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Centralizētais karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Profesiju karnevāls” 

 

2018.gada 9.janvārī,  Madonā, Madonas kultūras namā 

 

Pasākuma dalībnieki 6 skolu komandas, tajā skaitā 4 komandas no Madonas pilsētas 

vidusskolas 2.b  12, 2.c 12 , 2.d 12, 2.e 12 skolēni. Kopā – 48 skolēni. 

Pasākumu vadīja Gatis Teilis, kas iejutās celtnieka lomā un Linda Ūdre – Rizga, kas tēloja 

medmāsiņu jeb ārsta palīgu. 

 
    Katras skolas komandai bija jāiejūtas kādas profesijas pārstāvja lomā, 2.e klase iejutās 

skolotāju lomā. Paldies par priekšnesuma sagatavošanu skolotājai Inesei Ikauniecei! 
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2.c klase iejutās automehāniķu lomā. Priekšnesums bija atraktīvs, malači! Paldies skolotājai 

Inesei Seikstulei par sagatavoto priekšnesumu! 
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2.d klase iejutās pārdevēju lomā. Paldies skolotājai Lindai Jermacānei par sagatavoto 

priekšnesumu! 

 

 

 

2.b klases skolēni iejutās sporta treneru lomā. Paldies skolotājai Inārai Muceniecei par 

sagatavoto priekšnesumu! 
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    Priekšnesumiem mijoties ar izzinošiem jautājumiem, prezentācijām, tika iepazītas daudzas 

profesijas, piemēram, pavāra, ugunsdzēsēja, mežstrādnieka, skolotāja, automehāniķa, sporta 

trenera, pārdevēja, modes dizainera u.c.  profesijas.  Tika gūta jauna pieredze un zināšanas. 

Skolēniem patika profesiju „stacijas”, kurās dažādu profesiju pārstāvji stāstīja par savu darba 

ikdienu. Interesantas skolēniem šķita stilista, gaismotāja, Izglītības nodaļas darbinieka, 

pavāra, kārtības sarga, šuvēja profesijas. 

 

„Profesiju karnevāls” izdevās, visi bijām ieguvēji. 

Paldies organizatoriem! 

 

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 

 


