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Janvāra beigās gleznainā Šveices mazpilsētiņā Tūnā, kas atrodas tieši Alpu piekājē un
skaistā ezera krastā, izglītības un zinātnes fonds „Swiss Youth in Science” jau trešo reizi
organizēja pasākumu talantīgiem jauniešiem no visām Eiropas valstīm - Swiss Talent
forumu.

Šogad pasākuma galvenā tēma bija „Brave New Work - The Future of Work”. Katrai
komandai bija jāizdomā un jāprezentē sava ideja, kas piedāvātu risinājumu darba
produktivitātes palielināšanai, spētu atrisināt kādu no bieži sastopamām problēmām
vai arī vispār radikāli mainītu mūsu priekšstatus par nākotnes darba būtību.

Dažas nedēļas pirms foruma sākuma katram bija jānorāda, kuras sfēras piesaista un
interesē visvairāk, un kādā virzienā viņš vai viņa varētu strādāt visveiksmīgāk –
tehnoloģijās, ekonomikā, globalizācijā vai arī dažādos šo virzienu apvienojumos.
Balstoties uz mūsu izvēlēm, tika izveidotas 10 komandas ar visdažādākajām tēmām un
ar 7 cilvēkiem katrā.

Patīkami pārsteidza tas, ka manas grupas vadītāja, Fabienne, ilgu laiku strādāja un
dzīvoja Rīgā, un, ka pat pēc gandrīz puses pasaules apceļošanas, šī ir viņas vismīļākā
pilsēta! Kopumā visi foruma organizatori bija tik draudzīgi un izpalīdzīgi, ka strādāt ar
viņiem bija īsts prieks! Arī mēs savā komandā ātri sadraudzējāmies un uzzinājām
daudz ko jaunu par katra komandas biedra dzimteni, to izglītības sistēmām un arī
tradīcijām. 7 cilvēki no 5 dažādām valstīm un vienā komandā!
Jau no pirmās dienas programma bija ļoti piesātināta. Bija gan patiešām interesantas
lekcijas, piemērām, par pēdējiem izgudrojumiem robotu tehnikā un mākslīgo
intelektu, kuru lasīja IBM Research galvenā vadītāja, gan arī izklaides pasākumi pilsētas
centrā un mūsu viesnīcā, un, protams, arī paši uzdevumi, kas palīdzēja radīt savu
komandas projektu.
Visu četru dienu garumā strādājām ļoti neformālā atmosfērā - dažreiz pat rādās
jautājums, “Kāpēc mēs darām to, kas nav pat saistīts ar foruma tēmu?” Mēs gan
rakstījām blogu, gan filmējām video, gan zīmējām un pierakstījām daudz dažādu ideju,
bet pakāpeniski, virzījāmies tuvāk un tuvāk tēmai. Strādāt tādā neformālā atmosfērā
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bija nedaudz neparasti, salīdzinot ar to, ka sākumā, ieskatoties bildēs un video no
iepriekšējām reizēm, gaidīju vairāk nopietnas debates, ilgas prezentācijas un
apspriedumus pie galda. Tomēr šī gada formāta maiņa ļoti patīkami pārsteidza.

Pēdējā dienā mūs gaidīja gala prezentācijas, un katra komanda varēja prezentēt savu
darbu brīvā formā. Bija pat tādas komandas, kas rādīja nelielu prototipu vai pat spēlēja
teātra izrādi, lai precīzāk radītu priekšstatu par to, kā tas varētu izskatīties pēc dažiem
gadiem! Vairākas komandas izvēlējās uztaisīt arī video, un tostarp bijām arī mēs – es
vēl ilgi atcerēšos, kā mēs to visu filmējām līdz 5 naktī, un tajā laikā pastāvīgi satikām arī
citas komandas, kas gatavojās savām rītdienas prezentācijām.
Kopumā, šis pasākums atstāja tikai vislabākās atmiņas! 4 dienas Šveicē, 80 dalībnieki
no 18 dažādām valstīm, 1000 jaunu ideju un noteikti vērtīga pieredze!
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