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Šī gada oktobris Jersikas pamatskolas skolēniem bijis īpaši aizraujošs, jo projekta
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros
norisinājušies vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi.
10. oktobrī desmit 7. – 9. klašu skolēni aktīvi iesaistījās Karjeras nedeļas 2018 pasākumā
“Vadi savu karjeru pats”, kur kopā ar citiem novada izglītojamiem piedalījās 3 dažādās darbnīcās,
no kurām vienu vadīja atraktīvā un pozitīvā K-komanda, rādot etīdes un liekot izzināt vairākas
profesijas. Otrajā darbnīcā darbojās fotogrāfs Jānis Magdaļenoks, kurš stāstīja par fotogrāfa
profesiju un mācīja skolēnus uzņemt skaistas fotogrāfijas. Savukārt, trešajā darbnīcā skolēniem
bija iespēja mākslinieciski izpausties un iepazīt mākslinieka profesiju Mūsdienu mākslas galerijas
vadītāja, mākslinieka Raimonda Vinduļa vadībā. Kā pēc tam atzina skolēni, visspilgtāk atmiņā
palikusi fotogrāfa J.Magdaļenoka darbnīca ar savu mūsdienīgo pieeju, tomēr saistošas bijušas arī
pārējās, īpaši interesantas likušās virtuālās karjeras brilles.
1.-4. klašu skolēni kopā ar audzinātājām veidoja darbus Karjeras nedēļas kolāžu izstādei
“Profesiju skrejceļš”, kas tika atklāta 11. oktobrī Līvānu 2. vidusskolā.
12. oktobrī 7.-9. klašu skolēni devās mācību ekskursijā “Teātra un operas noslēpumi” uz
Latvijas Nacionālās operas un baleta ēku Rīgā. Tur izglītojamiem bija iespēja izzināt operas vēsturi
un mūsdienas, saprast, kādu profesiju pārstāvji tajā darbojas, kāda ir to loma operas darbībā un ka
tie nav tikai operdziedātāji, bet arī citu profesiju pārstāvji. Paralēli stāstījumam gids izvadāja
skolēnus pa operas ēku un parādīja, kas katrā telpā notiek, tādējādi radot lielāku izpratni par to,
kur darbojas katras profesijas pārstāvis. Skolēnus pārsteidza tas, ka operā darbojas tik daudz
dažādu profesiju pārstāvju, īpaši uz skatuves un aizkulisēs, kur vienlaicīgi atrodas ap 200 cilvēku.
Katram no tiem ir savs uzdevums, piemēram, gaismotāju radīto gaismu efekts uz skatuves
vienkāršos baleta tērpus spēj pārvērst spilgtos un krāšņos. Īpašu sajūtu skolēniem ir radījusi iespēja
atrasties uz lielās operas skatuves un redzēt telpas, kur iesildās balerīnas. Interesanti bijis uzzināt
arī to, kur uz skatuves atrodas orķestris un kādi mūzikas instrumenti tajā tiek spēlēti.
17. oktobrī 1.-4. klašu skolēni devās uz Preiļiem, uz studiju-darbnīcu “DiCraft”, lai
praktiskajā nodarbībā “Lai top!” iepazītu kokamatniecību, šūšanu un interjera dekorēšanu.
Skolēniem bija pieejamas 4 dažādas darbnīcas, katrai klasei atšķirīgas – lelles šūšana, koka dēlīša
dekorēšana, kartona dekora veidošana un rožu ziedu darināšana no kļavu lapām. Nodarbību vadīja
meistare, pedagoģe Dina Maksimova.

Kā atzina klašu audzinātājas, nodarbības bērniem ļoti patikušas, iesaistījušies pat tie, kuri
parasti izvēlas palikt malā. Ja darba procesā radušās kādas problēmas, kopīgiem spēkiem tās
atrisinātas. Kā pozitīvi aspekti tika atzīmēta nodarbību dažādība un tas, ka darbiņi tika pabeigti un
ar tiem bērni varēja palielīties ne tikai viens otram, bet arī audzinātājām un vecākiem. Nodarbība
ļāva iepazīt profesijas, par kurām ikdienā netiek runāts bieži, bet kuras ir ļoti svarīgas. Ja būtu
iespējams, labprāt apmeklētu studiju-darbnīcu vēlreiz.
Paldies visiem, kuri atsaucās un iesaistījās karjeras attīstības atbalsta pasākumu
realizēšanā!

