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Karjeras attīstības atbalsta pasākuma 

„Šarādes par profesijām” 
 

Madonas pilsētas vidusskolas 5.abcde klašu skolēni š.g. 3.decembrī piedalījās 

interaktīvā, izglītojošā karjeras attīstības atbalsta nodarbībā “ŠARĀDES PAR 

PROFESIJĀM”.  Nodarbību vadīja improvizācijas teātra aktieri Dita Nitiša un 

Dzintars Rožkalns no K-komandas. Viņi ikdienā vada dažādas nodarbības un 

pasākumus, kā arī kāpj uz skatuves un improvizējot veido stāstus, balstoties uz to, ko 

saka un vēlas redzēt skatītāji. 

Nodarbības sākumā viesi vēlējās noskaidrot, par kādām profesijām sapņo 

mūsu skolas bērni, un profesiju klāsts bija ļoti plašs – šoferis, celtnieks, frizieris, 

uzņēmējs, zobārsts, kinologs, kosmetologs, ķirurgs, vetārsts, aktieris, policists, 

fotogrāfs, programmētājs, izmeklētājs, paleontologs.  

Improvizācijas teātra aktieri bērniem atraktīvā veidā atklāja prasmes, kādas 

būtu nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Bērni  varēja paši iejusties dažādās 

situācijās un „iekāpt izvēlētās profesijas kurpēs”, kā arī mācījās noskaidrot savas 

intereses un iespējas, lai apgūtu sapņu profesiju.  
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Pasākuma noslēgumā improvizācijas teātra aktieri kopā ar skolēniem 

analizēja, kas profesijām, kuras šodien tika izspēlētas, kopīgs un kas atšķirīga, kādas 

prasmes un zināšanas skolēni var apgūt jau šodien skolā un mājās. Tika aktualizētas 

tās prasmes, kas nepieciešamas praktiski visu profesiju pārstāvjiem – precizitāte, 

laipnība, spēja sadarboties, valodu zināšanas, pacietība, prasme pareizi lasīt, rakstīt, 

rēķināt, darboties ar dažādām tehnoloģijām. 

 

Skolēni un skolotāji karjeras attīstības atbalsta nodarbību „Šarādes par 

profesijām” atzina par jautru un atraktīvu veidu, kā runāt par profesijām, izprast 

daudzveidīgo profesiju specifiku, izmēģināt savas dotības, izmantojot improvizāciju 

un lomu spēli. 

Pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 

 


