Projektopgave om karrierevalg
Karrierevalg: Det er ikke let at lave en projektopgave, hvor der skal tages stilling til
fremtiden. Det kræver nemlig både planlægning, kreativ tænkning og en masse gåpåmod.
I uge 48 har hele 9. årgang på Hirtshals skole haft projektuge. Projektet gik ud på at lave en opgave om vores personlige ”drømmejob”.
Eller i hvert fald en realistisk uddannelsesvej. Første del af opgaven var at vælge, hvilket job vi gerne vil have. Måske i virkeligheden den
sværeste del af opgaven, for det er ikke let at tage stilling til ens fremtid i løbet af nogle dage. Nogle er afklaret, med hvad de vil, andre er
på bar bund.
Vi fik i alt 5 dage til at lave projektet, som til sidst skulle fremvises på vores egen stand i gymnastiksalen. Uddannelsesvejen skulle
beskrives fra start til slut, dvs. at uddannelsesvejen skulle starte allerede efter folkeskolen. Et par uger inden, uge 43, var alle 9. klasserne i
brobygning, hvilket var fint, da det hjalp nogle med at beslutte hvad de vil, eller hvad de ikke vil. Det er meget forskelligt, hvad vi elever
har lyst til at beskæftige os med i fremtiden. Både dyrlæge, dyrepasser, skolelærer, journalist, jordemoder, designer, psykolog, pædagog,
advokat og konditor blev valgt, blot for at nævne nogle af de karrierevalg der vakte interesse hos elever.
Hele ugen blev der arbejdet hårdt i alle tre klasser, og kreativiteten kom for alvor på prøve. Der blev lavet interviews, plancher, videoer,
PowerPoints osv. En kommende landmand fik skaffet en lille griseunge, designeren lavede sin egen avispapirkjole, dyrlægen lånte en hund,
konditoren bagte boller. Alt sammen for at vi tirsdag kunne stå med vores færdige resultat, en udsmykket, kreativ og spændende stand.
Selv valgte jeg at skrive om at være journalist, fordi det lyder som et utroligt spændende job med mange udfordringer. Jeg lavede nogle
plancher, som omhandlede min vej til at blive journalist, til min stand. Så havde jeg fået fat i en hat, en notesblok, en mikrofon, en radio og
min computer. Jeg fik også interviewet Hasse Boe, som er journalist på Hirtshals Skole. Den sjove del af opgaven var, at have frie hænder
til at opstille sin stand lige som vi havde lyst til.
Mandag og tirsdag i uge 49 var der fremlæggelser foran lærerne og en lille gruppe elever. Tirsdag aften blev alle forældre inviteret til vores
messe i gymnastiksalen. Vi skulle stå ved vores egen stand og svare på eventuelle spørgsmål. Der var heldigvis kun positive
tilkendegivelser fra vores forældre, som godt kunne se, at vi havde lagt et stort stykke arbejde i projektet. Det var alt i alt en god og
spændende uge, og jeg er sikker på, at projektet har givet os mulighed for at åbne op eller lukke ned for nogle karriereveje.

Personligt synes jeg, at det var en svær men meget interessant opgave, fordi det er så langt fra, hvad vi før har lavet af projektopgaver. Jeg
tror, det har været sundt for os, at vi er blevet presset til at se frem i tiden, og finde ud af hvad det kræver af os, hvis vores drømmejob skal
blive til virkelighed.

