PROJEKTS WE ARE NOT DIFFERENT
TREŠĀ ZIŅU LAPA

KOPSAVILKUMS PAR PROJEKTU
We Are Not Different (WAND) ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansēts projekts par bērnu
sociālās iekļaušanās grūtību problēmu un pieaugušo izglītības nozaru prioritātēm. Bērnu iekļaušanās
grūtības skolā ir bieži sastopama problēma, kam ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sekas. Tādēļ WAND
projekta mērķis ir palīdzēt vecākiem šādu bērnu (kam ir problēmas ar iekļaušanos skolā) audzināšanā,
izveiojot mācību komplektu. Šis komplekts sastāv no tiešsaistes mācību platformas, kurā pieejami materiāli
vecākiem, rokasgrāmata un vairāki video par atsevišķām tēmām.
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WAND Web

PROJEKTA NORISE
2021.gada beigās projekta partneri, kas pārstāv organizācijas Smart
(Rumānija), Inercia Digital (Spānija), LatConsul (Latvija) and Polaris
pasākumos. Viens no tiem notika septembrī Vasto pilsētā (Itālija), otrs
apmācības kursu mērķis bija uzlabot 12 trenneru prasmes kvalitatīvas
Virsmērķis bija ar prasmju attīstīšanu novērst bērnu iekļaušanās problēmu.

Educational Projects Association
(Itālija), piedalījās divos mācību
notika oktobrī Rīgā (Latvija). Šo
vecāku izglītības nodrošināšanai.

2022. gadā projekta komanda strādāja pie WAND
mācību komplekta izveides, tai skaitā pie mācību
platformas izveides, kurā ir pieejams mācību kurss
sekojošās valodās: angļu, rumāņu, spāņu, itāļu un
latviešu. Šis kurss sastāv no apmācību moduļiem par
radošo domāšanu, efektīvu komunikāciju, stresu un tā
vadību, laika vadību un pašapziņu. Moduļos pieejami
teorētiski mācību materiāli, izglītojoši video un praktiski
materiāli, kas var noderēt izdrukāšanai un lietošanai
darbā ar vecākiem.

Martā un aprīlī partneru organizācijās notika darbnīcas
vecākiem, kas tika organizētas gan attālināti, gan
klātienē. Darbnīcu mērķis bija e-mācību platformas
praktiska pielietošana, kā arī izstrādāto mācību
materiālu izmantošana lai apgūtu laika vadību, kā arī
tehnikas, ko lietot kopā ar bērniem radošuma,
pašapziņas un komunikācijas prasmju attīstīšanai.

Projekts pašlaik ir noslēguma stadijā, kur galvenais uzdevums ir dalīties ar WAND projekta rezultātiem, lai
aktualizētu bērnu iekļaušanās problēmu. Pēc vairāku mēnešu darba, projekts noslēgsies 2022. gada 31. maijā.
Šī iemesla dēļ partneru organizācijas rīko informatīvus pasākumus, lai prezentētu projekta rezultātus, kā arī
iesaistītu ieinteresētās puses – biedrības, skolas, vecākus, profesionāļus darbā ar vecākiem u.c.

