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Aptaujas rezultāti

Rēzeknes novads
Tehnoloģiju nodrošinājums attālinātām mācībām (1. - 6. klase) 



Ievads
Vidējie rezultāti

Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri gūtu pirmo priekšstatu par atbildēm uz dažādiem jautājumiem. Taču, lai gūtu
pilnvērtīgāku izpratni par to, kādi ir aptaujas rezultāti, nepieciešams detalizētāk aplūkot diagrammas, jo vidējie
rezultāti neparāda to, vai skolēnu atbildes ir ļoti izkliedētas vai sagrupējušās ap vienu vērtību.
Lai aprēķinātu vidējo rezultātu, katrai no atbildēm tiek piešķirta skaitliska vērtība no 1 līdz n (n - atbilžu variantu
skaits), kur 1 ir zemākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, reti u.c.). Savukārt n ir visaugstākais atbilžu
variants (vienmēr, ļoti noderīgi, ļoti bieži u.c.). Vidējais rezultāts tiek aprēķināts kā vidējā vērtība no visām atbildēm
(izvēlētajā grupā vai skolā).
Šim nolūkam grupa var būt izraudzīta gan pēc klases, gan mācību priekšmeta, gan skolotāja, kam vidējie rezultāti tiek
aprēķināti.

Rezultātu krāsas

Gan stabiņu diagrammas, gan līniju diagrammas tiek attēlotas krāsu skalā no sarkanas līdz tumši zaļai. Tāda pati
skala tiek lietota ar skaitliskajiem rezultātiem, kur krāsa ataino rezultātam tuvāko atbildi.
Diagrammas, kas neataino vērtību skalu, ir violetā krāsā.

Respondentu skaita atšķirības

Katram jautājumam ir pievienots arī respondentu skaits – cik skolēni, vecāki vai skolotāji ir atbildējuši uz jautājumu.
Respondents nevar izlaist kādu jautājumu, bet var gadīties, ka viņš ir apturējis aptauju vai nav atbildējis uz visiem
jautājumiem.

Pozitīvas atbildes

Pozitīvo atbilžu procentuālais daudzums tiek aprēķināts, nosakot to atbilžu proporciju, kas atrodas augstāko atbilžu
pusē, attiecībā pret visām atbildēm. Vidējā atbilde netiek ņemta vērā, ja atbilžu skaits ir nepāra skaitlis.

Filtra vidējais

Šis ir vidējais rezultāts no rezultātu apakškopas, kas bija atzīmēti PDF lejupielādes brīdī. Šī kopa ir norādīta šī
dokumenta titullapā.



Pārskats
Šajā sadaļā ir apkopoti atbilžu vidējie rezultāti, sākot ar jautājumiem, kuriem ir augstākie vidēji rezultāti un beidzot ar
zemākajiem. To var izmantot, lai ātri iegūtu priekšstatu par aptaujā konstatētajām stiprajām pusēm un uzlabojumu
jomām.

5.01.0
Organizācijas
vidējais

Modulis

2) Vai Jūsu skolēns pašlaik ir nodrošināts ar visām
nepieciešamajām iekārtām attālinātam mācību darbam?

3.9 Vispārīgi



Detalizēti rezultāti
Šajā sadaļā ir attēlota atbilžu izkliede katram jautājumam, kas sadalīti pa moduļiem.
Šeit jūs varat gūt padziļinātu ieskatu rezultātos, iepazīstoties ar izraudzītās grupas un skolas vidējiem rezultātiem, kā
arī pozitīvo atbilžu proporciju.

Vispārīgi

1) Kādas iekārtas Jūsu bērns lieto attālinātām mācībām? 361 atbildes

Viedtelefonu

Datoru

Planšetdatoru

Citas (lūdzu, ierakstiet)

« telefonu » 

-

« Nav personīgais. » 

-

« Telefonu » 

-

« Kad dators ir brīvs, tad izmanto datoru. » 

-

« Printeri » 

-

« Lai vieglāk varētu strādāt attālināti arī zoom stundās. » 

-

« Manu telefonu » 

-

« Bet dators bieži lūzt tāpēc dažas reizes izmantojam telefonu » 

-

« Pārsvarā telefons » 

-

« Noutbuks » 

-

231 (64%)

220 (61%)

77 (21%)

15 (4%)

Viedtelefonu

Datoru

Planšetdatoru

Cit



Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.

2) Vai Jūsu skolēns pašlaik ir nodrošināts ar visām nepieciešamajām
iekārtām attālinātam mācību darbam?

360 atbildes

Jā

Nē

 Nē

« Viens dators uz 2 skolēniem. » 

-

 Jā

« Pagaidām nav problēmu ne kādu. » 

-

 Jā

« Bet tad kad esmu mājās » 

-

 Nē

« Man trīs bērni un tikai viens dators. Bet bērnam telefona ne viss labi strādā, jo telefons nepavisam jauns. » 

-

 Nē

« Pašam nav savs. Daļās ar citiem ģimenes locekļiem. Dators ir novecojis. » 

-

 Nē

« В ноутбуке постоянно проблемы с микрофоном и с камерой. Ноутбук требует ремонт . » 

-

265 (74%)

95 (26%)

Vidējais

3.9

Pozitīvās atbildes

74%

Jā

Nē



 Jā

« Teorētiski ir, bet datori ir paveci, nav garantijas uz ilgu darbību. Telefonos ne vienmēr visu var izpildīt. » 

-

 Jā

« Ja bērnam ir tiešsaiste reizē ar otra bērna tiešsaiste, tad vienam no viņiem datora vietā jālieto vecāku mobilais tālrunis. » 

-

 Nē

« Jo , kad ir apmācies laiks mums trūkst elektrības. Mums ir saules paneļi vienīgais elektrības un gaismas avots mūsu mājai kopš
atgriezos uz Latviju no anglijas 2016 .gada. Jo man nav tādu līdzekļ lai pieslēgtos pie sadales tīkla . Jo sadales tīkli prasa
pasakainu summu 45 tūkstošus. Kautgan elektrības līnija pienāk līdz mājai . Ja variet, tad palīdziet.Ar cieņu , paldies » 

-

 Nē

« Nav īsti ērti, jo tas ir darba dators » 

-



3) Atzīmējiet visu to, ko Jūsu bērns dara attālinātās mācībās! 357 atbildes

Rakstiski pilda uzdevumus burtnīcā, darba lapā vai uz papīra

Piedalās tiešsaistes video stundās

Zīmē, līmē, rada vizuālo mākslu

Pilda uzdevumus datorā vai planšetdatorā, saglabā un nosūta skolotājiem

Pilda interaktīvus uzdevumus (uzdevumi.lv, soma.lv, Kahoot u.c.)

Lasa papīra grāmatas

Patstāvīgi skatās skolotāja sagatavoto prezentāciju vai video

Raksta sacerējumus, vēstules u.c. rakstu darbus

Tiešsaistē sadarbojas ar klasesbiedriem

Veido, ieraksta savu video vai audio

Skatās televīzijas kanālu "Tava klase"

Lasa digitālas grāmatas vai tekstus

Veic apjomīgus uzdevumus vai projektus, izmantojot dažādas lietotnes vai programmas

Veido savu darbu kolekcijas (portfolio)

Cits (lūdzu, ierakstiet)

« Sagatavo mājasdarbus patstāvīgi tiek ar visiem uzdevumiem galā,gan ko skolotājs uzdot gan arī kas ir dots noskatīties video. » 

-

« Daļās vēl ar vecāko brāli datoru, kurš mācās malnavā » 

-

« Mums nav TV, ja nepieciešams, tad "tava klase" skatās datorā caur internetu » 

-

« Nevaru būt klāt mācību laikā,tāpēc tikai nojaušu,ko dara bērns attālinātajās mācībās... » 

-

« Plākatu veidošana. » 

-

« Pie atzīmētā A un I, domāts, ka nepieciešamos audio un video ierakstus, protams ieraksta veidošanu nodrošina mamma, tāpat arī
skolotājai e-klasē pārsūta mamma, jo 2.klasnieks vēl īsti patstāvīgi šīs lietas izdarīt nevar » 

-

330 (92%)

271 (76%)

232 (65%)

230 (64%)

227 (64%)

207 (58%)

198 (55%)

138 (39%)

137 (38%)

128 (36%)

104 (29%)

55 (15%)

49 (14%)

17 (5%)

3 (1%)

Rakstiski pilda uzdevumus burtnīcā, darba lapā vai uz papīra 330

Piedalās tiešsaistes video stundās

Zīmē, līmē, rada vizuālo mākslu

Pilda uzdevumus datorā vai planšetdatorā, saglabā un nosūta skolotā

Pilda interaktīvus uzdevumus (uzdevumi.lv, soma.lv, Kahoot u.c.)

Lasa papīra grāmatas

Patstāvīgi skatās skolotāja sagatavoto prezentāciju vai vide

Raksta sacerējumus, vēstules u.c. rakstu

Tiešsaistē sadarbojas ar klasesbiedriem

Veido, ieraksta savu video vai audio

Skatās televīzijas kanālu "Tava

Lasa digitālas g

Veic apjomīg

Vei



Interneta savienojums

4) Kāds interneta savienojums ir pieejams Jūsu bērnam attālinātajām
mācībām?

355 atbildes

Mājas internets (ar vadu vai bezvada, jeb wifi)

Mobilais internets (telefonā, planšetdatorā vai datorā ar SIM karti)

Mājās nav pieejams internets

« Skolas iedots » 

-

« Mājās pieejamais internets wifi. » 

-

« mājas bezvada wifi internets (mūsu gadījumā Bite), nespēja nodrošināt divu bērnu kvalitatīvu interneta pieslēgumu, un attālināto
tiešsasaisti, tāpēc iegādājāmies mobilo internetu ar atsevišķu SIM karti. » 

-

« Bet internets ir ne visu laiku, kad esmu mājās tad dalos ar WiFi no sava telefona » 

-

5) Kā Jūs raksturotu bērnam pieejamo mājas interneta savienojumu? 325 atbildes

Ātrs bezlimita internets

Nepietiekami ātrs vai nestabils bezlimita internets

Nepietiekami ātrs vai nestabils internets ar ierobežotu datu apjomu

Ātrs internets ar ierobežotu datu apjomu

« Mums ir lēnāks internets nekā vajadzētu bet esam ar to apmierināti. » 

-

325 (92%)

84 (24%)

2 (1%)

186 (57%)

118 (36%)

12 (4%)

9 (3%)

Mājas internets (ar vadu vai bezvada, jeb wifi) 325

Mobilais internets (telef

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Mājas internets (ar vadu vai bezvada, jeb wifi)" uz
jautājumu "4) Kāds interneta savienojums ir pieejams Jūsu bērnam attālinātajām mācībām?"

Ātrs bezlimita internets

Nepietiekami ātrs vai nestabils bezlim

N

Ā



Dators

« Ir bijušas sūdzības no bērna, ka dažreiz pazūd vai uzkarās, bet lielākoties problēmu nav. » 

-

« Nepietiekami ātrs bezlimita internets » 

-

« Internets bez limita, bet pēdējās 2 nedēļas lēns ļoti » 

-

« Dažreiz tikai problēmas ar pieslēgšanos » 

-

« Internets pats par sevi ir labs, bet tiklīdz saslēdzas visa klase tiešsaistē tā sākas problēmas ar mikrafonu - nevar dzirdēt, jo skaņa
raustās. Nevar redzēt skolotāja attēlotos uzdevumus tiešsaistes laikā. Līdz ar to bērns nevar sekot līdzi stundas tēmai. » 

-

6) Kā Jūs raksturotu bērnam pieejamo mobilā interneta savienojumu? 84 atbildes

Ātrs bezlimita internets

Nepietiekami ātrs vai nestabils bezlimita internets

Nepietiekami ātrs vai nestabils internets ar ierobežotu datu apjomu

Ātrs internets ar ierobežotu datu apjomu

49 (58%)

23 (27%)

7 (8%)

5 (6%)

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Mobilais internets (telefonā, planšetdatorā vai datorā ar
SIM karti)" uz jautājumu "4) Kāds interneta savienojums ir pieejams Jūsu bērnam attālinātajām mācībām?"

Ātrs bezlimita internets

Nepietiekami ātrs vai nestab

Nepieti

Ātrs



7) Atzīmējiet, cik pieejams Jūsu bērnam ir dators mācībām! 216 atbildes

Ģimenē ir dators, bet tas tiek kopīgi izmantots ar māsām, brāļiem vai vecākiem

Bērnam ir savs dators, kuru iegādājās ģimene

Cits variants (lūdzu, ierakstiet)

Bērnam ir savs dators, kuru piešķīra skola

« Dators ir vecs bez vebkameras mikrofona un austiņām, skaļruņiem. » 

-

« Ir planšete, ko piešķīra skola, bet tā nav piemērota visu uzdevumu (piem. Rakstisko darbu, kas jāpilda datorā, izpildei), bērns
planšeti lieto tiešsaistes stundām, bet interaktīvās mācības un tavaklase.lv lieto mājas datoru, kas jādala ar citiem (vecākiem
darbam). » 

-

« Agnesei ir savs patstāvīgais dators bet kā nav kameras tad zoom stundās izmanto vecāku datoru. » 

-

« Dators bērnam ir savs, bet pagaidām viņš ir izgājis no darba kārtības. » 

-

« Aiznemamies no radiem » 

-

« Dators ir vecs. Austiņas, kamera nav. » 

-

« daļēji strādājošs dators » 

-

« Izmanto mammas datoru. » 

-

« Savs telefons. Datoru dala ar mammu. » 

-

« Savs, bet pirkts lietots. » 

-

Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.

119 (55%)

77 (36%)

11 (5%)

9 (4%)

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Datoru" uz jautājumu "1) Kādas iekārtas Jūsu bērns
lieto attālinātām mācībām?"

Ģimenē ir dators, bet tas tiek kopīgi izmantots ar māsām, b

Bērnam ir savs dators, kuru iegādājās

Cits

Bē



Planšetdators

8) Atzīmējiet, vai Jūsu bērnam pieejamajam datoram ir tiešsaistes
stundām nepieciešamās ierīces – vebkamera, mikrofons un skaļruņi
(austiņas)!

216 atbildes

Ir vebkamera

Ir mikrofons

Ir skaļruņi vai austiņas

Nav neviena no minētajiem

« Mājas datoram ir viss, lai piedalītos tiešsaistē, bet kā jau minēju dators bieži ir aizņemts otrā bērna vajadzībām. » 

-

« Ir pieejams mikrofons. » 

-

« It kā tas nav arī vajadzīgs, jo var pieslēgties caur telefonu, kur ir gan kamera, gan mikrofons » 

-

« Skola nebridinaja ka nepieciesama kamera, par dargu naudu bija jaiegadajas. Skola tikai pajautaja vai majas ir dators, bet
nebridinaja ka nepieciesamas citas ierices!!! » 

-

« Portatīvais dators. » 

-

« vis ira » 

-

153 (71%)

148 (69%)

111 (51%)

22 (10%)

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Datoru" uz jautājumu "1) Kādas iekārtas Jūsu bērns
lieto attālinātām mācībām?"

Ir vebkamera

Ir mikrofons

Ir skaļruņi vai austiņas

Nav nevie



Viedtālrunis

9) Atzīmējiet, cik pieejams Jūsu bērnam ir planšetdators mācībām! 76 atbildes

Bērnam ir savs planšetdators, kuru iegādājās ģimene

Ģimenē ir planšetdators, bet tas tiek kopīgi izmantots ar māsām, brāļiem vai vecākiem

Bērnam ir savs planšetdators, kuru piešķīra skola

Cits variants (lūdzu, ierakstiet)

« Skolas planšeti dalīti lieto ar māsu. » 

-

« Māsai iedeva lietošanā no skolas. Lieto abas māsas. » 

-

« Ir planšetdators no skolas,bet strada ar to 4 skolnieces pec kartas » 

-

10) Atzīmējiet, vai Jūsu bērnam pieejamajam planšetdatoram ir
produktīvam mācību darbam nepieciešamās ierīces – austiņas un
klaviatūra?

75 atbildes

Ir austiņas

Nav neviena no minētajiem

Ir klaviatūra

35 (46%)

30 (39%)

8 (11%)

3 (4%)

42 (56%)

27 (36%)

18 (24%)

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Planšetdatoru" uz jautājumu "1) Kādas iekārtas Jūsu
bērns lieto attālinātām mācībām?"

Bērnam ir savs planšetdators, kuru iegādājās ģim

Ģimenē ir planšetdators, bet tas tiek kopīg

Bērnam ir

Ci

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Planšetdatoru" uz jautājumu "1) Kādas iekārtas Jūsu
bērns lieto attālinātām mācībām?"

Ir austiņas

Nav neviena no minētajiem

Ir klaviatūra



11) Vai Jūsu bērnam attālinātām mācībām ir pieejams tikai viedtelefons
(nav ne datora, ne planšetdatora)?

226 atbildes

Ir viedtelefons un ģimenē ir arī dators un/vai planšetdators

Jā, bērnam ir tikai savs viedtelefons

Skolēnam ir gan viedtelefons, gan arī savs dators un/vai planšetdators

Jā, ir tikai viedtelefons, bet tas ir brāļa, māsas vai vecāku - pašam sava nav

Cits variants (lūdzu, ierakstiet)

« Viedtelefons, planšetdators ko piešķīrusi skola » 

-

« Nav » 

-

« Nav. » 

-

« Uz trīs skolēniem ir stacionārais(( kur skolotājas aizrāva ja neredz)skola deva) portatīvais un tel. » 

-

« Bet ar datoru strādā arī citi bērni ģimene » 

-

« kad vecākam nav jāveic attālinātais darbs, var izmantot vecāka datoru » 

-

« Nav viedtālrunis. Lieto mammas. » 

-

« Bērnam nav personīgais. Lieto mammas telefonu, māsai skolas iedoto planšeti un tēta veco datoru. » 

-

« Ir skolas datorsun savs telefons » 

-

« Ir skolas telefons, kuru dala ar māsu » 

-

Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.

91 (40%)

53 (23%)

52 (23%)

17 (8%)

13 (6%)

Šis jautājums tiks rādīts, ja respondents būs atbildējis "Viedtelefonu" uz jautājumu "1) Kādas iekārtas Jūsu
bērns lieto attālinātām mācībām?"

Ir viedtelefons un ģimenē ir arī dators un/v

Jā, bērnam ir tikai savs 

Skolēnam ir gan viedtel

Jā, ir t

Cits



Iekārtas, kas pietrūkst

12) Atzīmējiet, kādas iekārtas Jūsu skolēnam pietrūkst attālinātām
mācībām (lūdzu, komentējiet)!

353 atbildes

Savs dators vai planšetdators (ģimenē ir dators, bet nav iespējams to dalīt arī māsām, brāļi…

Printeris (ir jādrukā darba lapas)

Savs dators vai planšetdators (datora ģimenē nav vispār, vai tas ir vecāks par 10 gadiem)

Cits (lūdzu, ierakstiet)

Labāks interneta savienojums (esošais nav pietiekams mācībām)

Austiņas ar mikrofonu (tiešsaistes stundām)

Vebkamera (tiešsaistes stundām)

Savs dators vai planšetdators (pašlaik datoru iedevusi skola)

Klaviatūra (planšetdatoram vai viedtelefonam)

Interneta savienojums (šobrīd vispār nav interneta)

« Vis ir » 

-

« Bērns ir nodrošināts ar visu nepieciešamo. » 

-

« Neko nevajag » 

-

« Ir viss nepieciešamais » 

-

« Iztiekam kā ir, bet, ja būtu pašam savs dators, tas protams, atvieglotu dzīvi. » 

-

« ,,, » 

-

111 (31%)

85 (24%)

79 (22%)

62 (18%)

53 (15%)

52 (15%)

32 (9%)

17 (5%)

16 (5%)

2 (1%)

Savs dators vai planšetdators (ģi

Printeris (ir jādrukā darba

Savs dators vai planšet

Cits (lūdzu, ieraks

Labāks interne

Austiņas ar m

Vebkam

Sav

Kla



« Mans bērns nodrošināts ar visu, kas nepieciešams mācībām. » 

-

« F un I nav nepieciešams akūti, bet atvieglotu mācību procesu, plānojam iegādāties paši, kad tas finansiāli būs iespējams. » 

-

« Vis ir » 

-

« Dators uz doto brīdi ir izgājis no darba kārtības. » 

-

Te ir attēloti tikai 10 komentāri no kopējo skaita. Pilnais komentāru saraksts ir pieejams Edurio platformā.



Atvērtie jautājumi

Nobeiguma jautājums

13) Vai Jums ir vēl kādi komentāri vai ieteikumi par tehnoloģiju nodrošinājumu attālinātām mācībām?

Mūsu ğimenē bērnam nav laika iet ārā pastaigāties, nav
brīva laika vispār. Gribētos, kā agrāk, bērns 15.00 ir
brīvs un var kopā ar ğimeni pavadīt laiku. Āttālinātās
mācībās, bērns visu dienu sēž pie datora, telefona un
mācās līdz vēlam vakaram. Baidos par redzi, seja arī jau
palika bāla. Bērns nevar patstāvīgi tikt galā ar uzdoto,
un mammai arī jātērē laiks mācībām. Gribam, lai visai
stundas ir tiešsaitē, un mums vakars ir brīvs!!!

Kapec nesniedza vecakiem atbalstu kad tas bija
nepieciesams? Kapec skola nebridinaja, ka
nepieciesama kamera, bet skolotajs to pieprasa? Kapec
vecakiem jaiegadajas dargas ierices kuras pec tam
neviens neapmaksas. Kapec uzdod kontroldarba
uzdevumus kuri ir japrinte, bet berns pats nemak to
izdarit vai vaispar nav printera? Kada jega no sis
anketas, kuru vajadzeja likt aizpildit jau gada sakuma
pirms attalinatajam macibam?

Valdībai būtu nevis datori jādod, bet jāpiešķir tas
vienreizējais pabalsts 500 eur uz katru bērnu. Jo man,
kā vecākam, ir drošāk iegādāties bērnam savu datoru,
nevis baidīties, ka skolas datoru bērns nejauši salies vai
salauzīs, kas vēl papildus būs stress un izdevumi
ģimenei.

Attālinātām mācībām š.g. februārī esam iegādājušies
jaunu datoru, web kameru, austiņas ar mikrofonu.
Loģiski būtu, ja no Valsts puses tas būtu nodrišināts
katram skolēnam, jo vecāku iespējas nav vienādas, nav
pat pielīdzināmas.

Uzskatu, ka atbiltoši tehnoloģiskie risinājumi ir
jānodrošina mācību iestādei/izglītības pārvaldei visiem
skolēniem, neskatoties uz ģimenes resursu iespējām, jo
tie taču attālināto mācību laikā ir mācību līdzekļi

Ļoti bieži ir problēmas ar pieslēgšanos zoom vai arī
pēkšņi tiešsaistē pazūd skaņa. Saprotu, ka tā nav
skolas vaina, bet izstrādātājiem vajadzētu vairāk
piestrādāt, lai mācīšanās kvalitāte būtu labāka.

Stabilāku internetu, cittautības bērniem jau tā ir grūti
saprast latviešu valodu, bet kad skolotājas balss sāk
raustīties, tad jau vispār bērns neko nevar saprast!

Ģimenē jau sen ir iegādāts stacionāros dators, kuram
nav kameras un mikrofona. Brīžos, kad notiek
tiešsaistes lekcijas portatīvo datoru aizņemamies no
radinieka.

Valstī esošo operatoru internet savienojuma jaudas nav
pietiekamas, lai kvalitatīvi nodrošinātu gan attālinātās
mācības, gan attālināto darbu.

Katrai ģimenei ir jābūt datora nodrošinājums ar
interneta pieslēgumu, strādāt mobilajā ļoti neērti it īpaši
veidojot prezentācijas.

Te ir attēlotas tikai 10 atbildes no kopējā skaita. Pilnais teksta atbilžu saraksts ir pieejams Edurio
platformā.


