
, kā arī Aleksandrovas
internātpamatskolā 



Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā skolēniem ir iespēja iepazīt un plānot 
savas nākotnes nodarbošanos. Šīs nedēļas laikā, lielāka uzmanība tika pievērsta 

skolēnu interesēm, prasmēm un spējām, kas palīdz izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Karjeras nedēļa

”……..profesijas kurpēs” no 08.10. – 12.10.2018.

08.10. Izzinošā diena – audzēkņi iepazīstas ar dažādām profesijām un izvēlas tās, ko pēta

padziļināti nedēļas garumā

Līdz 10.10 kabineta un grupu durvju noformējums

09.10 – 12.10 “Es varu un būšu……” (plakāts, zīmējumi, kolāžas foto, video, apraksts u.tml.)

09.10. – 12.10. “Nepieciešamās prasmes manis izvēlētajā profesijā”

08.10. – 12.10. Tematiskā stunda vai audzināšanas stunda “Vadi savu karjeru pats”

09.10 – 12.10. ekskursijas un/vai diskusijas “Būvē savu karjeru laukos”



1. grupā

- Prezentācija par profesijām;
- pēc darba rīku attēliem profesiju  nosaukšana;
- pārruna par profesijām mūsu skolā;
- didaktiskā spēles  ”Profesijas”;

- multfilmas noskatīšanās par profesijām;
- ekskursija uz skolas ēdnīcu (pavāra darba rīki, trauki);
- krāsojamās darba lapas par profesijām.



2. grupā

• Pārrunas par profesijām;
• pārruna „Mana nākotnes profesija”;
• nodarbība „Profesija”;
• filmas skatīšanās „Profesijas”;
• praktiskā nodarbība „Nāciet ciemos” (galda klāšana);
• praktiskais darbs - skolas teritorijas kārtošana;
• profesiju minēšana pēc attēliem;
• profesiju pārstāvju zīmēšana;
• spēļu istabas durvju noformēšana;
• didaktiskā spēle „Frizētavā”.



3. grupā «Pavāra kurpēs»

• Iepazīšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem;

• tuvāk iepazīta pavāra profesija;

• izspēlēta sižetiskā spēle  „Dežūra ēdnīcā”;

• saistībā ar izvēlēto profesiju darba lapu aizpildīšana, krāsošana, griešana, 
līmēšana, durvju noformēšana;

• grupas saruna - «Kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas pavāra 
darbā?»;

• īsfilmas par pavāru sacensībām noskatīšanās;

• anketas «Ko es protu? Par ko es kļūšu?» aizpildīšana;

• no plastilīna tika veidotas kūkas, picas un tortes;



plakāta veidošana, kurā tika atspoguļotas skolēnu domas un  

apkopotā informācija par pavāra profesiju;



praktiskā nodarbība.



4. grupā

• Nedēļas garumā tika izzinātas profesijas, kuras interesē 4. grupas audzēkņus. 
Populārākās no tām ir celtnieks, pavārs, pārdevējs, mākslinieks, mūziķis un 
mehāniķis;

• grupas audzēkņi, īpaši 9.klases absolventi aktīvi domā un diskutē par 
turpmākās profesijas izvēli;

• skolēniem tika piedāvāts attēlot sevis izvēlēto profesiju zīmējumos;
• izglītojošās filmas „Zaļais pipars”. Noskatīšanās, diskusija.



5. grupā

- Pārruna par tēmu “Mana nākotnes profesija”;

- Lielāku uzmanību pievērsām lauksaimnieka un pavāra palīga profesijām;

- Ievācām informāciju par darba iespējām Dagdas un Krāslavas novados;

- CV rakstīšanas iemaņas;

- TV pārraides “Es mīlu ēdienu”, “Mūsdienu Latvijas garša” noskatīšanās.



pirmskolā “Auklītes profesija kurpēs”.

• Bērnu iepazīstināšana ar auklītes darbu, darba piederumiem, 
pienākumiem;

• praktiskais darbs. Apgūstamā prasme: putekļu slaucīšana, kopā ar auklīti 
veikt grupas telpas uzkopšanu;

• multfilmas skatīšanās: “Kā lupatiņas mazgājās”, “Kā lupatiņas šūpojās”;

• lupatiņu izstāde;

• rotājam savu lupatiņu.



pirmskolā «Sētnieka kurpēs»



dabaszinību, ģeogrāfijas un mājturības stundās.

• ” Izzinošā diena” (5. klase) 

- Profesiju pārskats, kur nepieciešamas zināšanas, ko apgūst dabaszinību un 
ģeogrāfijas mācību stundās;

- kabineta durvju noformējums par tēmu „Ko es zinu un protu, mācoties skolā 
dabaszinības?”



„Nepieciešamās prasmes manis izvēlētajā profesijā”
(6. – 9. klases) 

• Zīmējumu un kolāžu veidošana  par izvēlētajām profesijām.



Skolēni sprieda, kādas prasmes jāapgūst, lai varētu apgūt   

izvēlēto   profesiju.



Skolēnu  darbu prezentācija un stāstījums par profesijas   

īpatnībām un nepieciešamajām zināšanām. 





7. – 9.c «Pavāra kurpēs»
 Iepazināmies ar profesiju, ar darbarīkiem;

 vārdu krājuma paplašināšana;

 saruna «Kādas iemaņas un īpašības nepieciešamas pavāra profesijā?

 durvju noformēšana;

 prezentācija;

 mīklu minēšana;

 didaktiskās spēle “Atrodi lieko”

»





arodklasēs

- Pārruna ar skolēniem par izvēlēto profesiju – laukstrādnieka palīgs, par
profesijas priekšrocībām, dzīvojot laukos, par darba vietas izvēli;

- pārruna ar 9. klašu skolēniem par laukstrādnieka darbu;

- durvju dekora veidošana, klases durvju noformēšana;
- pārruna ar 9. klases skolēniem par viņu nākotnes nodomiem;

- darba lapas „Mana sapņu profesija” aizpildīšana



Ekskursija uz izstādi – “Lauksaimniecības un meža tehnika”
“Lauku sēta 2018 ” - izstāžu kompleksā Rāmava.

Iepazīšanās ar jauninājumiem, kas var būt izmantojami nākotnē.



5.a klases redzējums par matemātisko 
zināšanu nepieciešamību jebkurā profesijā



5.a «Pavāra palīgi» 
- Pārrunājām par šīs profesijas nozīmi un perspektīvām.

- Klases audzēkņi iejutās pavāru palīgos veicot dārzeņu pirmapstrādi un telpu 

uzkopšanu

Darbošanās beigās bērni secināja, ka pavāra 

profesija nav no vieglajām. Ir daudz jāzina un 

jāmāk, lai kvalitatīvi veiktu darbus



9. klasē tika veiktas pārrunas par profesiju - pavāra palīgs. Jo īpaši

pārrunājām darba iespējas un profesijas nozīmi tūrismā, kas tagad Latvijā ir

ļoti aktuāla. Bērniem bija sagatavots konkurss “ Rūpīgākais un gardākais

ēdiens”, kur bērni patstāvīgi bez skolotājas palīdzības pagatavoja kartupeļu

pankūkas.

Veicot aptauju konkursa beigās

audzēkņi atbildēja - gatavot

ēdienu ir atbildīgs darbs.



Apvienotā internāta grupa



Aleksandrovā 

Paldies visiem par darbu!


