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Karjeras attīstības atbalsta pasākums - nodarbība 

Spēle „Jauno profesiju parāde” 

 

2020.gada 20.janvārī 

 

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.  

Dalībnieki: Madonas pilsētas vidusskolas 4.klases. 

Nodarbības programma: 

N.p.k. Laiks Aktivitāte Atbildīgais 

1.  5 minūtes  Komandas  nosaukuma izdomāšana. 

Iepazīstināšana ar spēli. 

Pedagogs karjeras 

konsultants Jolanta 

Pabērza 4. 23  minūtes Spēle „Jauno profesiju parāde” 

5. 7  minūtes Atgriezeniskā saite – atbildes uz 

jautājumiem par spēli, uzvarētāju 

apbalvošana  un nodarbības 

izvērtējums. 

 

Nodarbības norise foto: 

 

Spēles laikā skolēni iepazinās ar 9 nākotnes profesijām – izzūdošo sugu atjaunošanas speciālists, 

„zaļās” enerģijas speciālists, mākslīgo ķermeņa daļu ražotājs, atmiņas ķirurgs, datu zinātnieks, 
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atkritumu inženieris, kosmosa gids, dronu pilots, vecumdienu labklājības menedžeris.                    

Spēles noteikumi bija vienkārši – jānoklausās animācijas tēlu Adeles un Gustava stāstījums par 

nākotnes profesijām, tad jāizvēlas pareizie atbilžu varianti un jautājumiem. Kopā varēja nopelnīt 29 

punktus. Saldākais pārsteigums, iegūtie punkti komandām  pārvērtās konfektēs. 

______________________________________________________________________________ 

 

4.d klases komandas -  „AAE”, „Bumbieris”, „Uguns lauva”, „Krāsainais burts”, „Nūģīši” – gatavas 

spēlei! Uzvarēja komanda „AAE”! 

 

Paldies par spēli 4.d klasei un viņu audzinātājai Lindai Jermacānei! 

______________________________________________________________________________ 
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4.c klasē cīņā piedalījās komandas – „Tomāti”, „Krutie banāni”, „Franču bizes”, „Arbūzi”, „Max 

enerģija”. Uzvarētāja godu saņēma komanda „Arbūzi”. Apsveicam! 

 

 

Prieks par 4.c klasi un viņu skolotāju Inesi Seikstuli! Spēle patika! 

________________________________________________________________________________ 
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4.e klases komandas – „Pokemoni”, „Jautrās meitenes”, „Trakās meitenes”, „Krokodīli”, 

„Tomātiņi”, „Stiprie puiši” aktīvi darbojas. Nav vienkārši izvēlēties pareizo atbilžu variantus! 

Nākotnes profesijas ir tik interesantas! Uzvaru svinēja „Stiprie puiši!” 

Paldies 4.e klasei un viņu audzinātājai Inesei Ikauniecei! 

_______________________________________________________________________________ 
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4.b klasē nodarbībā  - spēle „Jauno profesiju parāde” piedalījās komandas – „Fake krokši”, 

„Marshmellovi”, Širiki”, „Uzvarētāji”, „Zubrīši”. Spēlē vinnēja „Zubrīši”. 

Paldies 4.b klasei un viņu audzinātājai Santai Daugulei! 

________________________________________________________________________________ 

4.a klasē savā starpā sacentās komandas – „Pikačū”, „Burti”, „Cipari”, „Trio”, „Četrītes”, „Brevel 

spēlētāji”. Godpilno uzvaru svinēja komanda „Cipari”. 
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Paldies 4.a klasei un viņu audzinātājai Daigai Gailumai! Jūs bijāt lieliski! 

_____________________________________________________________________________ 

Pēc spēles katrai klasei tika uzdoti 5 jautājumi, kuri bija jāatbild Plickers.com aplikācijā. Priecē, 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. Arī direktores vietniece izglītības jomā Arnita 

Krīgere, klātesot 4.c klases skolēnu nodarbībā, atzina, ka bija ļoti interesanti uzzināt par nākotnes 

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

bija pozitīvas.  

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


