Karjeras izglītības pasākums „Tikšanās ar skolas absolventiem”

Atrodi to darbu, ko visvairāk mīli, un tev mūžā nevajadzēs strādāt nevienu dienu.
Konfūcijs

29. janvārī Garkalnes skolas lielajā zālē 7.-9.
klašu

skolēni

pulcējās

uz

karjeras

izglītības

pasākumu „Tikšanās ar skolas absolventiem”.
Šoreiz mūsu ciemiņi bija 2004.gada absolvente
Svetlana Rogonova un 2009.gada absolvents Marks
Riekstiņš.
Mūsu skolas absolventi dalījās pieredzē un
pārdomās gan par savu karjeru, gan par skolas gaitām, gan atbildēja uz skolēnus interesējošiem
jautājumiem.
Svetlana Rogonova bija sagatavojusi interesantu un saturīgu prezentāciju. Fotogrāfijās
skolēni ar lielu piepūli atpazina vecās skolas ēku un pašreizējās skolas ēkas sākotnējo izskatu.
Svetlanas pirmā profesija ir bērnudārza audzinātāja. Strādāt jauniete sāka no 18 gadu vecuma.
Vēlāk viņa saprata, ka šajā profesijā sevi ir izsmēlusi un grib izmēģināt kaut ko jaunu. Tika
nosprausts jauns mērķis - kļūt par logopēdu. Tā kā Svetlana ir radoša, zinātkāra un atbildīga
personība, tad logopēda darbs ir kā radīts viņai. Absolvente atzīst, ka strādāt ar bērniem ir grūti,
bet interesanti. Svetlanas darbavieta ir Garkalnes skola un bērnudārzs.
Kādam ir jābūt logopēdam? Protams, sava aroda lietpratējam. Ir jābūt psiholoģiskām un
medicīniskām priekšzināšanām - par bērnu vecumposma īpatnībām, par skeleta uzbūvi, it īpašižokļa.
Logopēds nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu bērniem un
pieaugušajiem. Svetlana minēja piemēru no savas prakses: ja ir gribasspēks, tad var novērst
runas traucējumus pat pieaugušajam.
Marks Riekstiņš pastāstīja par ugunsdzēsēja profesiju. Atklāti runāja ar skolēniem gan
par profesijas plusiem, gan mīnusiem. Viņš akcentēja, ka ugunsdzēsējiem galvenais ir
komandas darbs un, kā jebkurā profesijā, ir jāievēro subordinācija. Marks ir pabeidzis Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmiju. Aktīvi nodarbojies ar pauerliftingu jeb spēka trīscīņu smagatlētikas sporta veidu. Guvis augstus rezultātus gan Latvijas, gan ārvalstu sacensībās. Viņš
ir vairāku sporta titulu īpašnieks. Viens no tiem- Pasaules studentu spartakiādes čempions 2016.
gadā. Viņa rekords pauerliftingā ap 900 kg. Pašlaik Marks traumas dēļ nenodarbojas ar šo
sporta veidu.

Runājot, ka ugunsdzēsēja profesija, bez šaubām, ir ļoti vīrišķīga un bīstama, Marks
piebilda, ka jaunietes arī var izvēlēties šo profesiju, protams, viņas nedzēsīs ugunsgrēkus, jo tas
ir vīru pienākums, bet administratīvais darbs pat labāk padodas sievietēm, jo tās precīzāk,
rūpīgāk un skrupulozāk pilda savus pienākumus.
Par Garkalnes skolu, skolotājiem Markam ir vissiltākās atmiņas. Skolotāja darbs,
viņaprāt, skolēniem ir jāciena, par ko bieži vien kāds aizmirst…
Pasākuma noslēgumā Svetlana un Marks saņēma nelielas dāvaniņas kā atmiņas par šo
pēcpusdienu Garkalnes skolā.
Mūsu absolventi vienmēr ir mīļi gaidīti Garkalnes skolā.
Pasākums beidzās, bet paprāvs skolēnu pulciņš vēl neatkāpās no Marka, uzdeva
jautājumus…
H.Balode

