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Patika sadarbība ar jauniešiem, kas katrai nodarbībai bija sagatavojuši 
noteiktu IKT tēmu un vadīja to kā kvalifi cēti skolotāji. Jauniešiem ir ļoti 
laba saskarsmes māksla ar citu paaudzi, un viņi ir pārliecināti, ko un kā 
senioriem mācīt.
 Valda Bērziņa, Aizkraukle

Apmācībās kopā pavadītais laiks, mainoties skolotāju un skolēnu 
lomām, satuvināja un ļāva strādāt brīvā gaisotnē. Darbojoties projektā, 
es sapratu, ka, mācot citus, iemācies arī pats - tas ir jāatceras un 
jārada iespējas jaunatnei mācīties no vecākām paaudzēm un otrādi.
 Monika Labdzere, 17 gadi, Jelgava

Projekta ideja ir ļoti vērtīga. Prieks, ka savu profesionālā darba pieredzi 
Latvijas radio varēju nodot jaunajiem interesentiem, mācot viņiem 
publiskās uzstāšanās prasmi. Jaunieši ieguva priekšstatu par runas 
mākslu un novērtēja to kā svarīgu prasmi savā nākotnes profesijā. 
Paldies projekta dalībniekiem par kopīgo darbu!
 Juris Roze, 67 gadi, Jelgava

Projekts bija ļoti pozitīvs: ar dažādu aktivitāšu palīdzību tas tuvināja 
vairākas paaudzes savstarpēji saprasties, atbalstīt, mācīt un iedrošināt 
vienai otru. Šajā projektā guvām izcilu starptautisko pieredzi, kuru 
veiksmīgi varam pielietot Latvijā. Paldies projekta vadītājiem un 
nacionālajiem organizatoriem! 
 Anita Ostrovska, e-prasmju veicinātāja, Aizkraukle



“TRANS eScouts - Atbalsts e-prasmju veicinātājiem starppaaudžu dialoga veidošanā” 
ir iepriekšējā veiksmīgā projekta “e-Scouts” metodikas pārnese ieviešanai Horvātijā, 
Latvijā un Lietuvā. Projekts ir daļa no EK Mūžizglītības programmas.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu un senioru sociālo un digitālo iekļaušanos, kopības 
sajūtu, paaudžu savstarpējo dialogu un sapratni. 
Projekta ietvaros izveidota mācību metodika - aplis, kurā jaunieši māca seniorus 
izmantot informācijas tehnoloģijas, savukārt seniori dalās ar jauniešiem pieredzē, kā 
risināt dažādas pieaugušo dzīves problēmas, iekļauties darba tirgū. Veidojas aplis, 
kurā notiek mācīšanās, pieredzes apmaiņa un valda aizrautība.

Par 
projektu:   

1.	 Sagatavot	jauniešus	(16-25	gadi)	par	IKT	pasniedzējiem	senioriem,	veicinātu	viņu	
patstāvību	un	aktīvu	līdzdalību.

2.	 Sagatavot	 seniorus	 (vecākus	 par	 55	 gadiem)	 par	 jauniešu	 -	 projekta	 dalībnieku	
mentoriem,	kuri	nodod	savu	pieredzi,	kā	risināt	darba	un	dzīves	izaicinājumus.

3.	 Apmācīt	 Horvātijas,	 Latvijas	 un	 Lietuvas	 e-prasmju	 veicinātājus	 -	 pasniedzējus		
starppaaudžu	 mācīšanās	 metodikā,	 lai	 viņi	 kļūtu	 par	 galvenajiem	 apmācību	
īstenotājiem	un	jauniešu	un	senioru	starpniekiem.

Projekta 
aktivitātes: 

•	 ILBES	starppaaudžu	apmācības	metodika	tika	lokalizēta	un	piemērota	atbilstoši	
katras	projekta	valsts	situācijai.

•	 Pilotapmācība	tika	veikta	10	dažādos	mācību	centros	3	partnervalstīs.	

•	 Projekta	pilotapmācībā	piedalījās	vairāk	kā	100	jaunieši	un	100	seniori.

•	 92%	jauniešu,	kas	iesaistījās	projektā,	izteica	vēlēšanos	kļūt	par	senioru	IKT	prasmju	
pasniedzējiem.	Jauniešu	vecums:	16	-	25	gadi.

•	 Vairāk	nekā	40%	no	visiem	senioriem	bija	mentora	/	skolotāja	pieredze;	63%	bija	
augstākā	izglītība.	Senioru	vecums:	65	-	75	gadi.	

•	 Jaunieši	ar	mentoru	palīdzību	izveidoja	personīgās	attīstības	plānus,	noteica	savas	
stiprās	puses,	paaugstināja	pašvērtējumu	un	pašpārliecinātību.

•	 Seniori	apmācību	procesā	jauniešu	vadībā	apguva	jaunas	IKT	prasmes,	kas	palīdz	
integrēties	sabiedrības	dzīvē.

Projekta 
rezultāti:


