
 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

“Šarādes par profesijām” 

 

Karjeras projekta ietvaros 4. martā Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes 

VP vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni piedalījās interaktīvā, izglītojošā karjeras attīstības atbalsta 

nodarbībā “ŠARĀDES PAR PROFESIJĀM”. Nodarbību vadīja improvizācijas teātra aktieri 

Dzintars Rožkalns un Valdis Sils no “K-komandas”. Nodarbības sākumā vadītāji vēlējās noskaidrot, 

par kādām profesijām sapņo skolēni. Bērni sevi nākotnē redz ļoti dažādās profesijās – šoferis, 

lauksaimnieks, frizieris, uzņēmējs, skolotājs, kinologs, vizāžists, ārsts, psihologs, elektriķis, 

veterinārārsts, dziedātājs, policists, programmētājs un citās. Dzintars un Valdis vēlējās uzzināt, 

kādās profesijās skolēni redz arī pasākuma vadītājus. Skolēni saredzēja aktieros ļoti dažādas 

profesijas, versijas bija ļoti dažādas. 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” un kopā ar aktieriem izspēlēt profesiju pārstāvjus. 

Skolēni mācījās noskaidrot savas intereses un iespējas, lai apgūtu sapņu profesiju. Pasākuma 

noslēgumā improvizācijas teātra aktieri kopā ar skolēniem analizēja, kas profesijām, kuras tika 

izspēlētas, kopīgs un kas atšķirīgs, kādas prasmes un zināšanas skolēni var apgūt jau šodien skolā 

un mājās. Tika aktualizētas tās prasmes, kas nepieciešamas praktiski visu profesiju pārstāvjiem – 

precizitāte, pieklājība, atbildība, uzmanība, komunikācija, valodu zināšanas, pacietība, prasme 

pareizi lasīt, rakstīt, rēķināt, darboties ar dažādām tehnoloģijām. Improvizācijas aktieri uzsvēra, ka 

specifiskās prasmes, kuras jāprot dažādu profesiju pārstāvjiem būs iespēja apgūt studējot, bet 

vispārīgās prasmes, kuras arī ir ļoti svarīgas jebkuras profesijas pārstāvim, jāmācās jau tagad – 

skolā.  

Skolēni dalījās savos iespaidos. 
1.b klases atsauksmes: 

“Patika, ka frizieris smieklīgi strādāja, salēja želeju par daudz. 

 Man patika aktieri.  

Ļoti interesanta balss aktieriem.  

Bija jautri.  

Patika, kā tēloja profesijas.  

Vislabāk patika frizieris.  

Patika, ka man vajadzēja tēlot policistu.  

Bija interesanti. Patika teātris. 

Bija smieklīgi aktieri.” 

3.a klases skolēni: 

“Mums patika, ka pasākums bija jautrs, ka bija smieklīgi, patika, ka izskatījās ticami, uzzinājām, ka katrai 

profesijai ir sava nozīme, lai iegūtu vēlamo profesiju, daudz jācenšas un jāmācās un ar centību var kļūt par 

jebkuras profesijas pārstāvi, 

uzzinājām, ko nedarīt, ja esi darbā, uzzinājām daudz jauna par profesijām.” 

4.a klase: 

“Man patika improvizācijas teātra aktieri, kā viņi iztēloja profesijas un aicināja arī mūs iesaistīties.  

Es daudz uzzināju interesanta par profesijām. Man patika kā attēloja elektriķa, fizioterapeita un dabas 

pētnieka profesiju. 

Grūti bija atminēt vadītāju profesijas, kurās viņi strādā ikdienā.  

Patika arī pašiem tēlot profesiju pārstāvjus.  

Patika kā aktieri ar humoru bez papildus līdzekļiem tēloja profesiju pārstāvjus.” 

 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Iveta Repkova 

 

 

 

 

 



 



 



 


