Šī gada sakumā Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 9.a klases skolēni
piedalījās projektā #MediaLab. Projekta mērķis bija, lai 14. – 19. gadu veci jaunieši
apgūst medijpratību un īstenotu kādu skaistu un sabiedrībai nozīmīgu projektu.
Daugavpils posms norisinājās 2020. gada 8. un 9. septembrī, viesnīcas “Park
Hotel Latgola” konferenču zālē. Šim posmam tika atlasītās 15 komandas, kuras
pieteikuma anketā vislabāk spēja pamatot savu motivāciju dalībai projektā.
Projekta gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar radio lomu mediju telpā Latvijā un
radio žurnālistikas darbu. Jaunieši piedalīsies praktiskajās meistarklasēs, kas palīdzēs
nostiprināt iegūtās zināšanas. Medijpratības projekta "MediaLab"
Skolotājiem arī bija interesantas lekcijas un nodarbības, kuru laikā tiek iegūtas
jaunas zināšanas un apciemotas interesantas vietas, piemēram, skolotāji viesojas
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā.
Kopumā dalībniekiem un pedagogiem no visas Latvijas, kas divu dienu laikā
piedalījās vairāk nekā 10 lekcijās.
Projektu atbalstīja ASV vēstniecība Latvijā, Latvijas Radio, Latvijas Radio
Latgales studija, Baltijas Mediju izcilības centrs, IREX, personības un karjeras
attīstības programma Start Strong.
Mūsu skolas dalībnieki Artis Dembovskis, Liāna Koroševska un Māris Tadeuševs
bija jaunāka skolēnu grupa, taču tās netraucēja skolēniem aktīvi piedalīties diskusijās
grupu nodarbībās un uzstāties ar savu radio projektu „Piedzīvojumiem pilna dzīve”.
Prasmes sadarboties, jaunas zināšanas un pieredze iegūta šajā projektā ir nozīmīga
mūsu skolēniem. Paldies skolas direktorei Ritai Zommerei, klases audzinātajam
Marim Kuduram un skolotajai Annai Kudurei par atbalstu. Skolēni stāva sajūsmā par
iespēju piedalīties projekta.
Liāna: „Man patika kopa ar klasesbiedriem veidot prezentāciju. Tas bija
aizraujoši. Lekcijās stāstīja par žurnālistikas un radio organizāciju, iemācīja mums
dažus paņēmienus, kā atšķiras patiesas ziņas no „feika” un atmina palika padoms
„Kārtīgi pārdomāt, tad darīt!!”
Māris: „Mums mācīja, kā pareizi runāt, sadarboties un arī klausīties. Bija daudz
interesantas informācijas par radio redaktoru un žurnālistu darbu. Patika sarunas ar
profesionāliem un aktivitātes saistītās ar medijpratību”
Artis: „Projekta gaita bija interesanti mācīties no pārējiem dalībniekiem, visi
bija radoši un centīgi. Atmiņā palika hakatona dalībnieku projekts ar nosaukumu
„Nenopietni nopietni”, kura skolēni paradīja, kā par nopietnam lietam var pastāstīt
nenopietni. Pateicoties projektam es atzīmēju sev svarīgu domu: „Cilvēkam vajag
apzināties savu dzīves mērķi, nav jātic stereotipiem. Katram cilvēkam ir jāizmēģina
pašam un jābūt atvērtam visas jaunam.”

