


1.b klases skolēni izspēlēja profesiju mēmo šovu, noteica profesiju pārstāvju darbarīkus, 
piederumus, veidoja dzimtas un profesiju koku, iepazina daudzveidīgas profesijas.

Kl. audz. Aina Murāne



Kl. audz. Lidija Kartenko



2.a klases skolēni zīmēja, veidoja kolāžu, iesaistījās praktiskos darbos, strādāja ar darba 
lapām un  prezentēja savu sapņu profesiju.

Kl. audz. Ilze Tukiša











2.b klases skolēni lasīja pasaku un iepazina skursteņslauķa profesiju, kā arī telpu noformētāja, 
mākslinieka profesiju.

Kl. audz. Aija Utkina





3. a klases skolēni skatījās filmiņas par skursteņslauķa, kurpnieka, kalēja, stilista,aktiera, mākslinieka 
profesijām un zīmēja tās.

Kl. audz. Sofija Voronova



4. a klases skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, klausoties klasesbiedru prezentācijas un 
skatoties video fragmentus.

Kl. audz. Rita Vaišļa





Zēni

Stiprs

Gudrs

Labsirdīgs

Izskatīgs 

Veikls 

Meitenes 

Skaista

Komunikabla

Gudra

Laimīga 

Kopīgs

Zināšanas

Ģimene

Mašīna

Dzīvoklis

Darbs

Laba alga

Labas atzīmes

Kādu es gribētu redzēt pats sevi, skolu beidzot? Kl. audz. Aina Slesare

8.a



Visiem skolēniem bija iespēja piedalīties 
Daugavpils Būvniecības tehnikuma 

piedāvātajās KN aktivitātēs:
1. – 3. kl. noskatīties filmu «Trīs sivēntiņi»» 
un izpildīt uzdevumu «Iepazīsti profesiju!»

4. – 6. kl. skolēniem veikt saspēli ar 
radošuma elementiem «DBT PROFESIJU 

PARĀDE»
7. – 12. kl. skolēniem noskatīties filmu par 
DBT un piedalīties virtuālajā viktorīnā «Liec 

aiz auss!»



Vecāko klašu skolēniem 
bija iespēja piedalīties 

tiešsaistes diskusijā 
«Uzklausi, padomā un 

izlem pats!»



Vecākiem bija iespēja 
piedalīties tiešsaistes 

diskusijā «Karjeras 
lēmums. Kā virzīt? Kā 

runāt?
Kā atbalstīt?»



11.a klases skolēni 28.oktobrī bija tiešsaistes diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!”

Dažas atziņas:

 Diskusija bija vērtīga. Sapratu, ka nevajag censties sekot bara instinktam; nevajag zaudēt pārliecību, bet nebūt
arī pārāk pašpārliecinātam.

 Man patika klausīties un bija interesanti, jo tika doti padomi, izstāstītas diskusijas dalībnieku pieredzes,
ieguvumi un zaudējumi, kā pareizi rīkoties un kuru ceļu izvēlēties pēc vidusskolas beigšanas.

 Mēs esam tādā vecumā, kad mums jāizvēlas savs karjeras ceļš, kurp doties, komācīties.

 Manuprāt, šo cilvēku padomi ļoti daudziem jauniešiem palīdzēs turpmāk. Tieši man visvairāk iepatikās Tīna
Graudiņa un viņas mamma - divi ļoti pozitīvi cilvēki, kuri mudina cilvēkus nesēdēt uz vietas, mēģināt kaut ko
jaunu, nebaidīties, ja kādā jomā ilgi nevarēs nostrādāt, jo mums ir daudz iespēju, kad var mācīties un meklēt
sevi citā jomā. Tas bija Tīnas ieteikums, ka visu dzīvi ir jāmācās. Kā arī patika viņas mamma, ka viņa nekad
nepiespieda meitu, bet vienmēr atbalstīja un lepojās par viņas sasniegumiem.

 Visvairākman patika trenera, sportista no Liepājas teiktais, ka nav svarīgi, kāda ir karjera, ir svarīgi tas, vai tas ir
tavs ceļš un vai tev tas ļoti patīk. Ja tu darīsi visu, kas jādara, gan jau kaut ko sasniegsi. Galvenais iet, iet, iet un
neapstāties.

 Kā arī noslēguma karjeras konsultantes teiktais:" Pierakstiet savus sapņus un tie kļūs parmērķiem.

 Man patika šī diskusija, jo tur stāstīja par savas karjeras attīstību, deva dažādus padomus, es sapratu, ka
nevajag baidīties mēģināt kaut ko jaunu un uzzināju, kādas profesijas ir pieprasītākās.

 Galvenais ticēt savām spējām un nebaidīties kļūdīties.
Kl. audz. Aija Babre



Paldies visiem skolēniem un klašu 
audzinātājiem par ieguldīto 

darbu!
Informāciju apkopoja Dagdas vidusskolas PKK Regīna Pauliņa

Dagda, 2020. gads


