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Līdz 2022.gada 30.oktobrim EPALE lietotāji aicināti dalīties ar saviem stāstiem šeit, pievienojot tiem arī attēlus un video saites.
Stāsti tiks publicēti EPALE un apkopoti digitālā publikācijā - EPALE kopienas stāstu krājumā. Visi dalībnieki tiks ielūgti piedalīties
bezmaksas ekskluzīvās augsta līmeņa stāstīšanas un personīgā stāsta tiešsaistes mācībās, kas notiks pēc iniciatīvas noslēguma.
Dalīšanās ar stāstiem ir tikpat sena kā cilvēce. No zīmējumiem uz akmens laikmeta alu sienām līdz mūsdienu visplašākajām
stāstīšanas iespējām dažādos formātos – cilvēki ir izmantojuši stāstus, lai iemācītu, iedvesmotu, atklātu ko jaunu, aizkustinātu un
uzrunātu. Mēs ticam, ka EPALE kopienā ir daudz aizrautīgu pieaugušo izglītotāju, kas savā darbā ir ieguvuši neatkārtojamu, unikālu
pieredzi, tāpēc aicinām ikvienu iesniegt savu stāstu 2022.gada Kopienas stāstu iniciatīvā, lai dalītos, saņemtu komentārus un
iedvesmotu tūkstošiem sekotāju visā pasaulē.
Kuras ir jūsu agrākās mācīšanās atmiņas? Kas bija jums blakus un palīdzēja šim brīdim kļūt patīkamam? Kāpēc jūs izlēmāt turpināt
attīstīt zināšanas un prasmes? Un kad jūs izlēmāt atbalstīt pieaugušos viņu personīgajā un profesionālajā izaugsmē? Kas jūs
motivē? Kas dienas beigās ļauj jums just gandarījumu? Kas jums kā pieaugušo izglītības profesionālim ļauj justies labi? Un kā
izglītība mainījusi jūsu dzīvi? Tie ir tikai daži no jautājumiem, atbildes uz kuriem mums palīdzēs atklāt pieaugušo izglītības kopienu
Latvijā. Mēs aicinām dalīties arī ar izaicinošām un ne vienmēr veiksmīgām pieredzēm, jo bieži vien tieši pieļautās kļūdas mudina
meklēt jaunus, labākus risinājumus un noved pie taustāmiem uzlabojumiem.
Iniciatīvas noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja ne tikai piedalīties bezmaksas ekskluzīvās augsta līmeņa stāstīšanas un
personīgā stāsta tiešsaistes mācībās, bet saņemt arī īpašus suvenīrus. Stāstu autori piedalīsies arī konkursā EPALE platformā un
Facebook platformas kontā. Autoram, kas kopumā iegūs vislielāko balsu skaitu, dāvināsim "BrainGames" dāvanu karti. Tas vēl nav

viss - izlozes kārtībā apbalvosim arī kādu no balsotājiem! Steidziet dalīties ar saviem stāstiem!

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” nodrošina EPALE darbību latviešu valodā,
veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem
kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.
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