Ēnu diena 2022 Riebiņu vidusskolā
Izglītības organizācija Junior Achievement Latvia 6. aprīlī rīkoja Ēnu dienu 2022, kurā
aktīvi piedalījās arī Riebiņu vidusskolas 9. – 12. klašu skolēni. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama
un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma, kuras laikā skolēni apmeklē kādu
darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Mūsu skolēni šogad vislielāko interesi izrādīja par Preiļu novada pašvaldības darbu –
Vjačeslavs Litvjakovs un Ričards Leitāns no 12. klases, kā arī Evija Bergmane-Sprūdža, Sintija
Verza un Evelīna Upeniece no 11. klases devās ēnot novada domes priekšsēdētāju un
izpilddirektoru, savukārt 9. klases skolēni Matīss Upenieks, Igors Černevskis un Anastasija
Leitāne iepazina pašvaldības policijas darba ikdienu, bet Himēna Dzene un Viktorija Zabalujeva
pētīja jurista profesijas ikdienu. Divas 12. klases skolnieces Laura Jermoloviča un Anastasija
Meļuha ēnoja fizioterapeitu SIA “Preiļu slimnīca”, bet 9. klases skolniece Adriana Volonte –
veterinārārstu SIA “ANIMĀLS P”.
Prieks par to, ka visi Ēnu devēji mūsu skolas skolēnus ir atzinuši par ieinteresētiem,
darbīgiem, atsaucīgiem un atbildīgiem ēnotājiem un cer viņus nākotnē ieraudzīt un satikt jau kā
izglītotus un profesionālus kolēģus. Tas ir tāpēc, ka, jau piesakoties Ēnu dienas vakancēm, skolēni
nopietni gatavojās un pamatoti izvēra, kuru profesiju viņi vēlētos ēnot un iepazīt , “aptaustīt”,
“pasmaržot”, “pielaikot”tuvāk.
Arī iesaistītie ēnotāji šo dienu novērtēja kā interesantu, piepildītu, ļoti vērtīgu un dažādiem
pārsteigumiem un jaunatklājumiem pilnu. Vairāki skolēni atzina, ka Ēnu diena padziļināja interesi,
paplašināja priekšstatus un zināšanas par vēroto profesiju, bija arī dažādi pārsteigumi, par ko agrāk
pat nebija iedomājušies. Kā vēlāk atzina visi iesaistītie skolēni – pasākums ir ļoti vērtīgs un palīdz
karjeras lēmuma pieņemšanā.
No skolēnu atsauksmēm:
“Šī diena nostiprināja manu pārliecību par to, ka jāmācās vairāk, ka jāiegūst augstākā
izglītība”
“Diena bija emocionāli piepildīta, tā deva iespēju iepazīt domes priekšsēdētāja darba
dienas pienākumus, iepazīt viņu kā personību.”
“Šī diena deva iespēju izskatīt reālus kāda amata kandidātu CV, izvērtēt tos, uz uzzināt,
kam būtu jābūt ideālā CV.”
“Es apsveru domu savu nākotni saistīt ar darbu policijā, jo uzzināju, ka darbs ir ļoti
daudzveidīgs un interesants.”
“Es pieļauju iespēju izvēlēties veterinārārsta profesiju, jo man patīk palīdzēt dzīvniekiem.”
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