Amatas novada Spāres pamatskola
2020./2021.m.g.
Iegūto datu apkopojums par pētījumu „Jauniešu priekšstati par karjeras iespējām.”
Respondentu vecums:
14 adi – 1 respondentam; 16 gadi – 4 respondentiem; 17 gadi – 2 respondentiem;
18 gadi – 4 respondentiem; 20 gadi – 2 respondentiem; 21 gads – 1 respondentam.
1. Izvēloties profesiju ir būtiski sekot
savam aicinājumam, nevis citu
ieteikumiem.
Jā

6; 43% 7; 50%

Nē
Nezinu

1; 7%

50% jauniešu nosauc, ka izvēloties profesiju ir būtiski sekot savam aicinājumam, nevis citu
ieteikumiem, 43% nezināja atbildi uz šo jautājumu, un 7% jauniešu nepiekrīt šim
apgalvojumam.
2. Svarīgi ir izvēlēties tādu profesiju, kura
patīk, nevis tādu, kura ir vienaldzīga.
0; 0%
2; 14%

Jā
Nē

12; 86%

Nezinu

86% jaunieši piekrita apgalvojumam, ka svarīgi ir izvēlēties tādu profesiju, kura patīk, nevis
tādu, kura ir vienaldzīga, 14% nemācēja atbildēt.

3. Nozīmīgāk ir strādāt profesijā, kas sagādā
gandarījumu un prieku, nevis prestižu un
materiālo nodrošinājumu.
0; 0%

1; 7%
Jā
Nē

13; 93%

Nezinu

Apgalvojumam: “Nozīmīgāk ir strādāt profesijā, kas sagādā gandarījumu un prieku, nevis
prestižu un materiālo nodrošinājumu”, piekrita 93% un 7% nezināja atbildi.

4. Galvenais profesijas izvēlē ir, lai, tajā
strādājot, var labi nopelnīt.
Jā

0%

Nē

100%

Nezinu

100% jauniešu, kas piedalījās pētījumā piekrita apgalvojumam, ka galvenais profesijas izvēlē
ir, lai, tajā strādājot, var labi nopelnīt.
5. Izvēloties profesiju man svarīgi ir, lai nākotnes
profesija atbilstu manām interesēm.
2; 14%

0; 0%

Jā
Nē
Nezinu

12; 86%

86% jaunieši norāda uz to, ka izvēloties profesiju viņiem ir svarīgi, lai nākotnes profesija
atbilstu viņu interesēm un 14% jauniešu norāda, ka nav svarīgi, lai nākotnes profesija atbilstu
viņu interesēm.
6. Izvēloties profesiju man svarīgi ir, lai nākotnes
profesija atbilstu manām spējām.
0; 0%

Jā

2; 14%

Nē

12; 86%

Nezinu

86% jaunieši norāda uz to, ka izvēloties profesiju viņiem ir svarīgi, lai nākotnes profesija
atbilstu viņu spējām un 14% jauniešu norāda, ka nav svarīgi, lai nākotnes profesija atbilstu viņu
spējām.
7. Kas ir pats nozīmīgākais, lai saprastu savu piemērotību konkrētajai profesijai?
Izzināt vai personiskās spējas atbilst…

7

Uzklausīt konkrētā profesijas pārstāvja viedokli

9

Apmeklēt „Ēnu dienas”

9

Uzklausīt profesijas konsultanta viedokli un…

9

Balstīties uz profesijas orientācijas testu…
0

5
1

Atbildes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uz jautājumu Kas ir pats nozīmīgākais, lai saprastu savu piemērotību konkrētajai profesijai?
Vienāds atbilžu skaits pa 9 atbildēm ir: Uzklausīt profesijas konsultanta viedokli un izvēles
iespējas; Apmeklēt „Ēnu dienas”; Uzklausīt konkrētā profesijas pārstāvja viedokli. 7 atbildes
ir: Izzināt vai personiskās spējas atbilst konkrētās profesijas prasībām un 5 atbildes - Balstīties
uz profesijas orientācijas testu rezultātiem.
8. Kādas zinātnes jomā ir tava izvēlētā profesija?

Uzņēmējdarbības

13

Eksaktās

0

Humanitārās

0

Dabas zinātnes

1
0

2

4

6
Atbildes

8

10

12

14

Uz jautājumu: Kādas zinātnes jomā ir tava izvēlētā profesija? 13 jaunieši atbildēja, ka
uzņēmējdarbības un 1 dabas zinātnes.
9. Vai esi iepazinies ar savu šī brīža izvēlēto
profesiju?

2; 14%
12; 86%

Jā
Nē

Uz jautājumu: Vai esi iepazinies ar savu šī brīža izvēlēto profesiju? 86% jaunieši tie ir 12
respondenti - atbild, ka iepazinās un 14% tie ir 2 respondenti - nav iepazinušies.
10.Jauniešu nosauktās profesijas:
Būvstrādnieks - 2
Pavāra palīgs - 1
Virtuves strādnieks – 1
Celtnieks – 2
Secināts: Jaunieši, kas piedalījušies karjeras izglītības aktivitātēs, ir vairāk informēti par savām
iespējām, Konstatēts, ka lielākā daļa jauniešu uzskata – tālākās izglītības apsvēršanas un
lēmuma pieņemšanas procesā viņiem būtu nepieciešama palīdzība.
Turpmākā darbība: Veicināt jauniešu pašizpēti un izpratni par vispārējām prasmēm, lai
mudinātu tās pilnveidot. Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un individuālās
konsultēšanas nodrošināšana. Aicināt vecākus sadarbībā ar klašu audzinātājiem palīdzēt
jauniešiem ielūkoties šodienas un nākotnes darba tirgū. Jārīko vairāk pasākumu, kas jauniešiem
ļaus paplašināt priekšstatu par darba iespējām.
Datu apstrādi veica DVAJ: M.Gorina

