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3 mēneši starp vidusskolu un augstskolu.
Laikam šajā brīdī mans raksts nevienam nebūs īpaši interesants un noderīgs, jo augstskolas
meklēšanas bums vidusskolu absolventiem šogad jau ir beidzies, bet varbūt nākamgad kāds, meklējot
padomu internetā, nejauši uzGūglēs manu emuāru un savās domās nolamās mani vai pateiksies par
sniegto informāciju.
12 mācību gadi skolā velkas mūžīgi un liekas, ka tās nekad nebeigsies, taču pēdējā zināšanu
apgūšanas sezonā viss strauji mainās, jo no savas pieredzes atceros, ka pēkšņi jāsāk domāt ne tikai par to
ko darīsi rīt, bet par to ko tu darīsi vismaz pāris gadus uz priekšu. Ļoti labi, ja 19 gadu vecumā tev jau ir
skaidri zināms, ko tu gribi darīt nākotnē, bet cik es zinu tā ir reti kuram. Pat ja tu skolā mācies ļoti labi, ir
ļoti grūti izvēlēties kur mācīties tālāk un vai vispār mācīties? Manuprāt, lai izlemtu vai ir vērts uzreiz pēc
vidusskolas mācīties augstskolā jāizvērtē vai tu spēsi "pavilkt" mācības augstskolā un vai tev ir
pietiekami daudz līdzekļu, lai turpinātu mācības. Protams, ir ļoti daudzi BET, jo kā mēs zinām students
var paņemt studiju kredītu un mācību laikā nedomāt par naudas lietām, taču jābūt lielai drosmei, lai
uzdrošinātos aizņemties tik lielu naudas smummu, jo tu nevari būt pārliecināts, kas Tevi sagaida nākotnē.
Būtu interesanti aplūkot statistiku, par to kā tiek atmaksāti studiju kredīti, jo cik esmu redzējis naudas
ņēmēji nav tie gudrākie un strādīgākie studenti. Otrais BET - nevienam nav noslēpums, ka augstskolu var
pabeigt arī ar pilnīgi "gludām smadzenēm", vajag tikai laicīgi kārtot parādus un nekrist uz nerviem
pasniedzējiem, kā arī jābūt gudriem draugiem vai paziņām, kas spēj Tevi "izvilkt" no parādiem. Tad, kad
ir izlemts, ka mācības jāturpina rodas cita problēma - kur mācīties? Atceros, ka es līdz pēdējam brīdim
nevarēju izlemt kur stāties, jo nezināju, kas man ir pats piemērotākais, kā arī no studiju programmām
nevarēju sprast kāda būs mana nākotnes profesija, bet šobrīd savu izvēli nenožēloju. Tāpēc topošajiem
studentiem varētu ieteikt, izvēlēties mācības tajās nozarēs, kas ir saistītas ar savu hobiju vai arī ja skolā
bija priekšmets, kas patika, tad izvēlēties tam atbilstošu studiju programmu, vai arī sliktākajā gadījumā
izvēlēties to, kas līdz šim neliekas interesants, bet šajā profesijā nākotnē varēs viegli atrast darbu,
piemēram, tā ir ar pedagogiem un ārstiem. Jo, mācoties kaut ko konkrētu, ar laiku interese par nozari
parādīsies pati no sevis, man arī bija līdzīgi. Kad izvēle ir izdarīta, tad vismaz sākumā ir jācenšas mācīties
kārtīgi un nav jābaidās no grūtībām, jo daudzi pasniedzēji atzīst: "Kaut ko uzreiz nesaprast ir normāli,
būtu dīvaini, ja tu jau visu zinātu, tad augstskola nemaz nebūtu vajadzīga."
Stāstīt par augstkolu varētu ļoti daudz, bet labāk to ir piedzīvot pašam. Personīgi man šogad ir
pirmā reize, kad negribās ātrāk tik no laukiem, kur es dzīvoju, uz pilsētu (Rīgu), lai atsāktu mācības un
satiktos draugiem (starpcitu, aizmirsu atgādināt, ka augstskola dod iespēju iegūt draugus no visas
Latvijas, ne tikai no sava ciema:D), jo man šis būs "bakalaura" gads, tāpēc būs daudz jāstrādā, lai iegūtu
tik ļoti kāroto diplomu. Uz tikšanos augstskolā!:D
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