Karjeras meistarklase
“Līdera panākumu atslēgas”

30.janvārī Valles vidusskolas 7.-9.klašu skolēni piedalījās karjeras
meistarklasē “Līdera panākumu atslēgas” kopā ar uzņēmēju, Biznesa vadības
koledžas direktoru Jāni Stabiņu.
Nodarbības mērķis bija iedrošināt skolēnus mērķtiecīgai karjeras izvēlei.
Lekcijā izskanēja vairākas kreatīvās domāšanas tehnikas, kas jauniešus rosināja
aizdomāties par katra personīgās izaugsmes iespējām. Personības attīstības process
var būt ilgstošs, tomēr galvenais, lai tas ir aizraujošs, pozitīvs un balstīts uz dzīves
pieredzi.
Lektors Jānis Stabiņš jauniešus iepazīstināja gan ar pasaules, gan arī
personīgo pieredzi kā veidot veiksmīgu karjeru, rosināja aktīvi domāt par savām
iespējām nākotnē un paskatīties uz jau ierastajām lietām no citāda skatu punkta. Viņš
uzsvēra katra cilvēka iespējas savas nākotnes veidošanā, jo līderis ir tas, kurš mēģina
realizēt vispārdrošākās idejas un nebaidās doties pretī lieliem dzīves izaicinājumiem.
Nodarbību saistošu padarīja gan tās saturs, gan atraktīvais pasniedzējs, kurš
prata aizraut auditoriju ar savu stāstījumu. Uzņēmējs akcentēja grāmatas neatņemamo
lomu veiksmīga cilvēka dzīvē. Mācījies un iedvesmojies no spēcīgākajiem līderiem
biznesā visā pasaulē – tādiem kā Roberts un Kima Kiosaki, (Robert T. Kiyosaki, Kim
Kiyosaki,Japāna), Bodo Šēfers (Bodo Schafer, Vācija), Ričards Brensons (Richard
Branson, ASV), Antonio Meneghetti (Itālija), Stīvens R. Kovejs (Stiven R. Kovi,
ASV), Vorens Bafets (ASV), Igors Manns (Krievija), Aleksandrs Levitass (Izraēla),
lektors mudināja jauniešus uzstādīt realizējamus, konkrētus mērķus un neatlaidīgi
strādāt pie to realizēšanas, neapstāties pie pirmās neveiksmes, kā arī attīstīties visas
dzīves garumā. Dzīvē viss atkarīgs no tā, cik katrs pats gribēs sevi izglītot, šī vārda
visplašākajā nozīmē.
Svarīgākās līdera panākuma atslēgas ir darba kvalitāte un mīlestība pret to,
ko dara - tie ir svarīgākie aspekti arī darba tirgū, neatkarīgi no profesijas - tieši šādu
domu graudu jauniešiem deva Jānis Stabiņš, kurš motivēja visus klātesošos atrast
sevi un nav svarīgi, cik daudz laika tam būtu nepieciešams.
Meistarklases noslēgumā jaunieši atzina, ka lektors deva ļoti labu motivāciju
darboties, attīstīt sevi un censties tiekties pēc labākā rezultāta. Skolēni atzinīgi
vērtēja, ka bija konkrētība - konkrētu cilvēku izteikumi, dzīves piemēri un
pielietojamas idejas.

Sagatavoja Sintija Kreimane
Pedagogs karjeras konsultants

