Projektu nedēļa karjeras izglītībā 7. kasēm noslēgusies
Septīto klašu projekts karjeras izglītībā “Izpēti profesijas Ādažu novadā” sākās pagājušā gada
decembrī. Katras klases skolēni sadalījās 5 interešu jomās – darbs ar cilvēkiem, darbs dabā, darbs ar
tehniku, darbs ar zīmēm un darbs mākslas jomā. Decembrī Ādažu vidusskolā viesojās 15 profesiju
pārstāvji no Ādažu novada, lai pastāstītu par savu darbu, un kā tam jau skolā vajadzētu gatavoties.
Skolēni uzdeva jautājumus un izvēlējās uzņēmumus, kurus gribētu apmeklēt.
Skolēni no interešu jomas Cilvēks – Cilvēks projektu nedēļas laikā apmeklēja Ādažu
bērnudārzu, DUS “Statoil” un kafejnīcu MAD cafe. Skolēni pamēģināja iejusties klientu
apkalpošanas speciālistu ādā Lindas Grāvītes vadībā DUS “Statoil” – tīrīja plauktus, iepazinās ar
kases aparātu un dažādām atskaitēm. Ādažu bērnudārzā skolēniem bija iespēja darboties ar bērniem
nodarbībās pirmsskolas skolotāju vadībā. MAD cafe īpašnieks pastāstīja par profesijām kafejnīcā,
kā arī skolēni iepazinās ar to, kā top garšīgās kūkas un kafija. Protams, ka tika pieminēts arī īpašais
darbs ar klientiem. Skolēni bija sajūsmā par garšīgajām kūkām un kafiju.
Skolēni no interešu jomas Cilvēks – Zīmes iepazinās ar Ādažu pašvaldības projektu vadītāju
Ingas Pērkones un Normunda Masaļska darba ikdienu, kā arī ar uzņēmēja Edmunda Plūmītes
uzņēmuma darbības principiem. Lielveikala RIMI IT nodaļas vadītājs Jānis Jakaitis parādīja un
pastāstīja par programmētāja darbu, kā arī iepazīstināja ar citām profesijām IT jomā.
Tie, skolēni, kas bija izvēlējušies interešu jomu Cilvēks – Daba paviesojās Ādažu un Baltezera
mežā (uzņēmums “Rīgas meži”), kur kopā ar Silvu Kaliksoni vēroja, kādi darbi notiek mežā ziemas
periodā, kādu tehniku meža darbos izmanto. Jau otro gadu skolēni apmeklē Ādažu veterinārklīniku,
kur pieredzējuša veterinārārsta vadībā skolēni var iemēģināt roku dzīvnieku aprūpē un ārstēšanā.
Šogad pirmo reizi skolā viesojās kinoloģe Zaiga Zvirbule, kura iepazīstināja skolēnus ar dzīvnieku
dresēšanas pamatprincipiem un demonstrēja, kādas prasmes suņi ir apguvuši treniņu rezultātā.
Skolēni, kuru intereses saistās ar mākslas jomu, skolā tikās ar ādažnieku žurnālistu Uģi Jokstu,
pēc tam apmeklēja Latvijas televīzijas studijas, iepazinās ar žurnālista, operatora, producenta un citām
televīzijas profesijām. Cita skolēnu grupa iepazinās ar arhitekta darbu – Ilze Rietuma laipni uzņēma
skolēnus savā arhitektu birojā. Vēl skolēni jau otro gadu apmeklēja keramikas cepli, kurā darbojas
Inga Pērkone un viņas vīrs. Skolēni iepazinās ar keramiķa darba specifiku, kā arī apskatīja Ingas
Pērkones gleznas.
Šoreiz skolēni no interešu jomas Cilvēks – Tehnika iepazinās ar NBS jaunāko tehniku, ar
cilvēkiem, kas rūpējas par bruņutehnikas apkopi. Vēl skolēniem bija iespēja apmeklēt autoservisu
“Knifs 4”, iepazīties ar automehāniķu darbu un apmeklēt aviabūvniecības uzņēmumu Ādažos.
22.janvārī notika projekta darba noslēgums – skolēni prezentēja redzēto un dzirdēto Ādažu
uzņēmumos, stāstīja par profesijām tajos. Skolā viesojās profesiju pārstāvji, kas vērtēja skolēnu
darbu.
Paldies 7.klašu audzinātājiem, kas aktīvi piedalījās karjeras izglītības projekta realizēšanā!
Paldies Ādažu novada profesiju pārstāvjiem, kas uzņēma skolēnus savos uzņēmumos!

