Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus!
Ar šādu mērķi sākumskolas vasaras olimpiādes nedēļas praktisko aktivitāšu dienās
17. un 18. maijā Rugāju novada vidusskolas 1.-4. klašu skolēni apņēmīgi devās uz lauku tūrisma
mītni „Rūķīši”, lai uzņēmējas Margitas Štāles vadībā iepazītu dažādas ēdināšanas pkalpojumu
sniegšanā iesaistītās profesijas.
Katra klase šo dienu laikā izspēlēja divas lomu spēles „Darbinieki” un „Viesi”. Nodarbības
pirmajā daļā saimniece izrādīja tūrisma mītnes objektus, pastāstot par šī biznesa specifiku- ko
dara saimniece un darbinieki sagaidot viesu, kādus pakalpojumus sniedz šī lauku tūrisma mītne.
Kā arī par daudzajām nepieciešamajām zināšanām, kas vajadzīgas šāda uzņēmuma vadīšanai un
darbam tajā. Nodarbība turpinājās viesu nama virtuvē, kur bērni ar darbinieces Daces plīdzību
vispirms iejutās pavāru lomās. Turpinājumā skolēni mācījās galda klāšanu un viesu apkalpošanas
kultūru. Darbs tika organizēts tā, lai katram darbiniekam būtu jāapkalpo katram savs klients no
„Viesu” lomā ieradušās klases. Un tad jau virtuves priekšauti bija jānomaina pret oficiantu
tērpiem un jāsagaida viesi. „Darbinieku” vidū valdīja neliels satraukums, bet „Viesi”, savukārt,
jutās mazliet samulsuši, jo viss taču šeit notika pa īstam, reālā vidē, nevis rotaļās. Arī „Viesi”
mācījās uzvedības kultūru- kā jāuzvedas kafejnīcā vai restorāna, kā jālieto ēdamrīki, kā rīkoties
dažādās situācijās pie galda. Pēc „Viesu” pavadīšanas skolēni darbojās kā trauku mazgātāji un
telpu uzkopēji.
Skolēni guva vispusīgu priekšstatu par dažādām šinī nozarē iesaistītajām profesijām un tajās
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Lielākā daļa skolēnu līdz šim pat nebija
aizdomājušies, ka labi jāpārzin ne tikai ēdienu gatavošana, bet arī matemātika, svešvalodas,
ētika, ka arī pēc viesu aiziešanas darbiniekiem vēl daudz jāstrādā. Skolēniem ļoti patika
praktiskā darbošanās. Daudzi bērni apstiprinoši atbildēja uz jautājumu, vai kāds nākotnē
iedomājas strādāt ēdināšanas nozarē, bet vēl daudz vairāk atzina, ka vēlētos lai viņiem pašiem
piederētu šāda veida uzņēmums. Par tādu atbildi īpaši gandarīta varētu būt saimniece Margita,
jo viņa ar prieku piekrita piedāvājumam vadīt šīs meistarklašu nodarbības tieši tāpēc, lai bērni
apzinātos dzīvošanas, darba un biznesa iespējas tepat Latvijā.
Nodarbības notika ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.

Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne.

