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Sarunu vadlīnijas sākotnējām sarunām 

ar ieceļojušajiem skolēniem 

(Lettisch – Übersetzung durch externen Anbieter) 
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Datums: ____________________ 

I. Personas dati 

Uzvārds, vārds: __________________________________ 

Dzimums: v □ s □ 

Vecums: 

Izcelsmes valsts: 

Ieceļošanas datums: ________________________________________________ 

II. Iepriekšējā izglītība

Prasme lasīt un rakstīt: 

latīņu alfabētā: 

Jā □ Nē □ 

Jā □ Nē □ 

Citi alfabēti: 

Komentārs par skolēna rokraksta 

paraugu (skat. Pielikumu, 7. lpp.): 

Līdzšinējo skolas  

apmeklējumu ilgums 

šeit un ārzemēs: 

Periods Valsts Skola/skolas veids 
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Mācību priekšmeti iepriekšējās skolās: 

□ Vācu valoda gadi stundas nedēļā 

□ Matemātika gadi stundas nedēļā 

□ Angļu valoda gadi stundas nedēļā 

 □ Māksla 

 □ Vēsture 

 □ Bioloģija 

 □ Fizika 

 □ Sports 

□ Ķīmija 

□ Politika 

□ Ticības mācība 

□ Izglītības zinātne 

 

Citi mācību priekšmeti šeit un ārzemēs (ja atbilst, pirms migrācijas un migrācijas 

 laikā): 

            

Mīļākie mācību priekšmeti / interešu jomas: 

            

            

 

Vai iepriekš ir veikta mācību atestātu akreditēšana?            □ Jā  □ Nē 

 

Citi:             

III. Valodas pieredze izcelsmes valstī 

Ģimenē 

Ar draugiem 

Attiecībās ar iestādēm 

Izglītības iestādēs 

Citas valodas zināšanas 
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IV. Vācu valodas zināšanas 

Kur Tu apguvi vācu valodu? 

Vācu valodas mācību ilgums un apjoms 

 

Papildu apmācība ārpus skolas 

      

      

      

      

      

Kontaktpersona 

      

      

      

V. Intereses brīvajā laikā 

Sports 

Mūzika 

Māksla 

Rokdarbi 

Interese kontaktēties ar vietējām 

organizācijām 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Citi            

VI. Darba pieredze šeit un ārzemēs (ja atbilst, pirms migrācijas un migrācijas 

laikā) 

Līdzšinējā prakse 

            

            

Līdzšinējā darba pieredze 
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VII. Vēlmes attiecībā uz nākotni skolā un savā profesijā 

            

            

            

VIII. Kontaktpersona 

Vārds:      

 

Tālrunis:     

    

Adrese:      

     

E-pasts: 

 

    

    

IX. Pieejamie palīglīdzekļi 

Viedtālrunis ar interneta pieslēgumu 

Dators ar interneta pieslēgumu 

Vārdnīca dzimtajā valodā 

Citi 

□ 

□ 

□ 

       

       

       

X. Mācību vieta 

Vai Tev mājās ir labas iespējas pildīt mājas darbus? 

            

            

            

Vai Tu labāk vēlētos mājas darbus pildīt kopā ar citiem skolēniem skolā? 
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XI. Skolas pieredze ārzemēs 

Vai Tev patika iet skolā? 

            

            

Kas Tev skolā patika? 

            

            

Kas Tev skolā nepatika? 

            

            

XII. Piezīmes par sarunas gaitu 
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Pielikums 

Iepriekšējā izglītība – skolēna rokraksta paraugs 

 

Īsumā pastāsti par sevi vācu valodā. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


