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Skolēnu aptauja par padziļinātajiem kursiem

Rēzeknes novads
Februāris 2023 
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Vispārīgi

1) Kurā klasē Tu mācies?

10. klasē

12. klasē

11. klasē

Informētība

2) Šobrīd mācības vidusskolā notiek pēc pilnveidotā mācību satura un pieejas (Skola 2030). Tā
rezultātā notiek pārmaiņas mācību procesā vidusskolā (piemēram, jāizvēlas padziļinātie kursi, kopā
jākārto 5 eksāmeni, jāaizstāv projekta darbs utt.). Cik labi Tu saproti notiekošās pārmaiņas
vidusskolas līmenī?

Ļoti labi

Labi

Vidēji

Slikti

Ļoti slikti

Grūti pateikt

58 (37%)

49 (32%)

48 (31%)

3 (2%)

36 (23%)

78 (51%)

20 (13%)

10 (6%)

7 (5%)

Vidējais

3.0

Pozitīvās atbildes

27%

10. klasē

12. klasē

11. klasē

Labi

Vidēji

Slikti

Ļot

G

155 atbildes

154 atbildes
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Skolēnu intereses

4) Domājot par to, kuri mācību priekšmeti pašlaik Tevi interesē visvairāk, kurus 3 mācību priekšmetus
Tu gribētu padziļināti apgūt vidusskolā?

Svešvaloda II (kuru?)

Latviešu valoda un literatūra II

Matemātika II

Kultūra un māksla II

Bioloģija II

Sociālās zinātnes II

Ģeogrāfija II

Dizains un tehnoloģijas II

Programmēšana II

Ķīmija II

Vēsture II

Fizika II

Cita atbilde (lūdzu, komentē)

Specializēto kursu (kādu?)

  Komentāri: 53

Es nesaprou,ko nozīmē Kultūra un māksla u.t.t jeb daudzi priekšmeti priekš manis nav zināmi. 

Maltas vidusskola

Vēlētos vairāk sporta aktivitātes 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Uzņēmējdarbības pamati 

Maltas vidusskola

Krievu.val, Angļu.val 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

49 (47%)

45 (43%)

36 (35%)

30 (29%)

26 (25%)

25 (24%)

21 (20%)

20 (19%)

20 (19%)

17 (16%)

10 (10%)

5 (5%)

5 (5%)

3 (3%)

Svešvaloda II (kuru?)

Latviešu valoda un literatūra II

Matemātika II

Kultūra un māksla II

Bioloģija II

Sociālās zinātnes II

Ģeogrāfija II

Dizains un tehnoloģ

Programmēšana II

Ķīmija II

Vēsture 

Fiz

Cit

S

104 atbildes
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publiskā uzstāšana 

Viļānu vidusskola

Angļu valoda II 

Dricānu vidusskola

Angļu valodu II 

Maltas vidusskola

Angļu valoda 

Dricānu vidusskola

Angļu valodu 

Nautrēnu vidusskola

Angļu valoda 

Viļānu vidusskola

Angļu valoda 

Viļānu vidusskola

krievu valoda 

Nautrēnu vidusskola

Andgļu valoda 

Viļānu vidusskola

Programmēšana 

Maltas vidusskola

Krievu valoda 

Viļānu vidusskola

Angļu valoda 

Viļānu vidusskola

Angļu valodu 

Nautrēnu vidusskola

Angļu valodu 

Nautrēnu vidusskola

Angļu valodu 

Maltas vidusskola

Angļu valodu 

Nautrēnu vidusskola
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Angļu valoda 

Maltas vidusskola

Krievu,Angļu 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Angļu valoda 

Nautrēnu vidusskola

Angļu valoda 

Maltas vidusskola

Angļu valodu 

Viļānu vidusskola

angļu valoda 

Maltas vidusskola

Angļu valoda 

Viļānu vidusskola

Angļu valoda 

Maltas vidusskola

Angļu valoda 

Viļānu vidusskola

Angļu valoda 

Dricānu vidusskola

Angļu valodu 

Viļānu vidusskola

Angļu val. 

Viļānu vidusskola

Ekonomika 

Viļānu vidusskola

Русский 

Dricānu vidusskola

Angļu v. 

Maltas vidusskola

Franču 

Maltas vidusskola
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Angļu 

Nautrēnu vidusskola

Sports 

Dricānu vidusskola

Krievu 

Dricānu vidusskola

Nezinu 

Viļānu vidusskola

angļu 

Maltas vidusskola

angļu 

Maltas vidusskola

Anglu 

Dricānu vidusskola

Angļu 

Dricānu vidusskola

Angļu 

Viļānu vidusskola

angļu 

Maltas vidusskola

Angļu 

Viļānu vidusskola

Anglu 

Viļānu vidusskola

Angļu 

Dricānu vidusskola

Angļu 

Nautrēnu vidusskola

Angļu 

Dricānu vidusskola

Angļu 

Viļānu vidusskola
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angļu 

Nautrēnu vidusskola
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5) Iedomājoties situāciju, kurā Tava skola varētu piedāvāt jebkuru padziļināto kursu. Kurus 3
priekšmetus Tu būtu izvēlējies mācīties padziļināti?

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II (kuru?)

Bioloģija II

Ģeogrāfija II

Kultūra un māksla II

Vēsture II

Dizains un tehnoloģijas II

Matemātika II

Programmēšana II

Sociālās zinātnes II

Fizika II

Specializēto kursu (kādu?)

Ķīmija II

Cita atbilde (lūdzu, komentē)

  Komentāri: 25

kurs,kur skolnieks var nomeklēt savu nakotnē profesiju. 

Dricānu vidusskola

Psiholoģija 

Viļānu vidusskola

Krievu valodā 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Krievu valodu 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Angļu valoda 

Maltas vidusskola

26 (54%)

24 (50%)

16 (33%)

13 (27%)

12 (25%)

9 (19%)

9 (19%)

8 (17%)

7 (15%)

6 (13%)

5 (10%)

4 (8%)

3 (6%)

2 (4%)

Latviešu valoda un literatūra II

Svešvaloda II (kuru?)

Bioloģija II

Ģeogrāfija II

Kultūra un māksla II

Vēsture II

Dizains un tehnolo

Matemātika II

Programmēša

Sociālās zin

Fizika II

Specia

Ķīmij

Cit

48 atbildes
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angļu valoda 

Maltas vidusskola

Angļu valodu 

Viļānu vidusskola

angļu valodu 

Nautrēnu vidusskola

Angļu valoda 

Maltas vidusskola

angļu valoda 

Nautrēnu vidusskola

angļu valoda 

Maltas vidusskola

Angļu valoda 

Nautrēnu vidusskola

Psiholoģija 

Dricānu vidusskola

Psiholoģija 

Maltas vidusskola

angļu v. 

Dricānu vidusskola

Krievu 

Maltas vidusskola

Krievu 

Nautrēnu vidusskola

Spāņu 

Maltas vidusskola

krievu 

Dricānu vidusskola

Angļu 

Maltas vidusskola

Angļu 

Maltas vidusskola
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angļu 

Maltas vidusskola

Angļu 

Maltas vidusskola

Angļu 

Viļānu vidusskola

Angļu 

Maltas vidusskola
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6) Domājot par nākotni, kāds profesionālais virziens Tevi varētu interesēt pēc vidusskolas
pabeigšanas?

Mani interesē izpildītājmāksla (teātris, scenogrāfija, deja, mūzika), vizuālā māksla (glezniecīb…

Mani interesē uzņēmējdarbība, ekonomika, iespēja darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma in…

Mani interesē inženierzinātnes, mašīnbūves, mehānika, enerģētika, elektronika, elektrotehnika

Vēl nezinu

Mani interesē programmēšana, multimediālu, digitālu produktu izstrādāšana (mājaslapas, dat…

Mani interesē medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne, sabiedrības veselība

Mani interesē politoloģija, jurisprudence, starptautiskās attiecības, sociālās zinātnes

Mani interesē vides zinātnes, bioloģija, ģeogrāfija, ģeoloģija, lauksaimniecība

Mani interesē žurnālistika, tulkošana, filoloģija, vēsture

Mani interesē cits virziens (lūdzu, uzraksti kāds)

Mani interesē pedagoģija, sociālais darbs, aprūpe, darbs ar cilvēkiem

Mani interesē filozofija, vēsture, teoloģija, kultūras mantojums

Mani interesē ķīmija, fizika, materiālzinātne, ģeogrāfija

Mani interesē arhitektūra, būvinženierija, industriālais dizains

Mani interesē studijas un profesionālā darbība tiesībsargājošā jomā, drošības, glābšanas, mil…

Mani interesē matemātika kā nozare, IKT, telekomunikācijas

  Komentāri: 12

Mani interesē robežsardze un policija 

Nautrēnu vidusskola

Mani interesē Sports (Volejbols) 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Valsts robežsardzes koledža 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Jūrniecība vai policija 

Nautrēnu vidusskola

31 (20%)

28 (18%)

25 (16%)

24 (16%)

20 (13%)

19 (13%)

16 (11%)

15 (10%)

14 (9%)

14 (9%)

12 (8%)

11 (7%)

10 (7%)

10 (7%)

10 (7%)

3 (2%)

Mani interesē izpildīt

Mani interesē uzņē

Mani interesē in

Vēl nezinu

Mani interes

Mani interes

Mani inte

Mani inte

Mani int

Mani int

Mani i

Mani 

Mani

Mani

Mani

152 atbildes
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Mani interesē treidings 

Dricānu vidusskola

Zīmēšana, dejošana 

Nautrēnu vidusskola

Veidot Mūziku 

Dricānu vidusskola

Pro-gamer))) 

Dricānu vidusskola

Psiholoģija 

Maltas vidusskola

Militārais 

Maltas vidusskola

privāti 

Dricānu vidusskola

armija 

Dricānu vidusskola
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Piedāvājuma izvērtējums

7) Kopumā vērtējot, cik labi skolas piedāvātie grozi atbilst Tavām interesēm?

Ļoti labi

Labi

Vidēji

Slikti

Ļoti slikti

Nezinu, ar ko atšķiras grozi

  Komentāri: 2

 Labi

Skolas piedāvā labi grozi atbilst man interesem, bet programma nē 

Dricānu vidusskola

 Nezinu, ar ko atšķiras grozi

Mums nebija izvēles, tapēc nezinu ar ko tie var atšķirties 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

8) Kopumā vērtējot, cik labi padziļinātie kursi Tavā skolā atbilst Tavām nākotnes iecerēm par
profesiju/amatu/karjeru, ko Tu gribētu apgūt?

Ļoti labi

Labi

Vidēji

Slikti

Ļoti slikti

Neesmu nolēmis, kādu profesiju/amatu/karjeru apgūšu pēc vidusskol…

6 (4%)

35 (23%)

63 (41%)

34 (22%)

10 (7%)

4 (3%)

Vidējais

3.0

Pozitīvās atbildes

28%

5 (3%)

24 (16%)

55 (36%)

31 (20%)

11 (7%)

26 (17%)

Vidējais

2.8

Pozitīvās atbildes

23%

Ļ

Labi

Vidēji

Slikti

Ļot

Ļ

Labi

Vidēji

Slikti

Ļoti 

Neesmu nolē

152 atbildes

152 atbildes
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9) Kāpēc Tu izvēlējies apgūt tieši šos vidusskolas grozu?

Tas atbilst manām interesēm

Cita atbilde (lūdzu, komentē)

Tas atbilst manām nākotnes iecerēm

Izvēlējos tos grozu, ko mani draugi

Mani interesē grozā pieejamie padziļinātie kursi

Vecāki vai kāda cita persona aicināja izvēlēties šo grozu

Skola, kas piedāvā šos grozu, atrodas vistuvāk manām mājām

  Komentāri: 31

mani interesēja tikai viens padziļinātais kurss no vidusskolas groza, jo tas atbilst manām nākotnes iecerēm, pārējie nepatīk,
neatbilst un es negribu tos mācīties padziļināti (kursi no groza), tādējādi vajadzēja izvēlēties šo grozu, neskatoties uz to, ka pārējie
padziļinātie kursi nepatīk 

Maltas vidusskola

Mana izvēlētā groza priekšmeti atbilda visplašākajam profesiju piedāvājumam (ar mana groza priekšmetiem bija visplašākās
profesijas izvēles iespējas, salīdzinot ar pārējiem skolas piedāvātajiem groziem) 

Maltas vidusskola

Nebij lielas izvēles. Skola piedāvāja tos grozus, kas man neder. Mācīties citā skolā iespējas nav. 

Viļānu vidusskola

Сitas izvēles nav, gribi negribi bet nākotnes profesijā tava grozu izvēle stipri nepalīdzēs, 

Dricānu vidusskola

Otrajā grozā bija dizains un tehnoloģijas tādēļ to neņēmu un nebij nekādas lielās izvēles 

Nautrēnu vidusskola

jo bija piezspiesti tā darīt nebija citas iespējas neko citu labāku izvēlēties 

Dricānu vidusskola

Jo,nebija iespējas izvēlēties to grozu,kurš atbilst manam interesēm 

Viļānu vidusskola

Izvēlējos,jo nodomāju,ka šie man būs piemērotāki 

Viļānu vidusskola

nebija daudz izvēles , kas bija to un izvēlējos 

Viļānu vidusskola

35 (23%)

33 (22%)

30 (20%)

30 (20%)

28 (18%)

18 (12%)

16 (11%)

Tas atbilst manām inter

Cita atbilde (lūdzu, ko

Tas atbilst manām n

Izvēlējos tos grozu, 

Mani interesē groz

Vecāki vai 

Skola, kas

152 atbildes



3/23/2023 Edurio

15 / 27

Man nebija izvēles , un nācās apgūt ko piedāvāja 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Tas bija pats optimālākais grozs, ko piedāvāja. 

Maltas vidusskola

Tie priekšmeti mani vairāk saista un interesē 

Dricānu vidusskola

Tas bija pats labākais variants no visiem. 

Maltas vidusskola

Es izvēlējos vienu grozu bet iedeva citu 

Kaunatas vidusskola

Citi grozi un citu variantu nebija. 

Dricānu vidusskola

Vispiemērotākais no piedāvātajiem. 

Maltas vidusskola

Jo nebija īsti ko izvēlēties 

Dricānu vidusskola

nebija citu labāku variantu 

Nautrēnu vidusskola

Labākais variants no visiem 

Viļānu vidusskola

šajā grozā bija informātika 

Nautrēnu vidusskola

Bija labākais no variantiem 

Viļānu vidusskola

Izskatījās normālākais 

Maltas vidusskola

Ļoti maz izvēles bija 

Viļānu vidusskola

Nebija cita varianta 

Dricānu vidusskola

Nebija citas izvēles 

Viļānu vidusskola
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Man nebija izvēles 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

nebija citu iespēju 

Nautrēnu vidusskola

Grozā bija dizains 

Nautrēnu vidusskola

Man nebija izvēles 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Jo man padodas tie 

Dricānu vidusskola

tas notika 

Dricānu vidusskola

10) Vai esi interesējies, vai citās skolās Tavā novadā ir padziļinātie kursi, kas atbilst Tavām interesēm?

Nē

Jā

118 (78%)

33 (22%)

Nē

Jā

151 atbildes
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11) Vai Tu apsvērtu iespēju apmeklēt citu skolu savā novadā, ja tā piedāvātu Tevi interesējošos
padziļinātos kursus?

Nē

Jā

Tas ir atkarīgs no situācijas (lūdzu, uzraksti, kas varētu ietekmēt tavu lēmumu)

  Komentāri: 21

Atkarībā no vērtējumiem, jo piemēram ATV skolā ir padziļinātais kurss Programmēšanā un tur jābūt labiem vertējumiem piemēram
7,8,9,10 un protams arī jāpiedalās konkursos man nav labāku vērtējumu zemākais 5 un augstākais 9 protams tie man traucē, bet ko
padarīsi, katram mums ir savādākas prasmes. 

Dricānu vidusskola

Cik tālu skola atrodas, kādas ir nokļūšanas iespējas utt 

Maltas vidusskola

Atkarīgs no tā, vai būtu pieejamas kopmītnes 

Maltas vidusskola

Ja mani varētu tur nogādāt ar transportu 

Dricānu vidusskola

Cik ļoti es būtu gatava mainīt skolu 

Nautrēnu vidusskola

Bezmaksas mācības, dinesta viesnīca 

Viļānu vidusskola

Tad ir atkarīgs no dzīves vietas 

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Piedāvāto iespēju daudzums skolā 

Dricānu vidusskola

Cik tālu no mājām atrodas skola 

Maltas vidusskola

Pārāk liels attālums no skolas 

Nautrēnu vidusskola

Transports, dzīvošana, vēlme 

Viļānu vidusskola

83 (55%)

42 (28%)

26 (17%)

Nē

Jā

Tas ir atkarīgs no

151 atbildes
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Dzīves vieta ,apkārtne . 

Maltas vidusskola

attālums no mājām 

Nautrēnu vidusskola

Vecāku lēmums 

Nautrēnu vidusskola

nav komentāru 

Kaunatas vidusskola

Dzīves vieta 

Maltas vidusskola

Dzīvesvieta 

Dricānu vidusskola

Es pats 

Dricānu vidusskola

tālu 

Viļānu vidusskola

Jā 

Dricānu vidusskola

Transports, bonusi 

Dricānu vidusskola
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12) Vai, ja Tu vēlētos mainīt grozu vai padziļināto kursu, skola Tev to ļautu?

Neesmu interesējies/Nezinu

Nē

Jā

  Komentāri: 1

Diez vai kā varētu 

Viļānu vidusskola

73 (48%)

42 (28%)

36 (24%)

Neesmu interesējies/Nezinu

Nē

Jā

151 atbildes
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Nepieciešamais atbalsts

13) Kāda veida atbalsts padziļināto kursu/vidusskolas grozu izvēlē Tev būtu noderējis visvairāk?

Karjeras pasākumi

Vairāk informācijas par padziļināto priekšmetu saturu

Informācija par prasmēm, profesijām, nozarēm dažādu mācību stundu laikā

Vairāk informācijas par jauno vidusskolas modeli

Individuālas karjeras konsultācijas

Papildu atbalsts nebija vajadzīgs

Karjeras klases stundas

Cita atbilde (lūdzu, komentē)

  Komentāri: 6

nekāda. nedomāju, ka ar jauno skolas programmu man pietiks laika un nervu apmeklēt citu nodarbību. 

Kaunatas vidusskola

vairāk IT jomā nodarboties (informātikas) 

Nautrēnu vidusskola

Vairāk informācijas IT formā 

Nautrēnu vidusskola

nesaprotu jautajumu 

Maltas vidusskola

Zīmēšana, dejošana 

Nautrēnu vidusskola

Finansiālais 

Dricānu vidusskola

45 (30%)

45 (30%)

44 (29%)

39 (26%)

34 (23%)

32 (21%)

30 (20%)

6 (4%)

Karjeras pasākumi

Vairāk informācijas par padziļin

Informācija par prasmēm, prof

Vairāk informācijas par jau

Individuālas karjeras ko

Papildu atbalsts nebij

Karjeras klases stun

Ci

151 atbildes
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14) Kurš, Tavuprāt, ir vispareizākais veids, kā plānot vidusskolas izvēlu grozu vidusskolēniem?

Vidusskolēnam jāļauj izvēlēties jebkurš no skolā pieejamajiem padziļinātajiem kursiem

Jāpiedāvā grozi, kuru ietvaros var izvēlēties starp vairākiem padziļināto kursu iespējām

Grūti pateikt

Jāpiedāvā grozi, kas konkrēti nosaka, kuri padziļinātie kursi skolēnam jāmācās

Vispārīgi

15) Vai Tev vēl ir kādi komentāri vai ieteikumi par padziļināto kursu izvēli savā skolā vai novadā?

Viļānu vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Gribētos grozu kur būtu vairāk ğeografijas bet tad
vajadzētu padzilināto fiziku bioloğiju un ķīmiju kuro
negribētu. Gribetos vairāk sportu

Vienmēr ir jāpajautā topošajiem vidusskolēniem, kādus
priekšmetus viņi grib apgūt,lai pēc tam nebūtu tā, ka
grozos nav kādu priekšmetu.

Lai skolēns pats izvēlas priekšmetus, kuri vņam
padodas un viņš grib tos apgūt.

Viss slikti organizēts, nav saprotami kas kā un kāpēc
notiek

Vairāk izvēles starp padziļinātajiem kursiem Lūdzu konkrētāk par padziļinātiem kursiem

Lai būtu vairāk padziļināto kursu veidu Gribētos vairāk izvēles iespēju

Nav Nav.

Nav Nav

Nav Nav

Nav Nav

Nav Nē

ne Nē

59 (39%)

39 (26%)

35 (23%)

18 (12%)

Vidusskolēnam jāļauj izvēlēties jebkurš no

Jāpiedāvā grozi, kuru ietva

Grūti pateikt

Jāpiedāvā 

151 atbildes
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Izskaidrot skolēniem konkrēti kādi padziļinātie kursi būs
jāmācas un kādi eksāmeni jākārto, lai vidusskolā
mācītos to, kas vajadzīgs un nepieciešams nākotnes
studijām. Piedāvāt vairākas grozu izvēles.

programmēšanu 11.klasē jau vai arī varam sākt
10.klasē

Skolā dot vairākus grozus ar dažādākiem kursiem Padziļināto kursu izvēle ir pārāk maza

Sākt agrāk programēšanas apmācības Vācu valodas, mazāk fiziku

Jāpapildina grozu saraksts Piedāvāt vairāk grozus

Gribu taisnigumu skolā vispār tos nevajag

Īsti nav Nav.

Nav Nē.

Nē. Nē.

nav Ne

.

Lielākai kursu daudzveidībai ir jābūt. Visi grozi ir ļoti
līdzīgi, tas neļauj precīzi izvēlēties to, kas skolēnam
visvairāk ineteresē. No skolas piedāvātajiem groziem
skolēniem pārsvarā ineteresē tikai viens kurss no 3.

Iesaku nākošo mācību gadā uztaisīt vai nu vairāk
grozus, vai izvēlēties grozos piemērotākus mācību
priekšmetus.

Mūsu skolā ir mazs grozu piedāvājums, bieži vien grūti
izvēlēties atbilstoši savām interesēm

Ir sniegta vajadzīgā informācijas padziļinātiem
kursiem,tomēr tās ir maz.

Skola 2030 ir nepārdomāta un to daudzi skolēni cieš. Jāļauj skolēniem pašiem sastādīt sev grozu

Nē, man nav komentātu. Ieteikumu nav

nav komentāru Nē, nav .

Nav. Nav

Nav nav

Nav Nav

nav nav

nav Nē

Ne nē

Nē Nē

Nē Nē
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Kaunatas vidusskola

Dricānu vidusskola

ne -

-

Man nepatīk, ka mums nedot izvēli. Nekā nav

Nav ..

Katram skolēnam jāizvēlas pašam padziļinātie kursi, jo
mums būs dažādas profesijas kur dažādas prasības

stulbums

neeeee .

Šie iepriekšējie, bet man vairāk nav neviena komentāra,
tāpēc gaidīšu nākotnē citus izvēles grozus un noteikti
vares apgūt tos priekšmetus kuri nav iekļauti mūsu
sistēmā uz doto brīdi piemēram svešvalodas Franču,
Spāņu, utt.

Būtu labi, ja nebūtu projektu darbu,kurus vajag iesniegt
lai tiktu pie eksāmeniem.

Varētu vairāk piedāvāt padziļināto priekšmetu kursus. Vajag vairāk padziļinātos kursus, vairāk priekšmetu!

Es pat nezinu ko komentēt, jo nav īsti skaidrības Vidusskolā ir tikai 2 grozi, gribētos vairāk

Tie grozi nebij vajadzīgi gribētu lielāku izvēli

Nav nekādu komentāru It kā jautājumu nav

Ļoti maza izvēle Diemžēl nebūs.

Nav komentāru Nav comentāru

nav vārdus Nē nau

Nezinu nav.

Nav Nav

Nau nav

Nē. Nav

Siu Nē.

Nav Nez
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Nav Nē

Nē Nē

Nē Ne



3/23/2023 Edurio

25 / 27

Informētība

3) Ko Tu vēl vēlies noskaidrot vai precizēt par jauno vidusskolas modeli?

Viļānu vidusskola

Nautrēnu vidusskola

Ja 12.klasē tiks kārtots padziļinātais priekšmets:
matemātika, latviešu,angļu valoda,vai tie ir jākārto
11.klasē-optimālais līmenis

Vairāk par eksāmenu norisi, padziļinātiem kursiem.
Kādus priekšmetus no groza var mainīt un vai vispār
tāda iespēja pastāv.

Pagaidām nevēlos neko uzzināt, jo diezgan labi visu
saprotu.

gribētos precizēt eksāmenu skaitu un darba aizstāšanu

Nepatīk jaunais modelis, ļoti grūti saprast Vai viņš atšķiras no vecā modeļa?(ar ko)

Nav jautājumus par groziem. Viss ir saprotams

Pagaidām neko. Man nepatik

It kā neko Nezinu

Neko Neko

Neko Neko

Neko Neko

neko Neko

Neko Neko

Vai būs sagatavoti visi nepieciešami materiāli priekš
mācībām?

Vēsture vidusskolā ir sarežģītāka un nesaprotama.

Visaptveroša informācija par projekta darbiem. Vēlos noskaidrot sīkāk par projekta darbiem.

kāpec vispār vajag tos projektu darbus Visu nav izpratnes par pilnīgi neko

Kad būs visi kompetenču resursi Kad būs pieejams visi materiālu?

Lielā un mazā projekta piemēru. pār projektu darbu aizstāvēšanu

Kad būs visas tēmas skola 2030 Vai būs mācību grāmatas?

Vai būs mācību grāmatas? visu, ko vēl nezinu

Lai ir taisnigums Vai būs grāmatas?

nav jautājumu nav jautājumu
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Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola

Kaunatas vidusskola

viss Neko

nav

Vai būs iespēja, ka grozus personīgi pats students
veidos un varēs katrs izvēlēties kurus priekšmetus
mācīties?Piemēram no 3 piedāvātajiem groziem divos
bija padziļinātā matematika, kura dažiem studentiem
nebija vajadzīga, ir jau nokārtots eksāmens, padziļināti
matemātikas eksāmenu ne kārtos un šis priekšmets,
tādēļ tikai apgrūtināja mācību procesuVai varēs
students veidot pats savu grozu?

Kāpēc skolēniem apgrūtina mācību procesu? Kāpēc
ievieš jaunu mācību procesu, ja materiāli nav izstrādāti
pilnībā?

Vai, nokārtojot optimālā līmeņa eksāmenu 11. klasē,
varēs to pārrakstīt 12. klasē, ja mani neapmierina
rezultāts?

kad parādīsies normālas grāmatas lai no tām varētu
mācīties?

Cik daudz skolai 2030 maksā, lai skolnieki tā ciestu? Vēlētos sīkāk uzzināt par alternatīvo dienu izzušanu

Kāpēc vidusskolā ir jāmācās padziļinātos kursus Pagaidām viss ir skaidrs un saprotami.

Kāpec ir jāraksta tik daudz eksāmenu? Vairāk uzzināt par projektu darbiem

Kāpēc ir tik maza kursu izvēle? Manuprāt, man ir viss skaidrs.

Es neko nevēlos noskaidrot Kāpēc tas ir vajadzīgs?

kāpēc tas ir vajadzīgs Nezinu, laikam ne ko.

Nav ko papildināt. Viss ir skaidrs :)

man nav jautājumu Viss ir skaidrs.

Neko nevēlos Viss skaidrs

visu zinu Neko

Neko Neko

neko -

Nav nekadu pretenziju. Neko,viss ir skaidrs.

Neko
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nesaprotu, kam šī skola 2030 vispār ir vajadzīga, un bez
tās visi kārtoja eksāmenus un devās mācīties uz
profesiju. skola 2030 tikai vairāk morāli nogalina
skolēnus

Priekš kam tas ir vajadzīgs.

man nepatik

Gribētos noskaidrot kāpēc mūsu skolā nav pieejams
Datorzinību vai IT nodrošinājums izglītības procesā tie
kuri vēlas kļūt pieņemsim nākotnē par
programmētājiem, jo manuprāt būtu jādomā par
pieprasītām profesijām, kas Latvijā ir un varbūt kads arī
nezin kas ir šī jomā un kā mācīties, un kā iestāties
augstskolā.

Vairāk par projektu darbiem. Par darbiem, kurus ir
jāiesniedz pirms eksāmena, lai vispār tikt pie tā.

es gribu,lai nakotnē vai tagad pamainajas macību
komitets,jo viņi dara tikai siktāk un sliktāk.....

Nav saprotami līmeņi. Un eksāmenu kārtošana,
padziļinātajā un optimālajā līmenī

Neko nevar saprast, pat skolotāji nezin kādu
infromāciju mums dot.

Nevēlos neko, jo nesaprotu jēgu jaunajam vidusskolas
modelim

Cik reizes nedēļā notiks padziļināto kursu nodarbības? Grūti saprast jaunas tēmas, jaunu grāmatu nav,

Nesaprotu, kā notiek tie projektu darbi Vēlams būtu vēlreizi pārrunāt visu

Kā tas atvieglo mācību procesu Kad šāda tipa programmu atcels?

Kapēc šis viss ir vajadzīgs Kad viņas vairs nebūs?

Kāda tam visam jēga ? Viss man ir skaidrs

Nevaru pateikt Neizprotams

Neko īsti. Īsti neko

Īsti neko īsti neko

Stulbiba Nepatik

Neko Neko

visu neko

Neko Neko

Nezz Neko

Neko Neko

... …


