Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Jersikas pamatskolā novembrī

Šī gada novembris visiem skolēniem un skolām ir bijis īpašs, jo sagaidīta un svinēta Latvijas simtgade.
Paralēli patriotiskajām aktivitātēm Jersikas pamatskolas skolēni iesaistījušies arī vairākos karjeras
attīstības atbalsta pasākumos, kas norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
8. novembrī 6. klases skolēni devās ekskursijā “Tikšanās ar ornitoloģijas nozares speciālistu”, kas
norisinājās Lubānas mitrājā. Pasākuma gaitā izglītojamie skatu platformā “Bāka” ar optikas palīdzību
vēroja putnus, iepazina Lubāna ezera dabas vērtības. Tika apmeklēta arī Teirumnīku purva taka, kur
skolēni iepazina purva augus, noklausījās izzinošu stāstījumu par ornitologa profesiju un to, kā notiek
putnu vērošana Lubānas ezera apkārtnē, kādi putni visbiežāk sastopami ezera tuvumā, bet kādi purvā.
Tāpat viņi uzzināja, kā kļūt par ornitologu un kā saprast, vai tā būtu viņu īstā nākotnes profesija.
Kā atzina paši skolēni, tad ekskursija bijusi ļoti aizraujoša, paticis vērot putnus un iepazīt apkārtni, kā
arī uzdot jautājumus. Iegūtas jaunas zināšanas, kas noderēs dabas zinību stundās, radusies interese
iepazīt Latvijas dabu un ar to saistītās profesijas.
21. novembrī 9. klases skolēniem bija iespēja piedalīties lekciju ciklā “Esi līderis karjerā un dzīvē”,
kuru vadīja izaugsmes trenere, koučs Daina Kriviņa no Daugavpils. Pasākums norisinājās Līvānu
novada Vakara un maiņu vidusskolā, un tajā kopā pulcējās Jaunsilavas pamatskolas, Rožupes
pamatskolas, Līvānu novada Vakara un maiņu vidusskolas, kā arī Jersikas pamatskolas 7.- 11. klašu
skolēni. Pasākuma gaitā skolēni uzzināja 10 līderu dzīves principus un varēja uzlabot savas karjeras
vadības prasmes – plānošanu, lēmumu pieņemšanu, prasmi sastrādāties un sadarboties komandā,
komunikācijas prasmi, radošo domāšanu, prasmi plānot savu rīcību un izlēmību, kas var palīdzēt viņu
turpmākās karjeras veidošanā, konkrēti apzinoties un realizējot savas nākotnes ieceres.
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka viņiem paticis komunicēt ar citiem, darboties komandā un gūt jaunu
pieredzi. Kā svarīgākās atziņas no pasākuma tika minētas sekojošas: “ļoti svarīga ir komunikācija”,
“nozīmīgi ir saprast savas stiprās un vājās puses, zināt vismaz 3 virzienus, kuros gribētos darboties
nākotnē”, “ir jāsapņo un konkrēti jāzina savas dzīves un karjeras mērķi”.
28. novembrī 5. klases skolēni devās uz Preiļiem, lai pie jaunās un talantīgās mākslinieces Sintijas
Loginas keramikas darbnīcā “Piece of touch” piedalītos meistarklasē “Iepazīsti podnieka amatu!”.

Procesa gaitā skolēni klausījās lektores stāstījumu par to, kas ir podnieks, cik sens ir šis arods, kā kļūt
par savas specialitātes profesionāli un kā dzīves ceļi mākslinieci ir atveduši līdz šim amatam. Tāpat
Sintija pastāstīja skolēniem par mālu, savu darba ikdienu, darba instrumentiem un iepazīstināja viņus arī
ar porcelāna izstrādājumiem, parādot saikni starp podnieka un keramiķa darba materiāliem. Paralēli
stāstījumam skolēni darbojās ar mālu un varēja veidot traukus, figūriņas un citas lietas, iepazīt darbu uz
virpas, uzdot jautājumus, kuru bija sakrājies gana daudz.
Pēc meistarklases skolēni izrādīja prieku un gandarījumu par pašu darinātajiem māla izstrādājumiem,
kurus pēc tam varēs dāvināt saviem tuviniekiem Ziemassvētkos. Kā pēc pasākuma izteicās paši skolēni,
tad podnieka darbs ir ļoti interesants un ļauj radīt skaistas lietas pašu rokām, tomēr ir ļoti daudz jāmācās,
jāstrādā un jākļūdās, nepieciešama arī liela pacietība, kuras ne visiem pietiek.
Paldies visiem, kuri atsaucās un sniedza ieguldījumu pasākumu norisē!
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