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pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Zinātkāres diena ” 

 

2018.gada 5.martā Madonas pilsētas vidusskolā 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

Mērķis:  

1.1.Savu spēju un interešu izzināšana; 

1.2.  Mācīšanās uzstādīt mērķus ar interaktīvām metodēm, praktiski darbojoties nodarbībās; 

1.3. Dažādu  profesiju iepazīšana; 

 1.4. Dalība eksperimentu izrādē. 

Dalībnieki: Madonas pilsētas vidusskolas 1.klašu visi skolēni. 

1.a un 1.c klases skolēni darbojās Gaisa raķešu nodarbībā, 1.b un 1.d klases skolēni  - Gudrā 

plastilīna nodarbībā. Tika iepazītas ķīmiķa, farmaceita, ķīmijas inženiera, inženiera un 

astronoma profesijas. 

1.a klases skolēni Gaisa raķešu darbnīcā! 

 

Raķetes lidojumam gatavas!  



 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 

1.b klases „ ķīmiķi” laboratorijā, kurā top Gudrais plastalīns. 

 

1.d klases jaunajiem „kīmiķiem” prieks par savu darbu ir neviltots! Varbūt kāds no viņiem 

patiešām dienās kļūs ķīmijas inženieris, ķīmiķis vai farmaceits! 
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1.c klases „inženieri” raķešu palaišanas procesā. Debesis ir augstu! 

Eksperimentu izrādē  Zinoo speciālisti rādīja eksperimentus ar ūdeni, gaisu un uguni. Varēja 

pārliecināties par zināmu vielu neparastajām īpašībām  dažādos eksperimentos. 
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Visas 1.klases kopā ar Zinoo darbiniecēm! 

 
Paldies 1.klašu audzinātājām Solvitai Dreimanei, Lolitai Kalupniecei, Rutai Pulkstenei, Santai 

Šķēlei par veiksmīgu skolēnu iesaistīšanu pasākumā  un aktīvu līdzdarbošanos „Zinātkāres dienā” 

1.klasēm! 

 

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


