Ettevõtete võrgustiku „Unistused ellu!“ kevadseminari „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist
elulähedasemaks?“ küsitlus

Kelle ülesanne on anda otsustav tõuge eriala valikul?
Koht: Kaubanduskoda, Toom-Kooli 17
Aeg: 22.05.2014

Noor ise?
10 häält
Kommentaarid:












Ikka ise!
Igaüks vastutab oma elu eest
Ega see nügimine ei aita, voolab ikka omasoodu!
Tema ise peab enda otsuse ühiskonna poolt antud info alusel tegema
Otsuse tegemine nõuab ka katse tegemist ja analüüsimist. Läbi tehtud tööst ei saa nii lihtsalt
loobuda. Oma otsusest on keerulisem loobuda ja õppimise katkestamise tõenäosus on
väiksem. Vastutus on juba noorte õlgadel
Noor peab olema avatud, leidma õige tee ja olema oma õnne sepp.
Aga teadimsed ja ja ülevaade olemasolevatest võimalustest tuleb anda haridusasutustel
Noore otsus ja vastutus valiku elluviimisel
Ise vastutab oma otsuse eest
(tühi hääl)

Koolil?
7 häält
Kommentaarid:








Ikka kool
Koolil on võimalus jagada teavet süsteemselt õpilastele. Tõsta teadlikkust jne
Kool suudab vahendada riiklikku tellimust
Koolis on huviringi juhid, kes saavad olla eeskujuks
Koostöös vanematega
Kool koos partnerettevõtetega, huviringidega
Kool koostöös oma ala spetsialistidega

Lapsevanemal?
6 häält
Kommentaarid:



Märkab lapse huvisid ja tugevusi
Lapsevanem võiks näha tuleviku arengusuundi ja suunata selles suunas ka last






Kodune faktor on oluline suuna valikul (mõjutab ka lapsevanemate taust)
Vanem suunab väikelapse eas lapse huvisid
Lapsevanem on/saab olla otsene eeskuju
Lapsevanematel, koostöös noore endaga. Lapsevanemad teavad kogukonda. Arvestades
noore huve on võimalik leida sobivaim lahendus

Kõik: õpetaja, kool, lapsevanem ja noor ise (ei olnud vastuse variant)
3 häält
Kommentaarid:





Kõik neli. Perekond laob vundamendi, kool ehitab maja, noor paneb ise katuse!
Kõige nelja koosmõjul. Koolis psühholoog, IQ test, õpetaja tähelepanu, noore huvid ja
tugevate külgede välja toomine. Kodu loob väärtussüsteemi, kool annab võimalused ja
enesekindlustunde (väärtused), õpetaja inspireerib. Noor otsustab!
Kõik peavad panustama. Keegi pole üksi kompetentne

Õpetajal?
2 häält
Kommentaarid:



Õpetaja näeb õpilases potentsiaali mõne eriala osas, milles ta koolis tugev on
Õpetaja kipub tihti olema suurim usaldusisik, kuna ta veedab noorega kõige rohkem aega
koos

