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"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 

 Pašnovērtējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte 

 

„Optometrista profesija” 

 

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

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

 

1.Iepazīt optometrista profesiju. 

2.Izpētīt optometrista izglītības iespējas.  

3.Veikt pašnovērtējumu. 

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

 

2019.gada 25.februārī Madonas pilsētas vidusskolā, Valdemāra bulvārī 6, Madonā, LV - 4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 4.klases. 

4.Pasākuma norise foto 

Nodarbības vadītāja Marģera Smudža vadībā skolēni uzzināja: 

1. Kas ir optometrists? 

2. Ko dara optometrists un ko dara optiķis? 

3. Kur var mācīties par optometristu? 

4. Kādām mācībām jāpievērš uzmanība? 

5.  Praktiski darbojoties meistardardarbnīcā,  tika mērīts redzes asums, mērīts starpzīlīšu 

attālums un ar redzes kompjūteru mērīta redze. 

 

Kas ir optometrists? 
"Optometrija ir patstāvīga, ar likumu un noteikumiem regulēta, veselības aprūpes 

profesija ar noteiktām prasībām pret profesionālo izglītību. 

Optometristi ir primārās aprūpes speciālisti, kas nodarbojas ar profesionālu acs un 

redzes sistēmas aprūpi, ieskaitot redzes optisko defektu korekciju, optisko materiālu 

izplatīšanu, acu slimību diagnostiku un aprūpi, kā arī redzes sistēmas rehabilitāciju." 

 

4.d klases skolēniem šī nodarbība bija kā sociālo zinību stundas turpinājums, jo iesāktajai 

tēmai – ekonomika, ražošana, individuālais uzņēmums sekoja praktiska iepazīšanās ar 

optometrista profesiju, nodarbības gaitā skolēni izprata šīs profesijas būtību, nepieciešamību 

reālajā dzīvē. Tika iepazīti optometrista darba instrumenti, optiķa darbavieta, uzzināts, kādi 

mācību priekšmeti vairāk jāmācās, ja vēlas apgūt šo profesiju. Veiksme profesijas iepazīšanā 
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bija  tā, ka Marģers Smudzis skolēniem saprotamā, vienkāršā valodā izstāstīja par tik 

sarežģītu profesiju kā optometrists.  

Visu klašu skolēni atzina, ka interesantākā nodarbības daļa bija praktiskā darbošanās 

meistardarbnīcā. 

 

 

4.b klases skolēni un audzinātāja Jolanta Kūriņa kopā ar nodarbības vadītāju Marģeri Smudzi. 
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4.e klases skolēni vērtē nodarbību. 
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4.a klases izziņas process – mēģinājums iejusties optometrista profesijas darbībā. 

 

Paldies 4.klašu skolēniem par zinātkāri, prasmi klausīties un darboties meistardarbnīcā gan pa 

vienam, gan pārī, gan komandā! 

Paldies 4.klašu skolēnu audzinātājām par atbalstu karjeras attīstības atbalsta pasākuma 

„Optometrista profesija”organizēšanā! 

Paldies nodarbību vadītājam Marģerim Smudzim! Atsauksmes par nodarbībām ir 

lieliskas! 

 

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


