
Karjeras nedēļa 2020 “ Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” 

 
26. – 30.10.2020. 

Daugavpils Saskaņas pamatskola 

 

N.P.K.  Pasākuma nosaukums Pasākuma norises 
laiks un vieta, veids 

Mērķauditorija Pasākuma īss apraksts Atbildīgais 

1. Zīmējumu izstāde  
“Skanošās profesijas!” 

26.10. – 30.10.2020. 
Skolā,vizuālās 
mākslas stundās 

1. – 6. klašu skolēni Skolēni savā zīmējumā ataino savu 
redzējumu par profesijām, kuras var 
sadzirdēt apkārtējie vai arī profesijas, 
kurās nozīmīgi un svarīgi ir 
sadzirdēt.  
( Integrēts vizuālās mākslas stundās) 
Tiks izveidota izstāde/prezentācija. 

S. Čeirāne 
sadarbībā ar  
U. Guru un   
1. – 3. klašu 
audzinātājiem 

2.  Vizuālo darbu izstāde  
“Sadzirdi sevī 
profesionāli!” 

26.10. – 30.10.2020. 
Attālināti, vizuālās 
mākslas stundās 

7. – 9. klašu skolēni Skolēni savā zīmējumā ataino vīziju  
par savu nākotnes profesiju, darbu   
(Integrēts vizuālās mākslas stundās) 
Tiks izveidota izstāde/prezentācija. 

S. Čeirāne 
sadarbībā ar  
U.Guru 

3.   Intervija  
“ Pajautā vecākiem!” 

26.10. – 30.10.2020. 
Skolā dzimtās 
valodas/sociālo 
zinību/klases stundās 

1.-3.klašu skolēni un 
vecāki  

Skolēniem tiek iedota izstrādāta 
anketa par vecāku darbu un 
profesiju.Skolēni mājās pārrunā un 
aizpilda anketu. 
Mācību  priekšmetu stundu ietvaros 

S. Čeirāne 
sadarbībā ar 1. 
– 3. klases 
audzinātājiem. 
 



skolā prezentē savu veikumu, klasē 
veido “Vecāku profesiju portretu” un 
“ Skolēnu profesiju portretu”. 
( uzdevumu skolotājs integrē 
atbilstošā mācību stundā) 

4.    Karjeras stundas 
 “Ko mums stāsta vārdi -   
darbs un profesija!” 

15.10.  – 3.b.kl. -4.st. 
27.10.  – 1.a.kl. –4.st. 
28.10. -1.c kl. – 5.st. 

1. – 3. klašu skolēni Karjeras stundas ietvaros skolēni 
iepazīst darba un profesiju pasauli, to 
dažādību, atšķirības un kopīgo.  

S. Čeirāne 
L. Kovaļevska 
I. Ļeontjeva 
I. Skoromko 

5.  Karjeras stunda 
 ”Iepazīsti profesijas! ” 

30.10. - 4.b kl. – 6.st.  
3.11. – 4.a kl.- 5.st.  
 

4. klašu skolēni Karjeras stundas ietvaros skolēniem 
tiks rosināta interese un izpratne par 
profesiju daudzveidību un to saturu, 
profesijās nepieciešamās prasmes un 
zināšanas.  

S. Čeirāne 
N. Sergijenko 
I. Rubina 
 
 

6. Intervija  
“Mana skolotāja stāsts!” 

28.10. -5.a kl. -7.st. 
30.10. – 5.b kl.-2.st. 
 
Skolā, klases stundu 
laikā  

5.klašu skolēni Skolēni intervē savu klases 
audzinātāju par viņa karjeras ceļu, 
profesijas izvēli, par notikumiem un 
cilvēkiem, kas ietekmējis izvēli. 
Iepazīst skolotāja profesijā 
nepieciešamās zināšanas un prasmes.  
( Uzdevumus var integrēt atbilstošā 
mācību priekšmetā) 

S.Čeirāne 
L.Saleniece 
N. Dektereva 
 
 
 
 

7. Klases stunda 
“Jauno profesiju parāde!” 

29.10. – 6.a kl. - 8. st. 
5.11. – 6.b kl. – 8.st. 

6.klašu skolēni Klases stundas laikā skolēniem 
interaktīvā veidā būs iespēja izzināt, 
kādās tautsaimniecības jomās un 
nozarēs gaidāmas visstraujākās 
izmaiņas, kādas profesijas un 
speciālisti būs nepieciešami tuvāko 
10 – 20 gadu laikā. Kādas prasmes 
un  zināšanas būs visnozīmīgākās. 

S.Čeirāne 
B.Malaja 
T.Revina 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. 
 

Klases stunda 
“Jauno profesiju parāde” 

26.10.- 30.10.2020. 
Attālināti ( zoom 
platformā/individuāli) 
26.10. – 7.a kl.- 4.st. 
 27.10. – 7.b kl. -5. st.  

7. klašu skolēni  Klases stundas laikā skolēniem 
interaktīvā veidā būs iespēja izzināt, 
kādās tautsaimniecības jomās un 
nozarēs gaidāmas visstraujākās 
izmaiņas, kādas profesijas un 
speciālisti būs nepieciešami tuvāko 
10 – 20 gadu laikā. Kādas prasmes 
un  zināšanas būs visnozīmīgākās 

S. Čeirāne 
O.Rihļickis 
L.Uļinska 

 
9. 

Konkurss  
 “Ielūkojies! Ko stāsta 
informatīvie resursi!” 

26.10.-30.10.2020. 
Attālināti, klašu 
stundu ietvaros 

8. – 9.klašu skolēni  Skolas mājas lapas sadaļas Karjeras 
izglītība izpēte. Skolēni e- klasē 
saņem instrukciju un konkrētus 
uzdevumus ar atgriezenisko saiti.  

S. Čeirāne  
L. Ratkeviča 
sadarbībā ar  
8. – 9. kl. klašu 
audzinātājiem 

10. Tiešsaistes diskusija 
vecākiem, skolotājiem 
“Ģimenes loma karjeras 
izvēles jautājumos” 

27.10.2020. 
Plkst. 19.00 ( saite 
tiks nosūtīta e – klasē, 
ievietota skolas mājas 
lapā) 

Skolēnu vecāki, 
skolotāji 

Tiešsaistes diskusija skolotājiem, 
karjeras konsultantiem un vecākiem, 
kuras laikā moderatora Edija Boša 
vadībā tās dalībnieki diskutēs par 
paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu 
karjeras izvēles jautājumos. 

S. Čeirāne 
7. – 9. klašu 
audzinātāji 

11.  Radošais uzdevums 
“Iepazīsti būvniecības 
profesijas !” 

 

26. – 30.10.2020. 1. – 3. klašu skolēni Skolotājiem tiks nosūtīts uzdevums 
“Iepazīsti profesiju”. Skolēniem būs 
iespēja  noskatīsies  multfilmu “Trīs 
sivēntiņi” un pēc filmiņas noskatīšanās  
veikt  dažādus uzdevumus un iesūtīt 
radošo darbiņu. 
 

S. Čeirāne 
1. – 3. klašu 
audzinātāji 

12. Saspēle  ar radošuma 
elementiem         
“Daugavpils Būvniecības 
Tehnikuma profesiju 
parāde” 

26. – 30.10.2020. 4. – 6. klašu skolēni  Skolēniem tiks piedāvāts noskatīties 
prezentāciju, aizpildīt anketu un iesūtīt 
radošo darbiņu.  

S. Čeirāne 
4. – 6. klašu 
audzinātāji 



13.  Sadzirdi un liec aiz auss! 26. – 30.10.2020. 
Jāseko līdzi 
informācijai 
bibliotēkas mājaslapā 
www.lcb.lv un 
Facebook kontā  
 

7. – 9. klašu skolēni Karjeras nedēļas gaitā bibliotēkas 
mājaslapā un Facebook kontā tiks 
ievietoti informatīvi videomateriāli 
par dažādām bibliotēkā pārstāvētām 
profesijām – bibliotekārs, 
programmētājs, dizaineris, 
sabiedrisko attiecību speciālists u.c. 
Interesentiem būs iespēja uzzināt par 
katra darbinieka ikdienu, izglītību un 
nepieciešamajām prasmēm. 

S. Čeirāne, 7. – 
9. klašu 
audzinātāji, 
skolēni 
individuāli 

14.  Literatūras izstāde “ Izpēti 
darba pasauli, atrodi sevi!” 

26. – 30.10.2020. 
Latgales Centrālā 
bibliotēkas Nozaru 
literatūras sektors,  
Rīgas ielā 22 a 

7. – 9. klašu skolēni Tiks piedāvāta literatūras izstāde, 
kurā būs iespējams iepazīt dažādas 
profesijas, rast ieteikumus nākotnes 
profesijas izvēlei. 

S. Čeirāne,  
7. – 9. klašu 
audzinātāji, 
skolēni 
individuāli 

 

 


