Nīkrāces pamatskolas skolēni – Ēnu dienās 2017

Februārī, kā ikkatru gadu, visā Latvijā notika starptautiskā Ēnu diena. Tā ir pasaulē
atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras
laikā skolēni apmeklē darba vietas un vēro interesējošās profesijas pārstāvi. Arī
Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalījās šajā aktivitātē. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu skolēniem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Lai iepazītu parlamenta deputātu un
darbinieku ikdienas darbu, Saeimā 15. februārī viesojās teju 180 skolēnu no visas
Latvijas, starp viņiem bija arī Nīkrāces pamatskolas skolēni Monta Brūvere un Andis
Blaževičs. Viņi Ēnu dienā uzzināja par parlamenta darba ikdienu, kā arī piedalījās
svinīgajā pasākumā par godu 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas
Satversmes 95. gadadienai. Andis un Monta bija LR 12. Saeimas deputātes Nellijas
Kleinbergas “ēnas”. Pārējiem desmit skolēniem bija iespēja piedalīties Ēnu dienas
aktivitātēs savā novadā:
Leina un Amanda iepazinās ar friziera profesiju “Skaistuma laboratorijā”;
Elanam un Tomam bija iespēja iejusties pārdevēja–florista profesijā veikalā “Bukete”;
Artis centās izprast viesnīcas administratora pienākumus Skrundas muižā, bet
Viktorija uz trim stundām kļuva par viesmīli;
Sanita un Rihards kļuva par Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājas
“ēnu”. Viņiem bija iespēja piedalīties intervijā par Skrundas tirgus laukuma
rekonstrukciju;
Aigars Festers “ēnoja” Skrundas pasta nodaļas vadītāju un tuvāk iepazina šīs
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profesijas darba specifiku;
Aigars Sietiņš papildināja savas zināšanas un prasmes, uz trim stundām kļūstot par
Skrundas TV operatoru.
Skolēnu atziņas: 1.
Pavadot šo dienu kopā ar konkrētās profesijas pārstāvi, tika
iegūta lielāka izpratne par konkrēto profesiju. 2.
Ēnu diena ir laba iespēja, lai
pieņemtu lēmumu par savas nākotnes profesijas izvēli. 3.
Svarīgi ir saprast, kas tevi
nemaz neinteresē, lai nākotnē nepieļautu kļūdas, izvēloties savu profesiju. 4.
Šajā
dienā veidojas priekšstats, kādas īpašības jau piemīt vai kuras jāpilnveido izvēlētajā
profesijā. Ēnu dienas noslēgumā skolēniem bija iespēja apmeklēt Skrundas novada
multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Paldies Skrundas novada iestāžu
vadītājiem un LR 12. Saeimas deputātei Nellijai Kleinbergai par iespēju piedalīties Ēnu
dienās 2017.
Informāciju sagatavoja: Anita Sebeža, Nīkrāces pamatskolas
direktore
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