
L a p p u s e

Aptaujas rezultāti

Rēzeknes novads
Skolēnu aptauja par skolu

Adaptācijas aptauja par mācībām klātienē pēc attālināto mācību posma 



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

14) Vai tev ir skaidri saprotami noteikumi par drošības
pasākumiem Covid-19 ierobežošanai, kas ir jāievēro skolā?

4.9 Epidemoloģiskās
drošības jautājumi

17) Balstoties uz to, ko redzi ikdienā skolā, cik bieži
skolotāji ievēro šos noteikumus?

4.6 Epidemoloģiskās
drošības jautājumi

6) Vai tu zini, kam skolā paprasīt atbalstu un palīdzību, ja
tev rodas kādi jautājumi? (Ja jā, lūdzu ieraksti komentārā!

Piemēram, klases audzinātāja, psihologs, klases biedri,
skolas dežurante u.c.)

4.5 Psiholoģiskā
labsajūta

15) Cik bieži tu ievēro šos noteikumus? 4.2 Epidemoloģiskās
drošības jautājumi

16) Balstoties uz to, ko redzi ikdienā skolā, cik bieži tavi
klases biedri ievēro šos noteikumus?

3.9 Epidemoloģiskās
drošības jautājumi

4) Domājot par attiecībām savā ģimenē, cik bieži tavi vecāki
vai aizbildņi iedrošina tevi, palīdz, kad nepieciešams, izrāda

interesi par to, kā tu jūties un kā tev iet?
3.8

Psiholoģiskā
labsajūta



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.

Psiholoģiskā labsajūta

1) Domājot par šo mācību gadu, kā tu visbiežāk jūties, nākot uz skolu? 504 atbildes

Priecīgs/a

Mierīgs/a

Ieinteresēts/a

Drošs/a

Bēdīgs/a

Satraukts/a

Dusmīgs/a

Nobijies/usies

Cits (lūdzu ieraksti):

« es esmu loti laimigs » 

5.L -

« Neienteresēts » 

9.a -

« Neapmierināts ar savu līmeni utt. » 

9.a -

« Piekusis » 

8.c -

« Slinks » 

7.a -

« Noguris » 

9.a -

« Gribu atālināti » 

8. -

216 (43%)

210 (42%)

105 (21%)

69 (14%)

62 (12%)

37 (7%)

26 (5%)

17 (3%)

17 (3%)

Priecīgs/a

Mierīgs/a

Ieinteresēts/a

Drošs/a

Bēdīgs/a

Satrau

Dus

N

C



« miegains » 

8. -

« nemierīga » 

8.L -

« Устало » 

8.L -

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

2) Atgriežoties skolā klātienē, kas tev sagādā vislielāko prieku? 503 atbildes

Iespēja satikt klases biedrus klātienē

Iespēja mācīties klātienē

Iespēja ērtāk paprasīt jautājumus skolotājam

Iespēja satikt skolotājus klātienē

Tas, ka nav jāpavada visa diena mājās

Tas, ka nav jāpavada visa diena pie datora

Nekas

Cits (lūdzu, ieraksti):

« Var satikt draugus » 

9.a -

« Ar draugu var satikties un darīt daudz ko interesantu. » 

7.a -

« То что есть мои друзья в школе » 

8.L -

« Tas, ka var satikt skolas biedrus un nav visu dienu jāsēž mājās, vieglāk saprast jaunās tēmas. » 

8. -

358 (71%)

167 (33%)

163 (32%)

126 (25%)

113 (22%)

109 (22%)

35 (7%)

9 (2%)

Iespēja satikt klases biedrus klātienē

Iespēja mācīties klātienē

Iespēja ērtāk paprasīt jautājumus 

Iespēja satikt skolotājus k

Tas, ka nav jāpavada v

Tas, ka nav jāpavada v

Nekas



3) Atgriežoties skolā klātienē, kas tev sagādā vislielāko
satraukumu/stresu?

499 atbildes

Tas, ka atkal agri jāceļas, lai nokļūtu skolā

Nekas

Tas, ka varu saslimt ar Covid-19

Tas, ka grūti pierast pie mācību režīma klātienē

Tas, ka ir jākomunicē ar skolotājiem klātienē

Tas, ka ir jākomunicē ar klases biedriem klātienē

Tas, ka mani apceļ citi klases biedri un/vai skolas biedri

Cits (lūdzu, ieraksti):

« tapec ka vajag izmantot maskas » 

7.c -

« Tas ka skoltajas var speciāli mainīt atzīmes kā grib » 

9.a -

« Majas darbi » 

7.c -

« Izmantot māskas » 

7.c -

« » 

5.a -

« slikti mācos. » 

7.a -

« Man ir stress no tā, ka mēs aiziet atkal attālināti. » 

7.a -

« Nevaru planot savu laiku » 

8.L -

« нет той уютности что дома » 

8.L -

« Tad ka kids klasee var saslimt ar Covid-19 » 

7.a -

214 (43%)

116 (23%)

109 (22%)

105 (21%)

51 (10%)

37 (7%)

34 (7%)

15 (3%)

Tas, ka atkal agri jāceļas, lai nokļūtu skolā

Nekas

Tas, ka varu saslimt ar

Tas, ka grūti pierast p

Tas, ka ir

Tas, k

Tas, k

C



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

4) Domājot par attiecībām savā ģimenē, cik bieži tavi vecāki vai aizbildņi
iedrošina tevi, palīdz, kad nepieciešams, izrāda interesi par to, kā tu jūties
un kā tev iet?

500 atbildes

Vienmēr vai gandrīz vienmēr

Bieži

Ne bieži, ne reti

Reti

Nekad vai gandrīz nekad

 Bieži

« 3 » 

5.a -

6) Vai tu zini, kam skolā paprasīt atbalstu un palīdzību, ja tev rodas kādi
jautājumi? (Ja jā, lūdzu ieraksti komentārā! Piemēram, klases audzinātāja,
psihologs, klases biedri, skolas dežurante u.c.)

499 atbildes

Jā

Nē

 Jā

« psihologs, klases biedri, u.c. » 

8.a -

161 (32%)

184 (37%)

76 (15%)

53 (11%)

27 (5%)

Vidējais

3.8

Pozitīvās atbildes

69%

441 (88%)

58 (12%)

Vidējais

4.5

Pozitīvās atbildes

88%

Vienmēr vai gandrīz vienm

Bieži

Ne bieži, ne

Reti

Ne

Jā

Nē



Mācību process/ zināšanas

 Jā

« Klases audzinātājai,skolotājai » 

8. -

 Jā

« Klases biedri, klases audzinātāja » 

9.a -

 Jā

« asistente » 

6.a -

 Jā

« Klases skolotāji, klases biedri » 

9. -

 Jā

« Klases audzinātāja, klasesbiedri » 

10.a -

 Jā

« Skolotajas klasesbiedri u.c. » 

11.a -

 Jā

« Skolotaja , » 

6.b -

 Jā

« klases biedri klases audzinātāja » 

5.c -

 Jā

« klases audzinataja » 

9.b -

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



7) Domājot par šo mācību gadu, kas tev sagādā vislielākās grūtības? 497 atbildes

Pielāgoties dienas režīmam skolā, jo mājās pats/-i varēju plānot savu laiku

Koncentrēties mācībām visas stundas garumā

Tas, ka es pats/i jūtu, ka neesmu apguvis pietiekoši iepriekšējā mācību gada vielu atsevišķ…

Ievērot noteikumus stundu laikā, jo attālināti mācījāmies citādāk nekā klātienē

Nekas

Tas, ka mācību temps ir par ātru - netieku līdz

Tas, ka mācību temps ir par lēnu - man ir garlaicīgi

Tas, ka skolotāji pārmet, ka esmu iekavējis zināšanas

Tas, ka vecāki pārmet, ka esmu iekavējis zināšanas

Cits (lūdzu, ieraksti):

« Mazs stress no domas par eksāmeniem » 

9.a -

« ANGĻU » 

4.c -

« Mājas darbi un kontrol darbi » 

8. -

« nekas » 

7.2. -

« Maskas » 

8. -

« bet tas nav visos priekšmetos pārsvarā angļu valodā... » 

7.2. -

« ЗНАЧИТЕЛЬНО больше крупный домашних заданий (на целую неделю) » 

8.L -

« Man ir slinkums » 

11.3 -

« Vairāk nogurstu skolas laikā » 

9. -

188 (38%)

185 (37%)

109 (22%)

78 (16%)

74 (15%)

61 (12%)

36 (7%)

31 (6%)

20 (4%)

12 (2%)

Pielāgoties dienas režīmam skolā, jo mā

Koncentrēties mācībām visas stundas g

Tas, ka es pats/i jūtu, 

Ievērot noteikum

Nekas

Tas, ka māc

Tas, k

Tas, 

Ta

C



« Edža » 

12. -

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

8) Kuros mācību priekšmetos tu jūties vislabāk pārliecināts/-a par savām
zināšanām?

497 atbildes

Matemātika

Latviešu valoda

Literatūra

Angļu valoda

Cits priekšmets (lūdzu, ieraksti):

Cita svešvaloda (kura)

Bioloģija

Vēsture

Ģeogrāfija

Nevienā nejūtos pārliecināts

Fizika

Ķīmija

« Sports » 

10.a -

« Krievu » 

11.a -

« sociālas zinības » 

6. -

« Krievu valoda » 

7.1. -

158 (32%)

133 (27%)

124 (25%)

114 (23%)

98 (20%)

69 (14%)

65 (13%)

62 (12%)

55 (11%)

45 (9%)

39 (8%)

30 (6%)

Matemātika

Latviešu valoda

Literatūra

Angļu valoda

Cits priekšmets (lūd

Cita svešvalo

Bioloģija

Vēsture

Ģeogrāfija

Nevienā

Fizika

Ķīmi



« Krievu valoda » 

12. -

« Sports » 

5.a -

« Krievu valoda » 

12. -

« sport » 

5. -

« Спорт » 

9.b -

« Krievu valoda » 

7.a -

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



9) Kuros mācību priekšmetos tu jūties vissliktāk pārliecināts/-a par savām
zināšanām?

497 atbildes

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Vēsture

Ķīmija

Fizika

Bioloģija

Literatūra

Ģeogrāfija

Visos jūtos pārliecināts

Cita svešvaloda (kura)

Cits priekšmets (lūdzu, ieraksti):

« Krievu valoda » 

6.b -

« Mūzika » 

4.a -

« Krievu valoda » 

4.a -

« Krievu valoda » 

11.a -

« Krievu valoda » 

9.a -

« Dizains un tehnologijas Inženerzinibas » 

7.c -

« Nevienā » 

7.a -

« Krievu » 

7.a -

197 (40%)

195 (39%)

130 (26%)

119 (24%)

104 (21%)

95 (19%)

76 (15%)

65 (13%)

52 (10%)

25 (5%)

20 (4%)

17 (3%)

Angļu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Vēsture

Ķīmija

Fizika

Bioloģija

Literatūra

Ģeogrāfij

Vis

Cit

C



« krievu » 

4.a -

« 2 » 

6. -

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

10) Kuros mācību priekšmetos tev ir vislabākās attiecības ar skolotāju?
(Viņa/-š Tevi motivē, palīdz, atbalsta, ir draudzīgs/a un laipns/a
komunikācijā, palīdz, kad nepieciešams, ir ieinteresēts/-a kā tu jūties un kā
tev veicas mācībās.)

497 atbildes

Latviešu valoda

Matemātika

Literatūra

Angļu valoda

Vēsture

Bioloģija

Ģeogrāfija

Cits priekšmets (lūdzu, ieraksti):

Fizika

Ķīmija

Cita svešvaloda (kura)

Man nav labas attiecības ne ar vienu skolotāju

« sports » 

7.c -

« mājturība » 

7. -

263 (53%)

223 (45%)

195 (39%)

148 (30%)

109 (22%)

106 (21%)

94 (19%)

74 (15%)

70 (14%)

66 (13%)

45 (9%)

24 (5%)

Latviešu valoda

Matemātika

Literatūra

Angļu valoda

Vēsture

Bioloģija

Ģeogrāfija

Cits priekšmet

Fizika

Ķīmija

Cita sve

Ma



« Krievu Valoda » 

7.c -

« zīmešana » 

6.c -

« Krievu » 

11. -

« Mūzika » 

7.a -

« Katra skolotāja ir gatava palīdzēt. » 

9. -

« Krievu valodā, sociālās zinības » 

6.b -

« krievu valoda » 

10.a -

« krievu » 

4.a -

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



11) Kuros mācību priekšmetos tev ir vissliktākās attiecības ar skolotāju?
(Viņa/-š nav ieinteresēts/-a kā Tu jūties un kā Tev veicas mācībās, nepalīdz
un neatbalsta, nav draudzīgs/a un laipns/a komunikācijā.)

498 atbildes

Man ir labas attiecības ar visiem skolotājiem

Angļu valoda

Matemātika

Vēsture

Latviešu valoda

Ķīmija

Bioloģija

Literatūra

Fizika

Cits priekšmets (lūdzu, ieraksti):

Ģeogrāfija

Cita svešvaloda (kura)

« mājurība » 

6.a -

« Nav draudzīga » 

7.c -

« Mūzika » 

8. -

« mūzika » 

8. -

« со всеми нормальные » 

8.L -

« Sports » 

8.L -

« Sports » 

7.b -

« Nē viena » 

9. -

217 (44%)

95 (19%)

87 (17%)

57 (11%)

52 (10%)

43 (9%)

40 (8%)

33 (7%)

30 (6%)

20 (4%)

19 (4%)

3 (1%)

Man ir labas attiecības ar visiem skolotājiem

Angļu valoda

Matemātika

Vēsture

Latviešu v

Ķīmija

Bioloģ

Litera

Fizik

Cit

Ģe



« Nav tādu skolotāju ar kuriem nav interesanti. » 

9. -

« Nav » 

9. -

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

12) Kuros mācību priekšmetos tev būtu nepieciešamas papildus
konsultācijas un atbalsts, lai nostiprinātu iepriekšējo mācību vielu un justos
labāk pārliecinātāks par savām zināšanām?

496 atbildes

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Vēsture

Fizika

Ķīmija

Literatūra

Cits priekšmets (lūdzu, ieraksti):

Bioloģija

Ģeogrāfija

Cita svešvaloda (kura)

« krievu valoda » 

4. -

« Nē kādas » 

5.a -

« Nezinu » 

8.c -

225 (45%)

219 (44%)

157 (32%)

80 (16%)

75 (15%)

72 (15%)

66 (13%)

48 (10%)

46 (9%)

32 (6%)

12 (2%)

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Vēsture

Fizika

Ķīmija

Literatūra

Cits prie

Bioloģija

Ģeog

C



Epidemoloģiskās drošības jautājumi

« Nav tāda » 

6.a -

« Matemātika, angļu, latviešu, sociālās zinības, » 

4.a -

« krievu » 

6. -

« neko » 

8.L -

« Nekur jo man nav laika » 

10. -

« Nekāda! » 

7.a -

« nevienā » 

8.c -

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

14) Vai tev ir skaidri saprotami noteikumi par drošības pasākumiem Covid-
19 ierobežošanai, kas ir jāievēro skolā?

493 atbildes

Jā

Nē

Nezinu

 Jā

« Ir jānēsā maska obligāti » 

9. -

455 (92%)

13 (3%)

25 (5%)

Vidējais

4.9

Pozitīvās atbildes

97%

Jā 4

Ne



 Jā

« Jānēsā maska » 

5.a -

15) Cik bieži tu ievēro šos noteikumus? 493 atbildes

Vienmēr

Lielākoties

Dažreiz

Reti

Nekad

16) Balstoties uz to, ko redzi ikdienā skolā, cik bieži tavi klases biedri ievēro
šos noteikumus?

493 atbildes

Vienmēr

Lielākoties

Dažreiz

Reti

Nekad

210 (43%)

187 (38%)

75 (15%)

16 (3%)

6 (1%)

Vidējais

4.2

Pozitīvās atbildes

80%

154 (31%)

185 (38%)

114 (23%)

33 (7%)

7 (1%)

Vidējais

3.9

Pozitīvās atbildes

69%

Vienmēr

Lielākoties

Dažreiz

R

Vienmēr

Lielākoties

Dažreiz

Ret



17) Balstoties uz to, ko redzi ikdienā skolā, cik bieži skolotāji ievēro šos
noteikumus?

493 atbildes

Vienmēr

Lielākoties

Dažreiz

Reti

Nekad

358 (73%)

96 (19%)

23 (5%)

8 (2%)

8 (2%)

Vidējais

4.6

Pozitīvās atbildes

92%

Vienmēr

Lielākoties

D



Atvērtie jautājumi

Psiholoģiskā labsajūta

5) Kas tev ir nepieciešams, lai labāk iejustos, atgriežoties skolā klātienē?

Tā kā šogad es biju aizgājis jaunajā skolā, pēc 9.klases
beigšanas, pirmajās dienās man bija nepieciešams labi
iejusties jaunajā klasē un iepazīt jaunus klasesbiedrus
un cilvēkus. Tagad viss ir labi un man nav nekādu
nepieciešamību.

Man viss patīk , bet mazliet traucē sejas maska, jo
dažreiz ir grūti elpot. Būtu jau labāk, lai varētu kaut
atstāt degunu bez maskas.

Tas kā es varu sarunāties ar klasesbiedriem kā es varu
labāk saprast tēmu un arī ka es varu saglabāt savu
redzi.

lai varetu stundā sedēt bez māskas, nenodot covid
testu.Atgriezt krievu apmācību, es nesaprotu latviski

Lai būtu siltāk skolā, vēlāk sāktos stundas, lai ir
garšīgāks ēdiens un lai starpbrīži būtu garāki.

Redzēt cilvēkus bez maskām, bet diemžel vajag nēsāt
maskas obligāti. Garākus starpbrīžus!

Iepazīsties vairāk ar jauniem klasesbiedriem bet nevaru
jo es nēesmu ļoti sociāls cilvēks

Lai skolā būtu silti, lai drusku garāki starpbrīži būtu un
lai būtu garšīgas brokastis.

Lai skolotāji vairāk iejustos mūsu lomā un lai pagaidām
lai mēs strādātu uz pus slodzes

Vairāk atkārtot pagājušā stundu informāciju, lai stundas
laikā zināt par ko iet runa

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

Mācību process/ zināšanas

13) Attālināto mācību laikā, tava skola un skolotāji ieviesa jaunas lietas mācību procesā. Ko tu gribētu,
lai skola un skolotāji turpinātu darīt arī tagad, kad mācības atkal ir klātienē?

Klātienē viss ir savādāk, tāpēc es domāju, ka nekas, ko
skolotāji darīja attālināti, nevarētu būt pielietojams
klātienes mācībām. Varbūt tikai būtu labi, ja skolotāji
biežāk izmantotu interaktīvās tāfeles, lai nodotu mums
informāciju labāk

Ka angļu valoa vairāk skatīties filmas angļu valodā jo
kad macās gramatiku mēs neklausamies vārdus vardu
izteicība un mācoties gramatiku nevar iemacīties
valodu. Šo pateica zinātnieki.

Vairāk grupas sadarbības ,vairāk rakstīt un lasīt
grāmatas stundas laikā,jo attālinātas mācības laikā
skolēni visbiežāk pavadīja savu laiku pie datora.

Es īsti neesmu ievērojusi izmaiņas mācību procesā ne
attālināti, ne klātienē. Nekas īpaši nav mainījies, bet
tagad ir jaunās kompetences.

Pildīt uzdevumus padletā un citās programmās.
Gribētos arī, lai vismaz viena diena nedēļā būtu zoom’ā.
Domāju, ka tas būtu interesanti.

Lietot telefonus, planšetes, datorus, ar kuru palīdzību
mēs mācāmies un uzzinam jaunas vietnes priekš
mācīšanos.



Attalinato laikā mājasdarbu nebija un gribētos, lai arī
skolā nebūtu mājasdarbu un mēs mācītos tikai skolā

es gribētu lai skolotāji sūtītu failus ar mācību vielu, tas
nebūtu obligāts mājas darbs.

Es gribētu lai mes macitos ko macamies tagad. Un vel
uzinat daudz jauno informaciju.

Vairāk radošu darbu, vairāk uzdot mājasdarbus, jo
mājās diezgan garalaicīgi sēdēt.

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

Epidemoloģiskās drošības jautājumi

18) Ko skolai vajadzētu uzlabot, domājot par Covid-19 drošības pasākumiem?

Atvērt skolu katru starbrīdi,lai skolēniem bija iespēja
elpot ar svaigu gaisu starbrīžos un, lai nebūtu liela
skolēnu daudzuma skolas gaiteņa starbrīžos

Nevalkāt madkas, jo maskās ieelpo papildus mikrobus
savējos, maska nepasargā. Visiem vakcinēties lai
nesaslimtu ar šo vīrusu

Skolai nevajadzētu taisīt dažādus pasākumus un
vajadzētu uzmanīgi skatīties vai katrs skolēns ievēro
noteikumus

Staigāt bez maskām, jo no viņām nav jègas tā kā tāpat
visi satiekas pēc skolas bez maskām un tam nav jègas

Мед сестры никогда нету на своем месте.Мне один
раз было плохо,да даже не один,а ее как след
простыл

jā, neielaist nepiederošas personas skolā un tās
teritoriju iežogot un lai būtu sargs pie vārtiņiem

Manuprāt, viss ir pietiekami organizēti, tikai skolēniem
pašiem jāatbild par savu un citu drošību.

starbrīžos palaist bērnus ārā, jo skolā visu dienu ir
jānēsā maska un varbūt grūti elpot

skola lai atver bufeti lai nopirkt kaut ko vajadzigo ,lai
nevajag skriet uz veikalu

darīt tā, lai skolnieki nestaigātu pa klasēm, jo tad arī ir
liela iespēja saslimt

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

19) Vai tev ir vēl kādi komentāri par atgriešanos skolā, mācību procesu vai epidemioloģisko drošību?

Viss ir ļoti labi, labprātāk mācos klātienē skolā, nekā
attālināti. Skolā var arī satikt klasesbiedrus, un labāk
izprast mācību tēmas.

Esmu ļoti priecīgs mācīties klātienē, komunicēt ar
klases biedriem, saņemt zināšanas skolā, satikt savus
skolotājus

lai skolotaji kuri vakcineti ari iet karantina ja bija
kontakts ar klasi kura ir atrasts covid-19

man liekas būtu labāk ja mēs ietu 2 nedēļas skolā un 2
nedēļas attālināti un ta visu skolas laiku



это гораздо лудше чем отдалёное обучение
потомучто тут ты можешь на примую задать вопрос
учителю

es ar savu elpešku jūtamies ļoti slikti, bet kad mēs
esam kopā mēs smejamies kā cūkas.

mani viss apmeirināta izņemot to ka esmu
vakcinējusies un jānēsā sejas maska stundā.

Man nav komentāru par atgriešanos skolā, mācību
procesu vai epidemioloģisko drošību.

Mācību process tagad ļoti grūts…esmu pieradusi mājās
“špikot”, bet tagad tā nevar.

Domāju ka vajag parasti ievērot noteikumus un lai
nevarētu tik bieži kas slimot.

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


