās interneta platformā Europa Square, kuras mērķis ir izveidot efektīvu Eiropas 

kopienu, kas sasaukta ap virtuālu laukumu, kas balstīts uz mijiedarbību dažādu Eiropas jauniešu 

un pedagogu starpā. 

Galīgo labuma guvēju atlases laikā īpaša uzmanība tika pievērsta dalībniekiem no dažādām nelabvēlīgām 

situācijām, kas veidoja 33% no kopējā dalībnieku skaita. Partnerībā apņēmās iekļaut vismaz 30% skolēnu, kas 

nāk no nelabvēlīgām situācijām, un sasniegt šo mērķi. Kopā bija 33% dalībnieku jeb 548 skolēni (kopā 1631 

dalībnieks), kas atbilda šai kategorijai. Tie ir skolēni no lauku rajoniem, skolēni ar sociālām un mācīšanās 

grūtībām, kuriem COVID-19 dēļ nepieciešams speciāls atbalsts (sociālemocionālais, tehnoloģiskais u.c.). 

2. tabula Mērķa grupas rādītāji: 

Paredzēts projekta iesniegumā Sasniegts pilotprojekta posmā 

1600 jaunieši iesaistīti pilotprojekta aktivitātēs 1631 jaunieši iesaistīti pilotprojekta aktivitātēs 

Katrā partnervalstī īstenoti 20 semināri ar skolēniem 
(kopā 80) 

Kopumā īstenoti 210 semināri ar skolēniem, vidēji 52 
semināri katrā valstī 

vismaz 80% skolēnu iesaistījušies digitālo ainu tapšanā 97% skolēnu iesaistījušies digitālo ainu tapšanā 

vismaz 80% jauniešu ir apmierināti ar programmu 94% jauniešu ir apmierināti ar programmu 

Katrā valstī pilotprojekta laikā izveidotas 20 digitālās 
ainas (kopā 80) 

Kopā ir izveidotas 236 digitālās ainas, vidēji 59 katrā 
valstī 

“Europa Square” platformā augšupielādētas vismaz 80 
digitālās ainas. 

“Europa Square” platformā augšupielādētas vismaz 80 
digitālās ainas. 
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Izmēģinājuma novērtējuma rezultāti 

Skolēnu novērtējums 
Mēs novērtējām skolēnu Crowddreaming semināru pieredzi, veicot anonīmu tiešsaistes aptauju pilotprojekta 

posma noslēgumā. Aptauja parādīja, ka 94% dalībnieku ir apmierināti ar Crowddreaming semināriem. 97% 

semināra dalībnieku norādīja, ka viņi aktīvi piedalījās digitālo ainu izgatavošanā. 93% skolēnu apgalvoja, ka ir 

apguvuši jaunas prasmes, piedaloties darbnīcās. 94% skolēnu nākotnē vēlētos piedalīties līdzīgās aktivitātēs. 

Papildu atsauksmes, ko saņēmām no skolēniem: 

• Skolēni izmantoja iespēju, ko darbnīcas ļāva viņiem sadarboties ar citām iestādēm, bibliotēkām, 

muzejiem un arhīviem;  

• Dotais uzdevums, paust pateicību citām valstīm un kultūrām, lika tām jēgpilnā veidā saprast un 

izbaudīt pašiem savu kultūras mantojumu; 

• Skolēni pauda prieku par jaunu digitālo prasmju apgūšanu, piemēram, virtuālās un paplašinātās 

realitātes pieredzes radīšanu, izmantojot Metaverse Studio; 

• Skolēni uzskatīja, ka dalība semināros paplašina viņu redzesloku un sniedz viņiem papildu zināšanas, 

kas nav plānotas ikgadējā mācību programmā; 

• Skolēniem patika strādāt grupās, kurās ir kopīgas lomas; 

• Kopumā skolēni, kas piedalījās semināros, izmantojot tiešsaistes rīkus, apgalvo, ka viņiem vairāk 

būtu paticis tikties ar darbnīcām, bet saprot, ka COVID-19 dēļ tas nebija iespējams; 

• Skolēni, piedaloties semināros, jutās kā daļa no plašākas sabiedrības. 

 

Skolotāju novērtējums 
Pēc veiksmīgās pilotēšanas posma pabeigšanas skolotājiem tika uzdots aizpildīt vērtēšanas veidlapu. Pēc-

semināra vērtēšanu aizpildīja 90 pilotprojekta skolas skolotāji. Novērtējuma rezultātā tika saņemtas šādas 

piezīmes: 

• Skolotāji atklāja, ka projekta tēma un semināri skolēnus aizrauj un motivē viņus visā izmēģinājuma 

darbības laikā;  

• Skolotāji atzina, ka skolēni izjuta lielāku projekta ideju, viņi jutās kā daļa no starptautiskas kopienas 

(ārpus savas klases);  

• Lielākajai daļai skolotāju skolas laikā izdevās vadīt semināru, kā rezultātā skolēni bija vairāk iesaistīti 

un motivēti piedalīties, jo viņiem šķita, ka tas nav “regulārs skolas darbs”, bet drīzāk jautra nodarbe 

ar klasesbiedriem un skolotājiem. ;  
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• Skolotājiem un skolēniem patika apgūt jaunas digitālās prasmes un viņi atklāja, ka virtuālās un 

paplašinātās realitātes scenāriju veidošana bija ļoti jautra;  

• Skolotāji atzīst, ka šī metodika attiecas ne tikai uz kultūras mantojuma tēmu, bet arī uz citiem 

mācību priekšmetiem, tāpēc skolotāji uzskata, ka metodoloģiju var viegli nodot citiem mācību 

priekšmetiem; 

• Skolotāji uzsver, ka augstais sadarbības līmenis ar valstu skolotājiem palīdzēja viņiem saglabāt 

motivāciju un vadīt seminārus; 

• Skolotāji arī apzinās, ka mācību semināri ļāva viņiem iegūt jaunas un stiprināt iepriekšējās attiecības 

ar skolotājiem visā valstī. Skolotāji atklāja, ka šī metodika ir motivējusi viņus turpināt aktivitātes arī 

COVID-19 ierobežojumu laikā, jo viņi juta spēcīgu saikni ar Crowddreaming kopienu, kas attīstījās 

projekta laikā; 

• Skolotāji atzīst, ka izstrādātā veidne “Plānotā darbība” (iesniegta “MOOC Crowddreaming mākslas 

modulī”) bija ļoti noderīga un pielāgojama mācību programmai ne tikai Crowddreaming 

semināriem, bet arī citiem priekšmetiem un tēmām. Viņi atzina, ka rīcības plāns ir ļoti strukturēts 

un plašs, bet katrs skolotājs var atrast daļas, kas darbojas vislabāk viņiem un viņu klasēm. 

MOOC platformas uzlabojumi 
Pēc veiksmīgās MOOC pabeigšanas skolotājiem tika uzdots izvērtēt izstrādātā MOOC atbilstību savām 

vajadzībām pilotprojekta laikā ar skolēniem. Tādēļ viņiem tika lūgts paust to, kas viņiem likās noderīgi, lai 

veiksmīgi pabeigtu šo programmu, un, ja ir daži temati, materiāli vai atvērtie izglītības resursi (OAI), kas bija 

svarīgi, lai īstenotu Crowddreaming metodoloģiju, kas nav iekļauta “MOOC” platformā. Zemāk minētas 

skolotāju atbildes: 

• Lielākā daļa skolotāju ir vienisprātis, ka MOOC un platformā sniegtie materiāli ir labi un ļoti efektīvi 

strukturēti;  

• Skolotāji atzina, ka nacionālo pasniedzēju palīdzība ir būtiska, lai pienācīgi izprastu MOOC un 

tādējādi veiksmīgi izmēģinātu metodiku kopā ar skolēniem;  

• Dažas piezīmes bija tādas, ka ir „daudz satura”, bet ne tādā ziņā, ka tas ir pārāk apjomīgs, bet drīzāk 

prasa, lai izglītojamais un skolotājs pats novērtētu to, kas vairāk atbilst viņa vajadzībām;  

• Skolotāji minēja, ka MOOC varētu uzlabot, pievienojot tajā iestrādāto gatavo digitālo ainu 

piemērus, lai labāk izprastu galīgo projektu, tāpēc ieteicams MOOC integrēt saiti ar Eiropas 

laukumu;  
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• Daži skolotāji teica, ka viņi vēlētos, lai viņiem būtu vairāk uzziņu un materiālu par 

virtuālās/papildinātās realitātes programmām, jo tā viņiem bija pilnīgi jauna tēma, un viņi būtu 

vēlējušies, ja viņiem būtu iespēja to padziļināti izpētīt pirms semināriem.  

 

Pasniedzēju novērtējums 

Pasniedzēju profili 
Kopā 15 nacionālie pasniedzēji piedalījās Crowddreaming projekta izmēģināšanas posmā (4 Horvātijā, 4 

Grieķijā, 4 Latvijā un 3 Itālijā). Vidēji pasniedzējiem ir 8,25 gadu pieredze šādās jomās: 7 IT treneri/skolotāji, 

2 digitālās humanitārās zinātnes eksperti, 2 skolotāji, 2 pētnieki, 1 projekta asistents un 1 kultūras mantojuma 

eksperts.  

Izmantotais aprīkojums 
Lai vadītu seminārus ar jauniešiem, pasniedzēji ziņoja, ka skolotāji izmantoja datorus, skaļruņus, projektorus, 

planšetdatorus, viedtālruņus un visas lietojumprogrammas un programmatūru, kas viņiem tika nodrošināta 

ar MOOC palīdzību (Metaverse, Canva, Lightworks, DaVinci, MS PowerPoint utt.). Kopš COVID-19 pandēmijas 

sākuma, metodikā tika ieviesti daži jauni rīki. Semināru veikšanai ar skolēniem bija nepieciešami tiešsaistes 

sadarbības un saziņas rīki (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Gsuite utt.). Ļoti svarīgs kļuva arī stabils Interneta 

savienojums. 

Pasniedzēju pieredze pilotprojekta posmā  
Pilotprojekta posmā pasniedzēju novērtējums tika veikts, izmantojot valsts ziņojumu. Pasniedzējiem tika 

uzdoti šādi jautājumi:  

1. Aprakstīt grūtības, ar kurām viņi saskārušies eksperimenta laikā ar jauniešiem; 

2. Aprakstīt, ko viņi darīja, lai mēģinātu novērst minētās grūtības un novērtētu, cik lielā mērā šīs 

darbības ir sekmīgas; 

3. Ieteikt, kādas darbības veikt, lai novērstu šo grūtību rašanos.  

 

Šie ir skolotāju novērtējuma konsolidētie rezultāti: 

• Ņemot vērā COVID-19 krīzi un iepriekš minētās problēmas, skolotājiem bija jāturpina uzturēt ļoti 

ciešas attiecības ar skolotājiem, lai saglabātu motivāciju attiecībā uz mācību semināru īstenošanu 

klasē, kā arī jāpārvar daudzie šķēršļi, piemēram, papildu darba slodze. Elastīgums un pielāgošanās 

spēja, tostarp termiņu pagarināšana, jaunas/papildu vadlīnijas un stratēģijas tika izstrādātas un 

ieviestas katru dienu, lai pielāgotos zemajām morāles un objektīvajām grūtībām, ar kurām skolotāji 

un jaunieši saskaras, pārceļojot seminārus tiešsaistē. Mācību seminārus sākotnēji nebija plānots vadīt 
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tiešsaistē, tāpēc dažiem skolotājiem nācās tos pielāgot darbam tiešsaistē ar savu pasniedzēju 

palīdzību un iedrošinājumu, vienlaikus cenšoties turpināt darbu pie ierastās mācību programmas 

pilnīgi jaunos apstākļos (tālmācības, papildu darba slodze utt.). 

• Lai atbalstītu pilotēšanas posma veiksmīgu pabeigšanu, skolotāji pagarināja termiņus, padarīja tos 

elastīgus un uzturēja augsta līmeņa sakarus ar skolotājiem (izmantojot e-pastu, tālruni un tūlītējās 

ziņojumapmaiņas programmas). Pasniedzēji atbalstīja skolotājus, vairumā gadījumu sniedzot arī 

individuālas konsultācijas par digitālo ainu izgatavošanu un skolotāju metodisko ideju īstenošanu, 

sniedzot vispārēju atbalstu un pastāvīgu uzmundrinājumu, kad vien tas bija nepieciešams. 

• Lielākā daļa problēmu, ar kurām saskārās pasniedzēji, bija saistītas ar pandēmiju un skolu neregulāru 

darba pārtraukšanu, sakarā ar COVID-19 situāciju. Papildus pilnīgam pasniedzēju atbalstam 

semināros ar jauniešiem skolotāji atzinīgi novērtēja jauno metodoloģiju, kas vairāk piemērota 

tiešsaistes videi. Metodikas pielāgošana - elastīgāki semināri, kurus varētu īstenot tikai tiešsaistē. 

Šāda veida plānošana atbalstīja projekta ilgtspēju, jo tagad skolotājiem ir klātienē metodoloģija, kas 

ir efektīva tiešsaistes vidē.  

 

Pasniedzēju vispārējais novērtējums ir tāds, ka, lai gan pilotprojekta īstenošanas laikā viņi bija saskārušies ar 

nopietnām grūtībām un problēmām, COVID-19 traucējumu dēļ semināri bija veiksmīgi un metodika tika 

efektīvi pielāgota. Viens no galvenajiem šo panākumu faktoriem ir elastīgums un pielāgošanās spēja, kā arī 

pieaugoša, dažkārt arī ikdienas komunikācija ar skolotājiem. Kopumā dalībnieki bija ļoti apmierināti ar 

projekta saturu un rezultātiem un uzskatīja šo tēmu par ļoti sarežģītu, interesantu un noderīgu saviem 

skolēniem. Rezultātā partneru izstāšanās skaits par laimi tika samazināts līdz minimumam pat skarbajos 

apstākļos, ko noteica globālā pandēmija.  

 

COVID-19 ietekme uz pilotēšanu  
 

Pirmais nozīmīgais kavēklis pilotēšanas posmā saistībā ar COVID-19 krīzi bija negaidītais valstu lokdauns jeb 

ārkārtas situcija 2020. gada martā. Crowddreaming projektam tas bija MOOC posma vidus. Tādējādi 

partnerībā tika pieņemts lēmums līdz 2020. gada augusta beigām pagarināt, popularizēt MOOC, lai saglabātu 

pēc iespējas zemāku izstāšanās līmeni. Ar šo lēmumu izmēģinājuma posms, ko sākotnēji bija plānots sākt 

2020. gada maijā, sākās 2020. gada augusta beigās. Vēlāk tas izrādījās labs lēmums, jo izstāšanās rādītājs bija 

minimāls, un pilotrezultāti pārsniedza iepriekš noteiktos sasniedzamos rezultātus. Šis lēmums tika pieņemts 



13 
 

ar skolotājiem, paturot prātā viņu papildu darba slodzi, un, kā tika ziņots vērtēšanā, tā bija valstu skolotāju 

elastība un atbalsts, kas ļāva viņiem virzīt projektu uz priekšu. 

Tā kā lēmums sākt pilotēšanas posmu jaunā mācību gada sākumā tika pieņemts, visi partneri ziņoja, ka 

septembra sākumā skolām vēl nebija skaidrs, kā tās sāks jauno mācību gadu: vai mācības notiks uz vietas 

skolā, tiešsaistē vai jaukti. Dažas skolas nolēma, ka mācību gadu sāks agrāk, bet nebija pārliecinātas par to, 

cik ilgu laiku tās varēs turpināt šādi strādāt. Ņemot to vērā, valstu skolotāji atbalstīja skolotājus, cik vien 

iespējams, lai sasniegtu projekta mērķus. Valstu skolotāji iepazīstināja skolotājus ar jauniem digitālajiem 

rīkiem, kas var aizstāt situāciju ar metodikas aspektiem, viņi organizēja papildu tīmekļa vietnes un palīdzēja 

jebkādā citā vajadzīgajā veidā. Būtībā tā bija individuāla pieeja ikvienam skolotājam, jo situācija ikvienā skolā, 

reģionā, valstī bija atšķirīga un bija nepieciešami dažādi risinājumi. 

Pilotprojekta laikā skolas turpināja atvērt un slēgt, strādāt tiešsaistē, bezsaistē un jauktā režīmā. Dažas skolas 

šajā laikā tika slēgtas, bet citas varēja rīkot seminārus ierobežotā laika posmā. Tas izrādījās labs projekta 

lēmums pielāgot metodiku jaunajai situācijai, jo tas deva lielāku elastību skolotājiem šajos nenoteiktajos 

laikos. Visu laiku tika uzturēta ļoti augsta līmeņa saziņa starp valstu pasniedzējiem un skolotājiem, kas 

tādējādi nodrošināja semināru panākumus. 
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CDDC pilotprojekta procesa SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
• Skolēnu, skolotāju un pasniedzēju apzināta stiprākā 

puse bija spēja sadarboties plašā mērogā. Skolēni 
strādāja grupās, skolotāji iepazīstināja ar tām 
muzeja, arhīva un bibliotēkas pārstāvjus, kas atvēra 
durvis jaunām partnerībām, un beigās pasniedzēji 
atviegloja skolotāju sadarbību (caur kokrūpniecības 
aprindām). 

• Jaunu digitālo prasmju un tehnoloģiju apgūšana ir 

skolēnu un skolotāju stiprā puse. Turklāt skolotāji 
ziņo, ka Crowddreaming metodes apgūšana ļauj 
viņiem nākotnē plānot jaunas un aizraujošas 
nodarbības. 

• Projekta tēma ir pievilcīga un interesanta gan 
skolēniem, gan skolotājiem. Tas palīdzēja saglabāt 
entuziasmu un motivāciju augstākā līmenī, 
samazinot iztukšošanās tempu. 

• Crowddreaming metodikas pielāgošana MOOC fāzē 
izrādījās ļoti spēcīga izmēģinājuma posmā, jo 
lielākajai daļai skolotāju bija jāveic semināri jaunā 
veidā, kas sākotnēji nebija paredzēts metodikā.  

• Augsts projekta rezultātu un panākumu līmenis 
parāda nepieciešamību pēc šāda veida metodikas 
skolās.  

• Pat ar visu elastīgumu un atbalstu, ko sniedz valstu 
pasniedzēji, kas ievēro termiņus, bieži vien visā 
izmēģinājuma posmā bija grūti. 

• Tā kā visās pilotētajās valstīs tika veikti atšķirīgi 
pasākumi attiecībā uz COVID-19 un skolotāju 
papildu darba slodzes dēļ starptautiskā sadarbība 
starp pilotskolām netika panākta, kā tas būtu bijis, 
ja pilotēšana notiktu pirms COVID-19. 

Iespējas Draudi 
• Jauna, pielāgota metodika ļāva partnerībai un 

skolotāji gūst vērtīgu pieredzi, vadot 
Crowddreaming seminārus tiešsaistē vai izmantojot 
jauktu metodi. Tas ļauj turpmāk pielāgot metodiku, 
padarot to potenciāli pieejamu plašākai auditorijai.  

• COVID-19 situācijā skolotājiem un pasniedzējiem 
bija jādomā radoši, ļaujot viņiem gūt pieredzi 
problēmu risināšanā un radošā domāšanā.  

• Sadarbība ar ārējām institūcijām, piemēram, 
muzejiem, arhīviem un bibliotēkām, ļāva 
skolotājiem un pasniedzējiem veicināt jaunas 
attiecības, kas potenciāli varētu radīt turpmākas 
partnerattiecības. 

• COVID-19 bija drauds, ko nevarēja paredzēt.  

• Tā kā 33% dalībnieku bija no mazāk apdzīvotām 
teritorijām, viņi ziņo par novecojušu un 
nepietiekamu aprīkojumu dažās skolās (datori, 
planšetdatori utt.). COVID-19 dēļ radās 
nepieciešamība pēc tālmācības, un dažiem 
skolēniem mājās nebija nepieciešamā aprīkojuma 
(vai arī viņiem bija jādalās ar citiem 
mājsaimniecības locekļiem).  

• Lauku apgabalu, kuros interneta infrastruktūra ir 
zemākas kvalitātes nekā pilsētās, kombinācija, kā 
arī COVID-19 situācija, kas cilvēkiem lika plaši 
izmantot interneta infrastruktūru, izraisīja sliktu 
interneta savienojumu, kas izrādījās viena no 
būtiskākajām lietām, lai veiksmīgi pabeigtu 
seminārus tiešsaistes vidē.  

• Nespēja vadīt seminārus aci pret aci, kā sākotnēji 
plānots. 
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Secinājumi 
 

Lai arī izmēģinājuma posms bija sarežģīts, tas tika pabeigts ar lieliem panākumiem. Tas galvenokārt ir saistīts 

ar projekta partneru spēju ātri un efektīvi pieņemt lēmumus par metodikas pielāgošanu jaunajai COVID-19 

situācijai. Ļoti liela daļa izmēģinājuma posma panākumi ir sasniegti pateicoties nacionālajiem pasniedzējiem, 

kuri uzņēmās papildu slodzi, lai veiktu darbības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi pabeigtu pilotēšanas posmu. 

Visbeidzot, skolotāji ieguldīja lielas pūles, lai rīkotu seminārus ar jauniešiem, jo viņiem metodika un 

priekšmets šķita ļoti interesants un valdzinošs, kā arī noderīgs skolēniem.  

Ņemot vērā visu, kas tika minēts šajā dokumentā, var droši teikt, ka projekta priekšlikumā plānotie rezultāti 

ir sasniegti un dažos gadījumos pārsniegti (iesaistīto skolotāju un skolēnu skaits, skolotāju apmierinātība ar 

metodiku un skolēnu apmierinātība ar darbnīcām ). Tāpēc mēs varam secināt, ka Art of Crowddreaming 

metodika no skolotāju un skolēnu viedokļa ir veiksmīga. Lielākā daļa skolotāju plāno ne tikai izmantot vienu 

un to pašu metodiku savās nodarbībās, bet arī izmēģināt to ar dažādām citām tēmām, kas saistītas ar citām 

mācību programmas tēmām. 

Skolēnu, skolotāju un valsts skolotāju veiktā novērtējuma rezultāti liecina, ka ir liela interese par formālo 

skolu sistēmu Crowddreaming veida metodoloģijai, kas apvieno asociatīvu tēmu ar tehnoloģiju formālā vidē. 

Tā sniedz jaunu enerģiju skolotājiem un skolēniem, paver sadarbības iespējas ar citām ieinteresētajām 

personām no vietējās kopienas, proti, NVO, muzejiem, bibliotēkām, arhīviem utt., un atbalsta skolēnus, kas 

nodarbojas ar prasmju attīstīšanu reālajā pasaulē. 

Projekta vadības un īstenošanas komandu spēja pielāgoties un pielāgoties negaidītajām grūtībām un 

neparedzamajām šī mācību gada vajadzībām, kā arī ne tikai realizēja šo projektu līdz galam, bet arī paveica 

to kopumā veiksmīgi. Tādējādi projekta vispārējā vienprātība un rezultāti ir pozitīvi, un visiem attiecīgajiem 

dalībniekiem: pasniedzējiem, skolotājiem un skolēniem bija vēlme pēc vairāk projektiem par šo tēmu.  
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