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Skolotāju aptauja par padziļināto kursu
mācīšanu

Rēzeknes novads
Februāris 2023 
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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.
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Darbs ar padziļinātajiem kursiem

1) Kopumā vērtējot, cik pārliecināts Jūs šobrīd jūtaties par savām spējām un zināšanām padziļinātā
kursa mācīšanā?

Ļoti pārliecināts/-a

Drīzāk pārliecināts/-a

Vidēji pārliecināts/-a

Drīzāk nepārliecināts/-a

Ļoti nepārliecināts/-a

Grūti pateikt

  Komentāri: 1

 Grūti pateikt

skolā nemācu padziļināto kursu 

Kaunatas vidusskola

2 (5%)

7 (16%)

25 (58%)

4 (9%)

0 (0%)

5 (12%)

Vidējais

3.2

Pozitīvās atbildes

24%

Ļo

Drīzāk pārlie

Vidēji pārliecināts/-a

Drīzāk

Grūti pa

43 atbildes
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2) Domājot tieši par padziļināto kursu mācīšanu, kas Jums padodas vislabāk?

Spēju sagatavot kursa saturam/programmai atbilstošas mācību stundas, materiālus

Pārzinu kursa saturu/programmu

Saprotu, kāds būs eksāmens

Saprotu, kā integrēt projekta darbu padziļināto kursa apguvē

Ir idejas, kā iesaistīt eksperimentus, praktiskos un/vai radošos darbus kursa apguvē

Protu ieinteresēt skolēnus apgūt tieši šo padziļināto kursu

Cits (lūdzu, komentējiet)

Regulāri iesaistu eksperimentus, praktiskos un/vai radošos darbus kursa apguvē

Nekas

  Komentāri: 6

Grūti pateikt, jo viss ir jauns, īsti nezināms - notiek taustīšanās - jāiedziļinās kursa saturā, programmā (kura ir ļoti vispārināta),
jāsagatavo papildus vēl dažādi vingrinājuma uzdevumi, jāintegrē projekta darbs (par kuru joprojām īsti nav skaidrības) utt. 

Nautrēnu vidusskola

pamazīt;em sāku izprast un pārzināt kursa programmu, tēmas, sekoju konsultācijām skola2030. Nav viegli. 

Nautrēnu vidusskola

nav saskares ar padziļināto kursu 

Kaunatas vidusskola

es nemācu padziļināto kursu 

Kaunatas vidusskola

Nemācu padziļināto kursu 

Dricānu vidusskola

nav padzilinātā kursa 

Dricānu vidusskola

21 (49%)

18 (42%)

13 (30%)

8 (19%)

8 (19%)

6 (14%)

6 (14%)

5 (12%)

3 (7%)

Spēju sagatavot kursa saturam/programmai atbilsto

Pārzinu kursa saturu/programmu

Saprotu, kāds būs eksāmens

Saprotu, kā integrē

Ir idejas, kā iesaist

Protu ieintere

Cits (lūdzu, k

Regulāri ie

Nekas

43 atbildes



3/24/2023 Edurio

5 / 16

3) Domājot par padziļināto kursu mācīšanu, kurš aspekts ikdienā Jums sagādā vislielākās grūtības?

Trūkst praktisku piemēru par konkrēto padziļināto kursu

Trūkst metodisko materiālu (piemēram, mācību grāmatas, darba lapas utt.)

Neskaidrības par obligāto projekta darbu

Neskaidrības par eksāmenu (saturu/norisi utt.)

Trūkst laika, lai plānotu padziļināto kursu stundas

Trūkst pieredzes šāda veida kursu plānošanai un realizēšanai

Nepārzinu padziļināto kursa saturu/programmu

Trūkst satura realizēšanai nepieciešamo materiālo resursu (piemēram, mērinstrumenti, digitā…

Cits (lūdzu, komentējiet)

Nepiemērota mācību vide (klasē, skolas āra teritorijā utt.)

Nav nekādu grūtību

  Komentāri: 2

nemācu padziļināto kursu 

Kaunatas vidusskola

nav padziļinātā kursa 

Dricānu vidusskola

26 (62%)

25 (60%)

18 (43%)

17 (40%)

17 (40%)

15 (36%)

5 (12%)

5 (12%)

2 (5%)

1 (2%)

0 (0%)

Trūkst praktisku piemēru par konkrēto padziļināto kursu

Trūkst metodisko materiālu (piemēram, mācību grāmatas, darba

Neskaidrības par obligāto projekta darbu

Neskaidrības par eksāmenu (saturu/norisi 

Trūkst laika, lai plānotu padziļināto kursu st

Trūkst pieredzes šāda veida kursu plā

Nepārzinu 

Trūkst satu

Cit

42 atbildes
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4) Kā Jūs organizējat gatavošanos padziļināto kursu stundām?

Regulāri pārliecinos, ka manas stundas atbilst padziļināto kursu satur…

Reizēm pārliecinos, vai mana pieeja atbilst kursa saturam un metodikai

Mācu priekšmetu padziļināti pilnībā balstoties uz manu pieredzi/sajūtu

Cits (lūdzu, komentējiet)

  Komentāri: 2

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Neesmu vēl mācījis padziļināto kursu fizikā 

Dricānu vidusskola

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

23 (57%)

5 (13%)

7 (18%)

5 (13%)

Vidējais

3.9

Pozitīvās atbildes

66%

Regulāri pārliecinos, ka manas stundas atbilst pa

Reizēm p

Mācu priekšm

Cits (lūd

40 atbildes
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5) Ar ko Jūs sadarbojaties, lai realizētu padziļināto kursus?

Ar citiem priekšmetu skolotājiem manā skolā

Ar citiem mana priekšmeta skolotājiem novadā

Ar citiem mana priekšmeta skolotājiem valstī

Ar Skola 2030 mācīšanās grupas kolēģiem

Ar sava priekšmeta skolotājiem savā skolā

Cits (lūdzu, komentējiet)

Nesadarbojos ne ar vienu

  Komentāri: 4

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

nemācu padziļināto kursu 

Kaunatas vidusskola

nav padziļinātā kursa 

Dricānu vidusskola

nemācu 

Kaunatas vidusskola

18 (45%)

13 (33%)

13 (33%)

13 (33%)

11 (28%)

4 (10%)

4 (10%)

Ar citiem priekšmetu skolotājiem manā skolā

Ar citiem mana priekšmeta skolot

Ar citiem mana priekšmeta skolot

Ar Skola 2030 mācīšanās grupas k

Ar sava priekšmeta skolotāji

Cits (lūdz

Nesadarb

40 atbildes
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6) Par kādām tēmām Jūs sadarbojaties?

Apmaināmies ar metodiskajām idejām

Saskaņojam/pārliecināmies, vai pareizi izprotam padziļinātā kursa saturu un pieeju

Apmaināmies ar mācību materiāliem

Kopā gatavojam mācību materiālus

Cits (lūdzu, komentējiet)

  Komentāri: 1

Apmainījāmies ar summatīvajiem noslēguma darbiem 

Maltas vidusskola

23 (70%)

20 (61%)

15 (45%)

2 (6%)

1 (3%)

Apmaināmies ar metodiskajām idejām

Saskaņojam/pārliecināmies, vai pareizi izprotam padziļinātā kurs

Apmaināmies ar mācību materiāliem

Kopā

C

33 atbildes
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Atbalsts

7) Lūdzu, atzīmējiet, kuri resursi Jums ir bijuši noderīgi padziļināto kursu mācīšanā!

Skola 2030 vebināri/ semināri/ konferences/video Youtube kanālā

Skola 2030 mācību resursu krātuve

Citu skolotāju pieredze, kas māca šo padziļināto kursu

Skola 2030 informatīvie materiāli

Platforma skolo.lv

Skolotāju sadarbība skolā

Mācību jomu koordinatoru atbalsts

Vadības atbalsts

Cits (lūdzu, norādiet)

Mācīšanās konsultantu atbalsts

Citi kursi par padziļināto mācību saturu un tā ieviešanu (lūdzu, uzraksiet, kādi)

Pašvaldības atbalsts

Nekas nav bijis noderīgs

  Komentāri: 9

"Pedagogu profesionālās pilnveides kurss "Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā"
(72 stundas) 

Maltas vidusskola

Kursi ,lai mācītu latv. val un lit.2 

Viļānu vidusskola

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

ģeogrāfijaII kursi tiešsaistē 

Nautrēnu vidusskola

nemācu padziļināto kursu 

Kaunatas vidusskola

18 (45%)

18 (45%)

17 (43%)

16 (40%)

14 (35%)

12 (30%)

7 (18%)

6 (15%)

5 (13%)

4 (10%)

4 (10%)

1 (3%)

0 (0%)

Skola 2030 vebināri/ semināri/ konferences/vide

Skola 2030 mācību resursu krātuve

Citu skolotāju pieredze, kas māca šo padziļin

Skola 2030 informatīvie materiāli

Platforma skolo.lv

Skolotāju sadarbība skolā

Mācību jomu koo

Vadības atbals

Cits (lūdzu, 

Mācīšan

Citi kursi

P

40 atbildes
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platforma uzdevumi.lv 

Maltas vidusskola

Kultūra un māksla II 

Dricānu vidusskola

naudasskola.lv 

Nautrēnu vidusskola

Nemācu 

Dricānu vidusskola

8) Kāda veida mācības par padziļinātajiem kursiem Jūs labprāt apmeklētu pašvaldības līmenī?

Mācības ar citiem skolotājiem/praktiķiem, kas māca šo padziļināto kursu

Mācības ar padziļināto kursu satura izstrādātājiem

Mācības ar līdzīgas jomas padziļināto kursu skolotājiem

Cits (lūdzu, norādiet)

Mācības nav nepieciešamas - pats patstāvīgi apgūstu nepieciešamo

Mācības nav nepieciešamas - jau ļoti labi pārzinu padziļināto kursu specifiku

30 (75%)

20 (50%)

10 (25%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Mācības ar citiem skolotājiem/praktiķiem, kas māca šo padziļināto kursu

Mācības ar padziļināto kursu satura izstrādātājiem

Mācības ar līdzīgas jomas

40 atbildes
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9) Vai Jūs būtu gatavs dalīties ar citiem pedagogiem savā pieredzē/materiālos, ko esat sagatavojis
savam padziļinātajam kursam?

Jā

Nē

Cits (lūdzu, komentējiet)

  Komentāri: 6

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Ir vajadzīgs laiks, lai izpratu, kā pilnveidot izstrādāto materiālu tā, lai tas būtu atbilstošs visām prasībām. Pagaidām es neesmu
pārliecināta, vai visi materiāli tādi ir. 

Dricānu vidusskola

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Pagaidām nē, jo notiek materiālu aprobēšana. 

Maltas vidusskola

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Mācību materiālus vēl jāaprobē 

Maltas vidusskola

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Neesmu pārliecināta 

Viļānu vidusskola

 Cits (lūdzu, komentējiet)

Atsevišķās tēmās 

Nautrēnu vidusskola

16 (40%)

16 (40%)

8 (20%)

Vidējais

3.0

Pozitīvās atbildes

50%

Jā

Nē

Cits (lūdzu, kom

40 atbildes
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Apmierinātība ar piedāvājumu

11) Domājot par to, kā piekritāt mācīt padziļinātos kursus, kura no šīm frāzēm visprecīzāk raksturo
Jūsu izvēli to darīt?

Man ir personiska interese mācīt šos kursus

Skolā esmu vienīgai/-ā, kas var skolēniem nodrošināt šos kursus

Piekritu, jo to lika vadība

Mācu, lai man nesamazinātos slodze

Cits (lūdzu, komentējiet)

  Komentāri: 3

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

Nemācu 

Dricānu vidusskola

Nemācu 

Dricānu vidusskola

12) Domājot par visu padziļināto kursu piedāvājumu, cik lielā mērā, Jūsuprāt, skolā piedāvātie
padziļinātie kursi atbilst skolēnu vajadzībām un interesēm?

Pilnībā atbilst

Drīzāk atbilst

Vidēji atbilst

Drīzāk neatbilst

Pilnībā neatbilst

Grūti pateikt

16 (40%)

13 (33%)

11 (28%)

9 (23%)

7 (18%)

4 (10%)

19 (48%)

12 (30%)

1 (3%)

0 (0%)

4 (10%)

Vidējais

3.7

Pozitīvās atbildes

64%

Man ir personiska interese mācīt šos kursu

Skolā esmu vienīgai/-ā, kas var sk

Piekritu, jo to lika vadība

Mācu, lai man nesama

Cits (lūdzu, kome

Pilnībā

Drīzāk atbilst

Vidēji atbilst

Grūti p

40 atbildes

40 atbildes
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13) Pēc Jūsu novērojumiem vai skolēni, kas mācās/ir izvēlējušies Jūsu padziļināto kursu, saprot kursa
specifiku?

Pilnībā vai ļoti labi saprot

Drīzāk saprot

Vidēji saprot

Drīzāk nesaprot

Pilnībā vai ļoti slikti saprot

Grūti pateikt

  Komentāri: 1

 Grūti pateikt

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

1 (3%)

18 (45%)

13 (33%)

2 (5%)

0 (0%)

6 (15%)

Vidējais

3.5

Pozitīvās atbildes

56%

Drīzāk saprot

Vidēji saprot

Dr

Grūti pateik

40 atbildes
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14) Kāda galvenokārt ir skolēnu motivāciju mācīties Jūsu padziļinātos kursus?

Skolēniem šis priekšmets palīdzēs tālāk karjeras ceļā

Skolēni izvēlas mācīties šo kursu citu cilvēku (draugi/vecāki u.c.) ietekmē

Skolēniem ir personiska interese par šo kursu

Groza piedāvājumā ir mans kurss, skolēniem netiek dota izvēle

Grūti pateikt

Cits (lūdzu, komentē)

  Komentāri: 4

Grozs ir skolas piedāvājumā un groza pedagogi ir samērā spēcīgi 

Dricānu vidusskola

Skolēni neizvēlas fizikas padziļināto kursu 

Dricānu vidusskola

Pašlaik nemācu padziļināto kursu. 

Dricānu vidusskola

nemācu 

Dricānu vidusskola

Atbalsts

10) Vai Jums ir kādi ieteikumi, kā skola/pašvaldība Jūs var atbalstīt padziļināto kursu mācīšanā?

10 of 25 atbildes

Nautrēnu vidusskola

Grūti pateikt.... droši vien nodrošinot tehniskās lietas
(visgrūtāk ir šobrīd 12.kl., kurai pašvaldība nav
piešķirusi portatīvos datorus...)viss pārējais ir skolotāja
ziņā.. jāizurbjas pašam cauri

Ieteikt, kā noticēt brīnumiem, kā tos radīt!!! Mēs -
skolotāji- pašlaik to darām ne pasakā, bet reālā dzīvē,
ikdienas stundās.

Paldies, skola ir sakārtojusi dubultās stundas stundu
sarakstā, skoleēnus ir nodrošinaājusi ar datoriem katrā
stundā.

Apmaksāts laiks stundu sagatavošanai, jo praņem
daudz laika

15 (38%)

9 (23%)

7 (18%)

7 (18%)

7 (18%)

5 (13%)

Skolēniem šis priekšmets palīdzēs tālāk

Skolēni izvēlas mācītie

Skolēniem ir pers

Groza piedāvājum

Grūti pateikt

Cits (lūdzu, 

40 atbildes
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Lai nodrošinātu respondentu anonimitāti, netiek parādītas atbildes no: Viļānu vidusskola (2)

Maltas vidusskola

Klase ar darba galdu un datoru, projetoru.

Iepirkt jaunas mācību grāmatas, apmaksāt kursus
skolotājiem, ieplānot naudu skolēnu mācību
ekskursijām.

Labprāt apmeklētu kursus tieši sava padziļinātā kursa
mācīšanai

-
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Apmierinātība ar piedāvājumu

15) Kāds ir Jūsu ieteikums kā skolas vai pašvaldības līmenī organizēt padziļināto kursa piedāvājumu
skolēniem?

10 of 25 atbildes

Lai nodrošinātu respondentu anonimitāti, netiek parādītas atbildes no: Viļānu vidusskola (2), Maltas vidusskola (2),
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola (1)

Nautrēnu vidusskola

Šo jomu nepārzinu tik labi, lai varētu spriest par šī
procesa organizēšanu. Tā kā skolēni, uzsākot mācības
10.klasē, pārsvarā nezina, kur turpinās mācības pēc
vidusskolas, par ko vēlas kļūt, grozu un padziļināto
kursu izvēle visbiežāk ir impulsīva, nejauša vai draugu /
vairākuma ietekmēta. Uzskatu, ka katrā vidusskolā
jābūt vispārīgajai programmai, kuru , pakāpeniski
apgūstot, jaunietim izkristalizējas nākotnes vīzija, un ka
padziļinātie kursi jāizvēlas būtu tikai mācībām12.klasē.
Skolām vajadzētu balstīties uz groziem, kuriem lielāka
sasaiste ar reālo dzīvi un populārākajām studiju
programmām. Neiespējami, vai ne?!

Mazā (lauku) skolā grozu izvēle ir ļoti minimāla...
manuprāt, reālā dzīvē skolēniem vairāk noderīgs būtu
grozi, kas saistās ar eksaktām zinībām un datoriku,
taču savukārt lielai daļai skolēnu šo proeksmetu apguve
sagādā grūtības.

Pirmais gads, tāpēc jūtams, ka arī es, kā skolotājs,
taustos. Kā risināt pašvaldības līmenī, neesmu
domājusi.

Semināru organizēšana direktoru vietniekiem

.


