
Tikšanās ar Mazās Brīnumzemes komandu nodarbībā “Izzini un radi!” 
 

             Vai Tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, 
karjera? Daudzi bērni nezina, ko atbildēt uz šiem jautājumiem ... jo izvēlēties var tikai to, ko 
pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar 
šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās 
Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu 
jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.  
            31.janvāris Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Bebrenes VP vidusskolas un Raudas 
internātpamatskolas 5.-7. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, katra klase 2 mācību stundas 
darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā – klausījās speciālistu stāstījumā, pētīja 
miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 
3D maketu būves darbnīcā.  
            Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot 
vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā 
ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, 
kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un 
meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības 
ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā. 
             Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās 
Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves 
iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem tika dots uzdevums - 
atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un 
taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši 
             Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie 
sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos! 
             “Mums patika lektora Edmunda stāstījums un filma, bet visvairāk - praktiskā nodarbība, 
kurā paši darbojāmies un projektējām modeļus no putuplasta materiāliem un krāsām. Laiks paskrēja 
ļoti ātri.”( 5.a klase un skolotāja Vita) 
             “Šis pasākums man ļoti patika, uzzināju daudz interesantu faktu, aizdomājos, ka varētu kaut 
ko arī pati uzmodelēt. (Katrīna 6.c) Man ļoti bija interesanti pasākumā, īpaši patika radošais darbs, 
kur varēja modelēt 3 D mini pilsētu. (Daniela 6.c)” 
             “Šī tikšanās bija aizraujoša, interesanta, informatīva un izzinoša, mazāk saistoša šķita praktiskā 
darbošanās.(7.a klase)” 
               “Pasākums bija interesants, uzzinājām daudz jauna, ļoti patika kā stāstīja par dažādām 
profesijām un demonstrēja mini pilsētas un dzelzceļa modeļus. Patika darboties radošajā darbnīcā, 
kur varējām izveidot savu sapņu vietu. (7.b klase)” 
 
 
Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova 
  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 


