Absolventu 2019 aptauja
un tālākās gaitas

Izvēli ietekmējošie faktori
Skolotāji
Paziņas
Draugi
Vecāki
Veselība
Iespēja sevi finansiāli nodrošināt
Dzīvošanas iespējas (kur mitināties/dzīvot)
Ģimenes finansiālā situācija
Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs
Skolā organizētie pasākumi
Iespēja pārliecināties par savām spējām, prasmēm
Informācija interneta resursos (niid.lv, prakse.lv u.c.)
Ēnu dienas
Centralizēto eksāmenu rezultāti
Sekmes
Tas, ko protu un spēju
Intereses
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Izglītības iestāde, kurā turpina mācības pēc 12.klases
Ventspils Tehnikums
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Jelgavas amatu vidusskola
LiepU
LU/RPIVA
Ekanomikas un kultūras augstskola
Valsts Policijas koledža
Turība
Rīgas 1. med. koledža
Latvijas Jūras akadēmija
Ventspils augstskola
RSU
RTU
LLU
Strādā
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Kad izdarīja izvēli?
Neesmu izvēlējies
Izvēli izdarīju pēdējā brīdī
Neesmu izvēlējies, bet ir varianti
Izlēmu mācoties 12.klasē
Izlēmu, mācoties vidusskolā
Izlēmu, mācoties pamatskolā
Izlēmu jau sen
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Kas jāmaina skolā, lai palīdzētu pieņemt lēmumu par
turpmākajiem karjeras plāniem?
• Jāatrod katra stiprās puses un uz tām skolēns jāvirza, dodot iespēju
piedalīties konkursos un sacensībās.
• Vairāk informāciju par augstskolu iespējām.
• Stundās vairāk izmantot dzīves pieredzi.
• Aicināt vairāk profesiju pārstāvjus uz skolu.
• Jāiemāca mācīties.
• Nekas nav jāmaina, jāļauj katram kārtīgi visu apdomāt.
• Nekas nav jāmaina, jo daudz kas jau notiek.
• ……
Izraksti no absolventu anketām

Ieteikumi Rojas vidusskolas nākošajiem absolventiem
• Nospraust mērķi pēc iespējas laicīgāk un tiekties uz to.
• Mācīties, «nelaidiet luni» - pēc tam paši nožēlosiet.
• MĀCIES! Mācies! Mācies!
• Vajag attīstīties!
• Domājiet jau gada sākumā, kur iet mācīties, jo mācību gads paskrien
ātri.
• Noteikti pievērs uzmanību mācībām un centies izsecināt savas
intereses, taču atceries, ka lēmums par nākotni nebūs jāpieņem
uzreiz.
• Izmantojiet visas iespējas, ko sniedz skolā.
• Mācaties!

Pašvērtējums
Rojas vidusskolā ir iespējams pilnveidot savas prasmes…
Es esmu uzrakstījis/usi savu CV/Europass CV.

Es protu uzrakstīt motivācijas vēstuli.
Man ir pietiekoši labas prezentācijas prasmes.
Es spēju adekvāti novērtēt savas prasmes un spējas.
Es zinu savas stiprās puses, labās īpašības.

Es protu mācīties.
Man ir labas prasmes plānot savu laiku.
Es protu un spēju strādāt ar citiem komandā.
Es protu risināt problēmas, pieņemt lēmumus.

Man ir labas komunikācijas prasmes.
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Iespējas mācoties Rojas vidusskolā
mācību priekšmetos iegūtās zināšanas pielietot praksē
mācību priekšmetos iegūtās zināšanas un prasmes
izmantot un demonstrēt citos mācību priekšmetos
parādīt savas stiprās puses, gūt panākumus un atzinību
risināt aizraujošus un saistošus uzdevumus un diskutēt par
aktuālām un interesantām tēmām
saņemt atbalstu
pašam plānot savu mācīšanos, izvirzot mērķus un izvēloties
veidus to sasniegšanai
izrādīt iniciatīvu un realizēt savas idejas
izmantot daudzveidīgus resursus mācību priekšmetu
apguvē
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Mācību laiks Rojas vidusskolā - pašvērtējums
Tavu mācību sasniegumu novērtēšana bija
daudzveidīga, to veidoja skolotāja vērtējums,
pašnovērtējums un savstarpējais vērtējums
Tev bija arī iespēja piedalīties mācību ekskursijās,
tikties ar uzņēmējiem, radošiem cilvēkiem utt.
Mācību vide bija daudzveidīga: mācības notika ne tikai
klasē skolotāja vadībā, bet arī ārpus skolas
Mācību atmosfēra bija radoša, demokrātiska un
orientēta uz sadarbību mazās grupās
Tavi skolotāji bija kolēģi, draugi, konsultanti un
padomdevēji
Tu biji ieinteresēts un aktīvs
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