
 

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” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

„Zinātkāres diena ” 

 

2018.gada 19.februārī 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 2.klašu  visi skolēni. 

2.e un 2.a klases skolēni darbojās Gaisa raķešu nodarbībā, 2.b, 2.c un 2.d  - Gudrā plastilīna 

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

profesijas. 

2.e klases raķešu darbnīca.                                          
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   Jaunie ķīmiķi no 2.b klases. Tiek pārbaudītas 

ķīmisko vielu reakcijas un agregātstāvokļu maiņa. 

 

2.a klase kļūst par astronomiem!  

 Raķetes cilvēka sapņus par kosmosu ir 

padarījušas par realitāti. Nodarbībā tapušas raķetes! 
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2. c un 2.d klases skolēni kopā ar nodarbības vadītāju Montu Atvasi. Ķīmija var būt aizraujoša un 

interesanta! 

Visiem kopā bija iespēja vērot eksperimentu izrādi skolas sporta zālē. 
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Dažādu  atraktīvu eksperimentu līdzdalībnieki bija gan skolēni, gan skolotāji. 

   

Uguns, gaiss, ūdens un dažādi brīnumi! Interesanti, mazliet baisi un aizraujoši! 

 

Visi kopā! Paldies par brīnumiem Cēsu Zinoo! 

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


