
Dagdas vidusskolā

2019. gada 14. – 18. oktobris



Karjeras nedēļas tēma 

«Nākotnes profesijas»,

kas noritēja zem saukļa 

«Ielogojies nākotnē!»



«Profesijas mums apkārt»

1.a, 1.b un 2.a klases skolēni apmeklēja Šķaunes robežapsardzības 
nodaļu un iepazina robežsarga profesiju.



1.a, 1.b un 2.a klase Šķaunes robežapsardzības nodaļā



1.a, 1.b un 2.a klase Šķaunes robežapsardzības nodaļā



1.a, 1.b un 2.a klase Šķaunes robežapsardzības nodaļā



1.a, 1.b un 2.a klase Šķaunes robežapsardzības nodaļā



3.b klase zīmēja un prezentēja savas nākotnes profesijas



3.b klase zīmēja un prezentēja savas nākotnes profesijas



4.a, 4.b, 5.a, 5.b un 6.a klase apmeklēja Karjeras dienu 
Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV «Dagda»



4.a, 4.b, 5.a, 5.b un 6.a klase apmeklēja Karjeras dienu 
Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV «Dagda»



Karjeras nedēļas pasākums 6.a klasei

Karjeras nedēļas ietvaros 17. oktobrī 6.a klase kopā ar klases audzinātāju
devās uz Būvniecības tehnikumu iepazīties ar iespēju apgūt profesijas tepat Dagdā.

Skolotāja Ilona Gabrāne mūs laipni sagaidīja un izveda pa mācību telpām.
Sākām savu ekskursiju ēdināšanas blokā. Topošie 3. kursa pavāri labprāt pamācīja
un ļāva mums pašiem piedalīties cepumu tapšanas procesā. Vēl redzējām kā mācās
topošie automehāniķi, apdares, interjera un dizaina speciālisti. Noklausījāmies
interesantu skolotājas Ilonas Gabrānes stāstījumu par galda klāšanas etiķetes
smalkumiem. Bija saistoši un izzinoši. Un kā garšoja pašu gatavotie cepumi! Pēc
šīs ekskursijas puse no 6.a klases skolēniem nolēmuši savu karjeru saistīt ar
konditorejas izstrādājumu ražošanu.

Sakām lielu paldies Būvniecības tehnikuma vadītājai Tatjanai Ņukšai,
skolotājai Ilonai Gabrānei, topošajiem aroda meistariem, kuri mūs iepazīstināja ar
savas profesijas knifiņiem.

6.a klases audzinātāja Anna Jubele



«Izzinām nākotnes profesijas»

9.a un 9.b klases skolēni piedalījās profesionālas izaugsmes treneres, 
Jolantas Priedes, vadītajā nodarbībā «Izzinām nākotnes profesijas», kuras laikā tika 
akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās. Jaunieši 
darbojās grupās un paši izdomāja, kādas profesijas nākotnē varētu būt aktuālas.



«Izzinām nākotnes profesijas»



«Domā plašāk!»

10.a un 10. b klases skolēni piedalījās profesionālas izaugsmes treneres,
Dainas Einbergas, vadītajā nodarbībā «Domā plašāk!». Jaunieši, daudz strādāja
pāros, mēģināja iztēloties savu nākotni - savas karjeras un dzīves ceļu. Trenere
deva vērtīgus padomus, kā pareizi izvirzīt mērķus, uzstādīt konkrētas darbības un
būt dzīvē laimīgam un apmierinātam ar to, ko dari.



«Domā plašāk!»

10.b klases skolēnu pārdomas pēc nodarbības:

• Bija iespēja izteikt savu viedokli par karjeru un nākotnes profesijām.

• Uzzināju daudz jauna, kas ir svarīgs, lai apgūtu kādu profesiju.

• Man nodarbība patika, jo bija iespēja izteikt savu viedokli, saprast, kas svarīgs,
lai nākotnē ir darbs, kas patiks, uz kuru varēs iet ar prieku.

• Uzzināju plašāk par izvēlēto profesiju, sapratu, kādus mērķus jāsasniedz.

• Uzzināju daudz jauna par sevi, iedziļinājos savās domās un spēju saprast sevi.
Man ļoti patika šī stunda.

• Lekcija bija ļoti interesanta un svarīga pusaudžiem, jo tā lika aizdomāties, ko tu
patiešām gribi no dzīves, un vēl tā palīdzēja padomāt par pareizo profesijas
izvēli.

• Man ļoti patika karjeras speciālistu pieeja sarunā ar jauniešiem, bija darbs pāros,
sadarbojāmies ar cilvēkiem, ar kuriem jau sen nekontaktējāmies. Šajā pasākumā
es sapratu savas vēlmes, uz kurām balstīsies mani turpmākie mērķi.



Reģionālā diskusija «Šodien sākas nākotne»

11. un 12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties VIAA organizētajā
reģionālajā diskusijā «Šodien sākas nākotne», kas notika Daugavpils tehnikumā.

Diskusijā piedalījās RTU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors,

komunikācijas praktiķis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi medijos un biznesa vidē
Ivars Svilāns, kurš jauniešus iepazīstināja ar savu karjeras stāstu, aicināja domāt par
paštēla veidošanu un dalījās domās par mākslīgā intelektu un tehnoloģiju attīstību.
Savā dzīves pieredzē dalījās arī diskusijas moderators, DCH studijas fitnesa treneris
Dinārs Zāģeris. Jauniešiem bija iespēja uzdot savus jautājumus uz kuriem Ivars
Svilāns un Dinārs Zāģeris labprāt atbildēja un deva savus padomus.



Reģionālā diskusija «Šodien sākas nākotne»



Pasākumi «Profesijas mums apkārt», «Izzinām nākotnes
profesijas», «Domā plašāk!» un Karjeras nedēļas 2019 diskusijas
«Šodien sākas nākotne» notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs»
ietvaros.

Informāciju apkopoja Dagdas vidusskolas Pedagogs karjeras 
konsultants Regīna Pauliņa




