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Projekts "Kontakts Jelgavā"

Projekta otrā nodarbība 2022.gada 31.soktobrī
31.oktobrī Jelgavas 4.vidusskolas Skolēnu padomes jaunieši devās uz Ziedoņa klasi
Rīgā, lai piedalītos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Izglītības un zinātnes
ministrijas iniciatīvas projekta “Kontakts Jelgavā” otrajā nodarbībā.
Pirmais uzdevums Ziedoņa klasē bija piedalīties izzinošā izlaušanās spēlē, kas veidota
pēc escape room principa, kur jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas
attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. Izlaušanās spēles
laikā jaunieši šos uzdevumus veica trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas trīs Imanta Ziedoņa
pasakās – Kroko un Dils, Pasaka par Pogu un Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt.
Ar jautājumu un atbilžu spēli nodarbības ievaddaļā skolēni arī papildināja zināšanas par Imanta
Ziedoņa personību un daiļradi.
Izlaušanās aktivitātes mērķis bija veicināt dalībnieku līdzdalības un sadarbības
kompetences pilnveidošanu un savstarpēju sadarbību. Visi sadalījās trīs komandās un tika
ieslēgti izlaušanās istabās. Tur, pētot priekšmetus, fotogrāfijas, grāmatas, zīmējumus, sekojot
norādēm, bija jāatrod durvju atslēga. Šajā meklējumu ceļā ļoti svarīgi ir likt galvas kopā un
darboties saliedētā komandā, lai atrastu atlēgu pēc iespējas ātrāk. Kā atzina spēles vadītāja,
mūsu jauniešu rezultāts (41 minūte 54 sekundes) esot ļoti labs, tas apliecina, ka visas trīs
komandas spēja līdzvērtīgi saliedēti darboties.
Pēc šīs aktivitātes turpinājām iepazīt viens otru – katrs izlozēja vienu padomes dalībnieku,
par kuru bija jāpastāsta kaut kas labs un arī tas, ko no šī cilvēka var mācīties. Bet pēc tam grupu
darbā rakstījām padomes raksturojumu, izmantojot dokumentālās filmas par I.Ziedoni “Portrets
locījumos” ideju – raksturot Skolēnu padomes kolektīvu ar lietvārda locījumu jautājumiem.
Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki dalījās iespaidos par šīs dienas ieguvumiem:
“Man patika šodiena, bija jauki un intresanti, kā arī saliedējāmies vairāk.
Šodienas pasākums bija tiešām foršs un atmiņā paliekošs! Izlaušanās istaba ļoti lika manīt par
to, kādi esam un ka varam kopā paveikt daudz! Vajag vairāk braukāt pa izlaušanās spēlēm! :)
Šodiena tiešām bija lieliska, bija jautri un interesanti, sastrādajamies kopā, uzzināju dažu
cilvēku vārdus un kādu iepazinu arī no jauna.
Visā visumā tiešām bija jauki un patīkami pavadīts laiks.
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Man ļoti patika viss ko šodien darījām. Spējām sastrādāties ar citiem cilvēkiem un radoši
izpausties. Paldies par šo iespēju!
Bija ļoti jauki. Es teiktu ka no šīs nodarbības mēs saliedējāmies vairāk nekā no iepriekšējās. Un
visumā es domāju, ka pie vainas ir tas, ka ir jauns gads visi ir saspringti un gluži nepazīstam
viens otru veidā, kādā mums tiešām vajadzētu.
Bija ļoti jauki, mājīgi, visi bija pozitīvi un piedalījās visas aktivitātes, manuprāt, ar tādiem
pasākumiem mēs uzlabojam sevi un padomi, paldies par šodienu!
Man šodiena ļoti patika, es jūtos daudz saliedētāka ar jaunajiem padomniekiem, jo šodien bija
tāda piespiestā iespēja parunāt ar cilvēkiem, ar kuriem iepriekš nebija runāts, un man tas ļoti
patika, tiešām bija ļoti laba gaisotne un, manuprāt, šodiena parādīja to, ka mēs spējam datboties
kopā un ka spējam viens otrā ieklausīties. Domāju, ka šāda veida pasākumi ļoti mums noderētu
arī nākotnē ☺️
Man šodien patika, ka varēja labāk iepazīt padomes biedrus.
Man patika labā gaisotne! Sen tādu padomē nebiju jutis! Protams, par to jāpasakas foršajai,
mīļajai vadītājai! Saliedēšanās spēlēs bija ļoti interesantas, pēc tām iepazinu vairāk, ko domā
citi padomes locekļi, viņu raksturu, spējas un citas labās un sliktās īpašības. Izlaušanās spēlē
tiku grupā ar zināmiem cilvēkiem, pārbaudītas vērtības, lieliski cilvēki, tas satuvināja vēl
vairāk. Izlaušanās spēlē redzēju nosvērtību, mieru un apdomātu darbu! Pozitīvi pavadīts laiks!
Tika palielinātas zināšanas par Imantu Ziedoni un viņa daiļdrbiem. Spēlējot izlaušanās spēli,
manuprāt, tikām vairāk saliedēti un iepazinām viens otru tuvāk. Kopumā laiks ar padomi bija
fantastiski pavadīts, iespaids ir labs
Bija super ļoti forši pavadijām laiku. Forši varēja iepzīt labāk visus no padomes cilvēkus.
Diena bija ļoti jautra un zinību pilna. Bija iespēja iepazīt skolēnu padomes biedrus un
saliedēties.
Man ļoti patika šodienas pasākums Ziedoņa klasē. Varēja just, ka pēc tam gaisotne mūsu starpā
bija uzlabojusies.
Man šodiena likās diezgan jautra. Man patika veidot padomes portretu, tā bija ļoti radošā ideja
un tā rosināja ciešu sadarbību. izlaušanās istaba arī lika sadarboties un man atļāva izprast katra
komandas biedra stiprās puses.
Vairākas labas iedejas radās, ko realizēt, lai iepazītos ne tikai saliedēšanās ziņā, bet dažādās
jomās. Kopumā iedvesmojošs un patīkams pasākums. 😊 ”

Dodamies uz Rīgu!

Pārbaudām erudīciju pirms izlaušanās.
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Komandas sadarbību lieliski var novērot kamerās.

Mūsu kopīgais rezultāts!

Top padomes Portrets locījumos.
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Prezentējam padomes Portretu locījumos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

