No 2014.gada 1. maija līdz 28.decembrim Rīgas 71. Vidusskolas RC piedalās projektā
„Garšīgais piedzīvojums”. Šis projekts tiek īstenots un finansēts Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Brīvprātīgā darba programmas ietvaros.
Katru nedēļu no septembra līdz decembrim notika kulinārijas nodarbības, kuras vadīja
brīvprātīgie – skolēnu vecāki.
Pavisam tika novadītas 14 nodarbības. Skolēni mammas vai tēta vadībā kopīgi
pagatavoja kādu ēdienu, saklāja galdu un pagatavoto cienastu draudzīgi apēda.
Brīvprātīgajam vecākam palīdzēja klases audzinātāja un mājturības skolotāja. Bieži vien
skolēni vēlējās arī uzcienāt skolotājus vai kādu citu klasi. Darba procesu fotografējām, un
tika izveidota recepšu grāmata ar attēliem un gatavošanas gaitu. Skolēni pēc nodarbības
sakopa virtuvi un nomazgāja traukus.
23.decembrī notika noslēguma pasākums, kurā piedalījās brīvprātīgie un skolotāji, lai
kopīgi apspriestu projektu un izvērtētu tā rezultātus, kā arī lai apspriestu turpmāko
sadarbību. Brīvprātīgie un klašu audzinātāji izstāstīja par savām nodarbībām, izvērtēja
projekta pozitīvos un negatīvos aspektus. Sanāksmes noslēgumā tās dalībnieki aizpildīja
projekta izvērtējuma anketas. Decembrī šīs anketas aizpildīja arī skolēni, kas piedalījās
projektā.
Atskatoties uz paveikto, var teikt, ka projekts bija lietderīgs.
Bērniem nodarbības neformālā vidē, ar skolotājiem un vecākiem , ļāva attīstīt
pašapkalpošanās iemaņas, saliedēt klases kolektīvu, veidot pozitīvāku vidi skolā, vairot
pašapziņu. Bija patīkami redzēt , kā bērni ar lepnumu un mirdzošām acīm cienāja citus ar
pašu pagatavoto. Vairojās arī cieņa pret vecākiem – bērni , kuru mammas gatavoja jutās ļoti
lepni par saviem vecākiem, arī pārējie ar cieņu izturējās pret mammu, kas mācīja gatavot, kā
arī stāstīja daudz laba par savām mammām.
Skolēniem ļoti patika arī mācību priekšmetu skolotāju iesaistīšanās projektā – tas ļāva
skolotājus ieraudzīt no citas puses.
Lai izvērtētu projekta rezultātus, tika analizētas anketas.
Bērni visbiežāk minēja, ka ļoti patika gatavot ēdienu, to apēst, bija interesanti gatavot
kopā ar vecākiem un skolotājiem. Nevienā anketā nebija norādīti kādi trūkumi. Visās
anketās skolēni minēja, ka grib projekta turpinājumu .Skolēni izteica arī ierosinājumus, ka
nodarbību varētu vadīt arī kāds no citu priekšmetu skolotājiem, jo daudziem bija
pārsteigums, ka , piemēram, latviešu valodas vai sporta skolotāja prot iemācīt arī kaut ko
pagatavot ( par to bērni pārliecinājās, kad šīs skolotājas palīdzēja brīvprātīgajiem
vecākiem).
Arī vecāki un skolotāji anketās norādīja tikai uz ieguvumiem projektā – bērna prasmju
un sadarbības iemaņu attīstību ārpus ierastās vides klasē u.c. Dažās anketās vecāki minēja,
ka arī viņiem tā bijusi jauna un interesanta pieredze, kas sniegusi daudz pozitīvu emociju.
Vienīgā problēma bija laika trūkums atsevišķām grupām projekta sākumā.
Gribam pamēģināt neformālas kulinārijas nodarbības turpmākajos gados iekļaut
projektu nedēļā un mājturības nedēļā.
Vecāki arī ir ļoti pozitīvi noskaņoti un visi izteica gatavību piedalīties šādās nodarbībās
arī turpmāk.
Projekta fotogrāfijas var aplūkot galerijā.

