MĀKSLAS DARBNĪCA
Priecājos, ka man tika dota iespēja vadīt kādu no radošajām darbnīcām mūsu sadarbības projekta ietvaros.
Tā kā projekta tēma saistās ar mācību priekšmetos apgūtās vielas pielietošanu reālajā dzīvē, arī mākslas darbnīcas
mērķis bija radīt kādu ikdienā praktiski lietojamu izstrādājumu.
Es izlēmu, ka tā varētu būt draudzības rokassprādze, ko katrs skolēns gatavotu kā dāvanu vienam skolēnam no
sadarbības skolas.
Pirmajā dienā skolēni aizpildīja īsu anketu par sevi, katrs atklājot kaut ko par savu personību- mīļākās krāsas,
dzīvniekus, kuri patīk, gadalaiku, kurā jūtas vislabāk, iecienītāko mūziku, ģērbšanās stilu un pat dienas režīmu.
Turpmākajā mākslas darbnīcās katrs slovēņu skolēns latviešu jaunietim un latviešu skolēns- slovēnim gatavoja
piemiņas rokassprādzi, ko mēs iesaucām par "Draudzības rokassprādzi". Šīs rokassprādzes dizains balstījās anketas
atbildēs un tajos iespaidos, kas vienam par otru izveidojušies šī projekta laikā. Tā katrs tika pie unikālas, tieši sev
gatavotas rokassprādzes.
Šīs rokassprādzes tika pasniegtas kā skaistas piemiņas dāvaniņas atvadu vakara koncertā.
Liels paldies Ritai Trukšai, kura bija mans neaizstājamais un nenovērtējamais palīgs visās radošās darbnīcas dienās.
Viņa bija klāt visur, kur tas bija nepieciešams, palīdzot gan skolēniem, gan man tikt galā ar lielo darba apjomu.
Radošās darbnīcas vadīšana bija lieliska iespēja lietot angļu valodu.
Man šķiet, ka kopumā darbnīca izdevās labi, kā to liecina arī skolēnu atsauksmes. Arī man pašai lielu gandarījumu
sniedza ne tikai rezultāts- skaistās, oriģinālās, krāsainās rokassprādzītes, bet pats process. Saskarsme ar slovēņu
skolēniem, kurus iepazinu kā ļoti izdarīgus, uzmanīgus, radošus jauniešus. Tāpat iespēja darboties kopā ar slovēņu
skolotājiem, un, protams, iespēja būt kopā ar mūsu pašu skolēniem, kuri arī vienmēr ir ļoti radoši. Paldies viņiem
par palīdzību- viņi allaž man atgādināja, kā viens vai otrs vārds pareizi sakāms angļu valodā.
Dita Pavloviča
Mākslas darbnīcas vadītāja
ART WORKSHOP
I was glad to have a chance to lead a Comenius workshop. As the theme of the project is `School subjects in the
students` real life`, the aim of this workshop was also to make a thing which could be used in the students`
everyday life. The decision was to make a friendship bracelet which would be presented to a Comenius student.
On the first day the students wrote a short questionnaire about themselves revealing their personality- their
favourite colour, pets, favourite season, music , fashion style and even their day routine.
Then a friendship bracelet was made based on the information a student got from the questionnaire they had
chosen. So everyone got a bracelet made only and especially for them. The bracelets were presented to each
other after the final concert.
It was a good possibility to use my English during the workshop.
Not only the result but also the creating process gave to all of us a lot of joy. It was a real pleasure to meet the
Slovenian students- diligent, attentive and creative. It was nice to work in a team with the Slovenian colleagues.
Of course, I liked working together also with our creative students. I am thankful to them for helping me with my
English.
Dita Pavloviča
The leader of the art workshop

