Latvijas Lauku forums iepazīstina:
KAS IR PĀRMAIŅU SKOLAS?

„Pārmaiņu iespējas skolām” ir Sorosa fonda – Latvija
iniciatīva, kas ar Atvērtās sabiedrības fondu finansējumu
sākās 2009. gadā, atbalstot 53 skolas. Šobrīd risinās
iniciatīvas 2. kārta, kurā darbojas 41 pašvaldību – skolu
komandas no visas Latvijas, kas kopīgi meklē jaunus,
radošus un efektīvus veidus kā izmantot esošos resursus,
pārveidojot un atdzīvinot skolas, lai tās kļūtu par satikšanās
un sadarbošanās vietu visiem vietējās kopienas
iedzīvotājiem.
PĀRMAIŅU SKOLU MĒRĶIS
Veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunkcionāliem
izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem, veidojot
partnerības starp pārvaldes, izglītības, uzņēmējdarbības
un nevalstiskā sektora organizācijām. Iniciatīvu caurvij
trīs komponentes:
1)Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un ģimenēm;
2)Atbalsts nodarbinātības un uzņēmējdarbības
veicināšanai;
3)Atbalsts
pilsoniskās
līdzdalības
prasmju
pilnveidošanai un pielietošanai.

AR IEDVESMOJOŠIEM STĀSTIEM PAR SKOLĀS - KOPIENU
CENTROS NOTIEKOŠO VARI IEPAZĪTIES

http://parmainuskolas.lv/
Paskaties, varbūt kāds no stāstiem ir tepat, Tev
kaimiņos, jo pārmaiņu skolas atrodas visā Latvijā!

LATVIJAS LAUKU FORUMS UN PĀRMAIŅU SKOLAS –
SADARBĪBA LAUKU KOPIENU ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI

Lauku foruma valdes priekšsēdētājs Valdis Kudiņš: „Latvijas Lauku forums jau no pašiem
iniciatīvas pirmsākumiem ir aktīvi iesaistījies darbā ar skolām un kopienām. Mūsu motivācija ir
palīdzēt skolai atvērt durvis ikvienam kopienā un aicināt uz kopīgām darbībām sevis un
kopienas izaugsmē vai arī būvēt tiltu starp dažādajām organizācijām un interešu grupām, kuru
uzmanības lokā ir vietējās attīstības jautājumi – pašvaldības, NVO, uzņēmēji, vietējās rīcības
grupas. Darbs iniciatīvas ietvaros noteikti ir arī mācīšanās pašiem, jo tiek iegūta milzīga
pieredze jeb vietējo kopienu attīstības stāstu grāmata, kas parāda, ka nav vienas unikālas
receptes skolas kā kopienas resursa izveidei. Latvijas lauku pieredzes ir ļoti daudzveidīgas, un
tas apliecina tikai vienu – ir jānodrošina iespēja šīm pieredzēm pārvietoties no kopienas uz
kopienu, un pašiem ir jāmācās būt radošiem un strādāt ar saviem ļaudīm, ieraugot,
ieklausoties, veidojot kopīgu vietas attīstības redzējumu, izplānojot konkrētus soļus un
mobilizējot kopienas enerģiju šo soļu praktiskā īstenošanā. Ceļš viennozīmīgi nav viegls, toties
gandarījums, iegūtā ticība un pašapziņa rada vidi, kurā ir gandarījums dzīvot un strādāt.”.
Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas
valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Lauku forums".
Aktivitāte norit projekta ” Līdzdalīgas demokrātijas kultūras iedzīvināšana Latvijas lauku
telpā Lauku Kopienu parlamenta darbības formātā” (2012.EEZ/DAP/MAC/098) aktivitātes
Nr. 3.3. “Citu ar kopienu attīstību saistītu organizāciju darbības un darba rezultātu
identifikāciju un izplatīšanu lauku kopienām.” ietvaros.

INICIATĪVAS VADĪTĀJA
AIJA TŪNA:
„Neatkarīgi no tā, vai skola
Atrodas laukos vai pilsētā,
tai jābūt vietai, kur visā
daudzveidībā sastopas mūsu
sabiedrības ļaudis un kur zināšanas tiek uzkrātas un
prasmes attīstītas, balstoties uz apkārtējās dzīves
realitāti, vajadzībām un pārdrošākajiem nākotnes
sapņiem.
Pārmaiņu skolu stāsts ir par ceļu uz mūsdienīgu, radošu
izglītības risinājumu veidošanu, kur notiekošais tiek
uztverts veselumā un par vērtību tiek uzskatīta
sabalansēta un ilgtspējīga katra cilvēka, katras
kopienas un visas valsts attīstība 21. gadsimta iespēju
un izaicinājumu kontekstā. Pārmaiņu skolas veido
modeļus un aicina katram atrast savu unikālo
risinājumu mūžmācīšanās un iekļaujošas sabiedrības
veidošanai.”

PĀRMAIŅU SKOLU PROJEKTU ĪSTENOTĀJA PAR INICIATĪVU
Vārkavas pamatskolas projekta direktore Skaidrīte Medne:
„Varu teikt, ka tikai pateicoties Sorosa fonda - Latvija aktivitātēm
mēs skolā ESAM KĻUVUŠI MAZLIET CITĀDĀKI UN SAPRATUŠI, CIK SVARĪGA
KATRAI VIETAI IR VIETĒJĀ KOPIENA UN TĀS TRADĪCIJAS. Ja pirms tam skolā
gan mācību darbs, gan ārpusskolas pasākumi noritēja bez pārāk
ciešas saites ar vietējo kopienu, tad tagad bez vietējiem cilvēkiem
mēs nemaz nevaram iedomāties ne daudzas mācību stundas, ne
jaukos skolas pasākumus. Un viņi arī.
Šis PROJEKTS LIKA IEKLAUSĪTIES, IESKATĪTIES UN IZPRAST VIETĒJO CILVĒKUS DZIĻĀK. Es personīgi ieraudzīju,
cik vietējiem cilvēkiem skaistas dvēseles, cik viņi strādīgi un cik dziļas šiem cilvēkiem vietējās
tradīcijas. Es sapratu, ka mēs neesam piesēdušies, aprunājušies, uzklausījuši, sapratuši un pazinuši
viens otru, kaut gan dzīvojam tepat blakus.”
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