Skolēnu, vecāku un skolotāju pasākums „Mūsu klases veikums
2014./15.m.g.”
Tuvojas mācību gada noslēgums. Kā tas pagājis? Kādi ir
sasniegumi, veiksmes un neveiksmes? Mūsu skolas klašu kolektīvi aprīļa
beigās par paveikto 2014./15.m.g. stāstīja pasākumā, kurā piedalījās
skolēni, vecāki un skolotāji.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnu vecākus ar Daugavpils
Vienības pamatskolas darbu. Iepriecināja tas, ka uz pasākumu ieradās
bērni ar saviem vecākiem, lai iepazītos ne tikai ar klases paveikto, bet ar
citu klašu paveikto. Pasākums notika 4 vakarus: 1.-2.klases, 3.-4.klases,
5.-6.klases, 7.-9.klases.
1.-2.klašu klases audzinātājas kopā ar saviem skolēniem bija
sagatavojušas prezentācijas par mācību priekšmetiem, kuri bērniem
visvairāk patīk, par skolēnu piedalīšanos skolas pasākumos, par
aktivitātēm klasēs, par sadarbību ar vecākiem. Noslēgumā izskanēja
bērnu priekšnesumi, arī uzņemtie video.
3.-4.klašu skolēni prezentēja savu darbu ļoti atraktīvi, klātesošos
uzrunāja, izteica savu attieksmi arī Pepija. Skolēni pievērsa uzmanību
mācību darbam, uzvedībai, radošām aktivitātēm, labajiem darbiem, ko
veica gan katras klases skolēni, gan bērni kopā ar vecākiem.
5.-6.klašu skolēni, stāstot par dzīvi skolā, uzsvēra to, ka viņi ir
aktīvi iesaistījušies skolas pasākumos, pulciņos gan skolā, gan ārpus
skolas, ka viņi lepojas ar saviem sasniegumiem. Skolēni veica arī labos
darbus, kas veltīti mūsu pilsētai – Daugavpilij. Vērojot šīs prezentācijas,
bija redzams, kas katrai klasei padodas un patīk visvairāk.
7.-9.klašu prezentācijas bija ļoti dažādas, interesanti bija vērot šo
skolēnu attieksmi pret savu skolu, klasesbiedriem. Atsevišķas
prezentācijas bija spilgtas un radošas, citās – skolēniem bija grūti
uzstāties auditorijas priekšā. Tomēr skolēni centās parādīt to, ko ir
paveikuši mācību gada garumā.
Kopā šajā pasākumā piedalījās 31% vecāku. Noskatoties šīs
prezentācijas, vecāki varēja vērot, kādi pasākumi notiek skolā, kādi –
tikai bērna klasē. Daudzu klašu vecāki aktīvi iesaistās skolas aktivitātēs,
kas iepriecina ne tikai bērnu, bet arī skolas kolektīvu.
Apkopojot vecāku aptauju par šī pasākuma lietderīgumu, gandrīz
visi vecāki atzīmēja, ka tas bija lietderīgs un varētu tādu pasākumu
organizēt arī nākošajā mācību gadā.
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