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Karjeras attīstības atbalsta pasākums - nodarbība 

Spēle „Jauno profesiju parāde” 

 

2020.gada 3.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. iepazīstināt skolēnus ar nākotnes profesijām, izspēlējot spēli par nākotnes profesijām; 

2. rosināt skolēnus diskusijai par nākotnes profesijām un prasmēm.  

Nodarbību dalībnieki: 

Madonas pilsētas vidusskolas visu 3.klašu skolēni. 

Nodarbības norise foto: 

Kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas pēc 10, 20 un 30 gadiem? 

 Profesiju tirgus mainās tik strauji, ka bērniem, kas šobrīd sāk mācīties skolā, jārēķinās, ka sava 

mūža laikā vismaz divas trīs reizes būs pilnībā jāmaina profesija. Un puse no šīm nākotnes 

profesijām vēl pat neeksistē! 3.februārī 3.klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar 8 nākotnes 

profesijām, izspēlējot spēli „Jauno profesiju parāde”. 

 

 

Spēlē tika iepazīts izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, „zaļās” enerģijas speciālists, mākslīgo 

ķermeņa daļu ražotājs, atmiņas ķirurgs, datu zinātnieks, atkritumu inženieris, kosmosa gids, dronu 

pilots. 
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Spēles noteikumi bija vienkārši – vispirms jāsadalās 6 komandās, jāizdomā komandas nosaukums, 

un spēle varēja sākties! Spēles galvenie vadītāji -  animētie tēli Adele un Gustavs. Video Adele un 

Gustavs  iejutās nākotnes profesiju pārstāvju lomās un pastāstīja par 8 profesijām. Pēc stāstījuma 

skolēniem tika uzdoti jautājumi ar atbilžu variantiem. Tad jau izpaudās katra komanda. Spilgti 

izpaudās līderi. 

3.c uzvarēja komanda ar nosaukumu „2020.gada profesijas”, iegūstot 22 punktus. 

 

3.d klasē uzvarētājkomanda – „Nāvējošie pirkstiņi” – 23 punkti. 
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3.a klasē 1.vieta komandai „Pandas” – 20 –punkti. 

 

 

3.b klasē 2 komandām neizšķirts – „Profesionāļi” un „Zvaigzne”- 21 punkts. 
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Pēc spēles katrai klasei tika uzdoti 5 jautājumi. Jauki, ka visām klasēm šī karjeras spēle patika, 

skolēni labprāt vēl uzzinātu vairāk par nākotnes profesijām. Spēle attīstīja ne tikai klausīšanās un 

lasītprasmi, bet arī loģisko domāšanu, spēju sadarboties komandā un deva zināšanas par jaunām 

profesijām. Jautājot, vai skolēni vēlētos pamēģināt strādāt kādā no nākotnes profesijām, atbildes 

bija pozitīvas.  

 

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


