Skolēnu aptauja
Pēc atbalsta programmas, tu pašlaik apgūsti noteiktu apmācību.
Mēs vēlamies apkopot tavu viedokli par atbalstu izglītojamajiem
profesijas apguvē un tavu apmācību programmu.
Tavas atbildes palīdzēs labāk izprast tavu ikdienas dzīvi un palīdzēs
izveidot atbilstošas rīcības pedagoģiskām tēmām, kuras ieviest skolā.

Aptauja ir anonīma, tāpēc tiek ievērota tavu atbilžu konfidencionalitāte.
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I) Atbalstaprogrammapirmstavāmpašreizējāmapmācībām.
1 - Kāpēc Tu izvēlējiespašreizējās apmācības? (maksimums 3 atbildes)


a. skola ir netālu no tavas mājas
b. labas darba iespējas un laba alga
c. kāds izlēma tavā vietā
d. diploma dēļ
e. lai iemācītos strādāt
f. lai sekotu draugiem
g. tev nebija izvēles
h. tev ir iespēja sekot līdzi mācībām
i. tev tās patika
j. ekonomisku un finansiālu iemeslu dēļ
k. tavu spēju un prasmju dēļ
l. lai būtu atbalsts tavu īpašo vajadzību dēļ
m. skolas ieteiktās programmas dēļ
n. sekojot iepriekšējās skolas padomam
o. tu nezini
p. Citi iemesli

Paskaidro

2 – Vai tev kāds palīdzēja izvēlēties tavu pašreizējo skolu?
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Jā

Nē

3 – Ja jā, kas tev palīdzēja izvēlēties šo skolu? (Maksimums 2 atbildes)


a. Tavs tēvs

f. Skolotāja

b. Tava māte

g. Nodarbinātības centra/jauniešu centra
darbinieks

c. Cits tavas ģimenes loceklis

h. Nodarbinātības centra/jauniešu centra
darbinieks

d. Kāds no draugiem

i. Cits

e. Atbalsta programmas konsultants

4 – Vai tev bija pieejama pietiekami daudz informācija, lai izdarītu izvēli?


a. Pietiekami

b. Nepietiekami

5 - Kur tu ieguvi informāciju, kas attiecas uz tavu pašreizējo apmācību ? (maksimums 3
atbildes)


a. No klases skolotājas
b. No atbalsta programmas konsultanta
c. No praktiskām apmācībām( apmācību pasniedzējiem )
d. No reklāmu materiāliem par atbalstu izglītojamiem profesijas apguvē (skrejlapas, internet resursi…)
e. No ģimenes
f. No draugiem
g. No nodarbinātības centra/jauniešu centra darbinieka
h. Skolas “atvērto durvju dienās”
i. Cits

6 – Vai uzskati, ka gala lēmumu pieņēmi pats?


Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Jā

Nē

7 – Vai uzskati, ka ir īpaši apmācību kursi zēniem un īpaši apmācību kursi meitenēm ?


a. Jā

b. Nē

c. Es nezinu

8 – Kādu iemeslu dēļ tu izvēlējies tieši šo apmācību ? (Maksimums 2 atbildes)


a. Tas palīdzēs iegūt izpratni par sevi
b. Tas palīdzēs iegūt izpratni par sevi
c. Tas palīdzēs iegūt apmierinošu darbu

9 - tas palīdzēs iegūt apmierinošu darbu


Jā

Nē

10 – Ja apmācības nav tādas, kādas vēlējies, tad tas ir tādēļ, ka :


a. Tu gaidīji citādāku apmācību kursu
b. Tu gaidīji vieglāku apmācību kursu
c. Tu saņēmi nepareizu atbalsta programmas informāciju
d. Tu saņēmi nepareizus padomus no iepriekšejās skolas skolotājiem
e. Tu nesekoji iepriekšējās skolas skolotāju padomam
f. Tev nebija izvēles
g. Tu neesi pietiekami atbalstīts tavu īpašo vajadzību dēļ
h. Cits
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II) Atbalsta programma pašreizējoapmācībulaikā.
11 – Vai tev ir kādas vadības atbalsta problēmas apmācību laikā?


a. Jā, daudzas

b. Jā, dažas

c. Nē

12 - Vai tu jūti pietiekamu atbalstu apmācību laikā ?


Jā

Nē

Paskaidro

13 - Uzskatu, ka pašreizējās apmācības ir vairāk piemērotas :


a. Zēniem
b. Meitenēm
c. Abiem
d. Ne zēniem, ne meitenēm

14 - Vai tu uzskati, ka tev ir kādas problēmas mācībās, jo tu esi zēns/meitene ?


Jā

Nē

Lūdzu, paskaidrojiet savu izvēli:

15 – Vai Jums šķiet, ka Jūsu dēlam vai meitai ir kādas vadības atbalsta grūtības viņa vai
viņas vajadzībudēļ ?


Jā

Nē

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013‐1‐IT1‐LEO05‐04029 ‐ CUP: G83D13000590006
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

16 - Kā tu vērtē atbalsta konsultanta/ skolotāja/ trenera darbības ?


a. Ļotinoderīgas
b. Noderīgas
c. Pietiekami noderīgas
d. Nepietiekami noderīgas
e. Manā skolā nav atbalsta konsultants

17 – Vai uzskati, ka strādāšana ar atbalsta konsultantu varētu tev palīdzēt : (maksimums 2
Atbildes)


a. Labāk izzināt sevi
b. Apstiprināt savu profesijas izvēli
c. Labāk iepazīt darba tirgu
d. Pārzināt apmācību profesionālo sektoru
e. Būt labākās attiecībās ar citiem
f. Nē, tas tev nepalīdz
g. Cits

18 - V Vai tu plāno mainīt pašreizējās apmācības pirms diploma vai kvalifikācijas
saņemšanas ?


Jā

Nē

Es vēl nezinu

19 – Ja jā, uz kādu arodapmācību tu plāno pāriet ?
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a. Uz zemāku apmācību programmu
b. Uz augstāku apmācību programmu
c. Uz tāda paša līmeņa apmācību programmu
d. Es planoju partraukt macibas
e. Nav pietiekami daudz elementu atbildei

20 - Vai Tu plāno turpināt studijas pēc kvalifikācijas saņemšanas?


Jā

Nē

Es vēl nezinu

21 – Vai uzskati, ka skolotājas ņem vērā tavas īpašās vajadzības (psiholoģiskās, psihiskās) ?


a. pietiekami
b. Nepietiekami
c. Nav ņēmuši vērā
d. Neesmu uztraucies/uztraukusies

22 – Vai uzskati, ka esi gatavs/gatava :
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Pietiekami

Nepietiekami

Neesmu gatava/gatavs

a. Profesionālajai dzīvei
(darbs, karjera, ...)







b. Personiskajai dzīvei
(atbildībai, autonomijai ...)







c. Sociālajai dzīvei
(ģimenei, attiecībām,
draugiem,pilsonībai…)







23 – Vai tev šķiet, ka tev būs iespēja atrast darbus saistītus ar pašreizējo apmācību
programmu?


Jā

Nē

Es nezinu
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III) Identifikācija / Lai iepazītutevilabāk :
Valsts

Reģions

Skola

Klase :


Professionnal qualification

Apprentice diploma of Latvian chamber of Crafts

Klasenozare


Edināšanas serviss

Grāmatu iesējējs

Galdniecība

Mājturība

Mājkalpotājs

Lauksaimniecība

Tu esi


Skolēns vai students

Māceklis

Darbībasnozare( ražošana, pakalpojumi… )
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Izglītība

izglītība
Inženierzinātne, ražošana un celtniecība

Humanitārās zinātnes un māksla

Lauksaimniecība un veterinārija

Sociālās zinības, uzņēmējdarbība un tiesības

Veselība un labklājība

Zinātne, matemātika un datorzinības

Pakalpojumi

Vai uzskati, ka esi īpašā situācijā (psihiskā, psiholoģiskā ..)?


Jā

Nē

Vai tev ir papildus atbalsts kādos kursos vai papildus skolā ?


Jā

Nē

Ja jā, vai tev ir administratīvs ziņojums par tavām vajadzībām ?


Jā

Nē

Tu esi :


Zēns

meitene

Dzimšanas gads :

Tu


dzīvo skolā

nedzīvo skolā

pusdieno skolā

Tu dzīvo :
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ar vienu no vecākiem
ar precētiem vecākiem
audžuģimenē
viens
Cits

Izglītības līmenis jūsu vecāki
Pamatskolas

Vispārējās
vidējāsizglītības

Vidējā tehniskā vai profesionālā
vidusskola

universitāte

Es
nezinu

Tēvs











Māte











Tavu vecāku profesija
Zemniek Amatniek Veikalniek Mājsaimniek Darbiniek Strādniek Mājsaimniek Pensionār Bezdarbniek
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Tēvs



















Māt
e



















Ja kādam no taviem draugiem ir tāds darbs, kādu vēlētos tu, tad tas ir :


a. Draugs - zēns

b. Draugs - meitene

Ja kāds jūsu ģimenē jau irstrādājis, kā jūs vēlaties veikt, ir:
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a. Māte

c. Māsa

b. Tēvs

d. brālis

e. Cits ģimenes loceklis

Liels paldies par piedalīšanos valsts un Eiropas mēroga
pedagoģiskajā projektā !
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