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 „Spēles karjeras izglītībā” 

 

2018./2019.m.g. 1.semestrī 

 

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas klasēs 

 

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

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

1. Mērķis: 

1. iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību, spēlējot spēles par profesijām; 

2.izzināt skolēnu intereses, attīstīt tās, spēlējot  spēles par profesijām  .  

2. Dalībnieki: Madonas pilsētas vidusskolas 2., 3.klašu skolēni 

3. Programma  nodarbībai: 

N.p.k. Laiks Aktivitāte Atbildīgais 

1.  3 minūtes Iepazīstināšana ar spēlēm Pedagogs karjeras 

konsultants Jolanta 

Pabērza 
2. 10 minūtes Atmiņas spēle „Profesiju dvīņi” 

2. 5 minūtes Kustību spēle „Ceļojums ar kuģi” 

3. 20 minūtes Spēle „Tava profesija” 

4. 2  minūtes Atgriezeniskā saite – nodarbības  

izvērtējums 

 

4. Nodarbības mirkļi foto: 

1.oktobrī nodarbībās „Spēles karjeras izglītībā” piedalījās 2.a, 2.b, 2.c, 2.d klase. 
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15.oktobrī „Spēles karjeras izglītībā” piedalījās 3.b, 3.c, 3.d, 3.e  klase. 
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Nodarbībās skolēniem bija iespēja aktīvi līdzdarboties 3 spēlēs. Spēlē „Profesiju dvīņi” bija 

jāatrod pārītis profesijai, piemēram, zvejniekam jāmeklē zvejnieks. Interesanta, atraktīva 

spēle. Kustību spēlē „Ceļojums ar kuģi” skolēni ar kustībām „izdzīvoja” kuģa apkalpes 

profesijas. Nopietnāka – izzinoša ar daudziem uzdevumiem bija spēle „Tava profesija”. 

Skolēniem bija jāsašķiro profesijas, kas strādā komandā, strādā ar cilvēkiem, strādā vairāk 

viens, strādā ar augiem/dzīvniekiem, radošās profesijas, katru dienu dara vienu un to pašu, 

darbs ir ārpus telpām, darbs telpās, darbs saistīts ar risku, noteikts darba laiks, strādā pēc 

pasūtījuma utt..Mērķis tika sasniegts! 

Paldies 2.un 3.klašu audzinātājām par skolēnu aktīvu iesaisti karjeras izglītības spēlēs! 

Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 

 

 

 


