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IevadsIevads
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.



5.05.0

PārskatsPārskats
Šajā sadaļā ir apkopoti atbilžu vidējie rezultāti dilstošā secībā. To var izmantot, lai ātri iegūtu priekšstatu par aptaujā
konstatētajām stiprajām pusēm un uzlabojumu jomām.

1.01.0
FiltraFiltra
vidējaisvidējais ModulisModulis

13) Cik pieejamas Jums ir tualetes skolā? 4.9 Fiziskā atbalsta vide

7) Cik apmierinoša ir telpu tīrība un kārtība telpās tur, kur
Jūs mācāt? 4.5 Fiziskā mācību vide

14) Cik apmierinošs ir tualešu stāvoklis skolā? 4.5 Fiziskā atbalsta vide

4) Cik bieži ārējais troksnis traucē Jūsu nodarbībām? 4.4 Fiziskā mācību vide

15) Cik apmierinoša ir skolā pieejamā ēdiena kvalitāte? 4.4 Fiziskā atbalsta vide

18) Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības
gadījumā? 4.4 Procesi

1) Cik piemērots Jūsu vajadzībām ir mācību telpu
apgaismojums? 4.3 Fiziskā mācību vide

5) Cik bieži Jūs apmierina gaisa temperatūra mācību telpās? 4.3 Fiziskā mācību vide

6) Cik apmierinoša ir gaisa kvalitāte telpās, kurās mācāt? 4.2 Fiziskā mācību vide

10) Vai Jūs apmierina skolā pieejamās iespējas strādāt ārpus
stundām? 4.2 Fiziskā atbalsta vide

16) Cik pietiekams ir atpūtas brīžu biežums darba laikā? 4.1 Procesi

17) Cik pietiekams ir atpūtas brīžu garums darba laikā? 4.0 Procesi

2) Cik piemērots Jūsu vajadzībām ir mācību telpu
iekārtojums? 3.9 Fiziskā mācību vide

11) Cik pieejamas Jums ir telpas, kurās vajadzības gadījumā
atpūsties? 3.8 Fiziskā atbalsta vide

3) Vai skolā ir pieejams pietiekami ātrs interneta
savienojums? 3.7 Fiziskā mācību vide

19) Cik pieejama ir drošības personāla palīdzība fiziska
apdraudējuma gadījumā? 3.5 Procesi

12) Cik ērtas ir Jums pieejamās atpūtas telpas skolā? 3.0 Fiziskā atbalsta vide



Detalizēti rezultātiDetalizēti 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.

Fiziskā mācību videFiziskā mācību vide

1) Cik piemērots Jūsu vajadzībām ir mācību telpu1) Cik piemērots Jūsu vajadzībām ir mācību telpu
apgaismojums?apgaismojums?  24 atbildes

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

92%92%

2) Cik piemērots Jūsu vajadzībām ir mācību telpu2) Cik piemērots Jūsu vajadzībām ir mācību telpu
iekārtojums?iekārtojums?  24 atbildes

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

67%67%

3) Vai skolā ir pieejams pietiekami ātrs interneta3) Vai skolā ir pieejams pietiekami ātrs interneta
savienojums?savienojums?  24 atbildes

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

75%75%

Ļoti nepiemērots 1 (4%)

Diezgan nepiemērots 0 (0%)

Vidēji piemērots 1 (4%)

Diezgan piemērots 11 (46%)

Ļoti piemērots 11 (46%)

Ļoti nepiemērots 0 (0%)

Diezgan nepiemērots 1 (4%)

Vidēji piemērots 7 (29%)

Diezgan piemērots 9 (38%)

Ļoti piemērots 7 (29%)

Nē, nekad 0 (0%)

Nē, reti 0 (0%)

Dažkārt 6 (25%)

Jā, pārsvarā 18 (75%)

Jā, vienmēr 0 (0%)

Ļoti nepiemērots

Vidēji piemērots

Diezgan piemērots

Ļoti piemērots

Diezgan nepiemērots

Vidēji piemērots

Diezgan piemērots

Ļoti piemērots

Dažkārt

Jā, pārsvarā



4) Cik bieži ārējais troksnis traucē Jūsu nodarbībām?4) Cik bieži ārējais troksnis traucē Jūsu nodarbībām?  24 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

92%92%

5) Cik bieži Jūs apmierina gaisa temperatūra mācību telpās?5) Cik bieži Jūs apmierina gaisa temperatūra mācību telpās?  24 atbildes

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

88%88%

6) Cik apmierinoša ir gaisa kvalitāte telpās, kurās mācāt?6) Cik apmierinoša ir gaisa kvalitāte telpās, kurās mācāt?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

88%88%

7) Cik apmierinoša ir telpu tīrība un kārtība telpās tur, kur7) Cik apmierinoša ir telpu tīrība un kārtība telpās tur, kur
Jūs mācāt?Jūs mācāt?  24 atbildes

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

96%96%

Fiziskā atbalsta videFiziskā atbalsta vide

Vienmēr 0 (0%)

Bieži 1 (4%)

Dažreiz 1 (4%)

Reti 10 (42%)

Nekad 12 (50%)

Nekad 0 (0%)

Reti 1 (4%)

Dažreiz 2 (8%)

Bieži 9 (38%)

Vienmēr 12 (50%)

Ļoti neapmierinoša 0 (0%)

Diezgan neapmierinoša 1 (4%)

Vidēji apmierinoša 2 (8%)

Diezgan apmierinoša 12 (50%)

Ļoti apmierinoša 9 (38%)

Ļoti neapmierinoša 0 (0%)

Diezgan neapmierinoša 0 (0%)

Vidēji apmierinoša 1 (4%)

Diezgan apmierinoša 10 (42%)

Ļoti apmierinoša 13 (54%)

Bieži

Dažreiz

Reti

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Vienmēr

Diezgan neapmierinoša

Vidēji apmierinoša

Diezgan apmierinoša

Ļoti apmierinoša

Vidēji apmierinoša

Diezgan apmierinoša

Ļoti apmierinoša



10) Vai Jūs apmierina skolā pieejamās iespējas strādāt ārpus10) Vai Jūs apmierina skolā pieejamās iespējas strādāt ārpus
stundām?stundām?  24 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

83%83%

11) Cik pieejamas Jums ir telpas, kurās vajadzības gadījumā11) Cik pieejamas Jums ir telpas, kurās vajadzības gadījumā
atpūsties?atpūsties?  24 atbildes

Vidējais

3.83.8

Pozitīvās atbildes

67%67%

12) Cik ērtas ir Jums pieejamās atpūtas telpas skolā?12) Cik ērtas ir Jums pieejamās atpūtas telpas skolā?  24 atbildes

Vidējais

3.03.0

Pozitīvās atbildes

38%38%

13) Cik pieejamas Jums ir tualetes skolā?13) Cik pieejamas Jums ir tualetes skolā?  24 atbildes

Vidējais

4.94.9

Pozitīvās atbildes

100%100%

Nemaz neapmierina 0 (0%)

Diezgan neapmierina 1 (4%)

Vidēji apmierina 3 (13%)

Diezgan apmierina 10 (42%)

Pilnīgi apmierina 10 (42%)

Nekad nav pieejamas 0 (0%)

Pieejamas reti 2 (8%)

Vidēji pieejamas 6 (25%)

Pārsvarā ir pieejamas 10 (42%)

Vienmēr ir pieejamas 6 (25%)

Ļoti neērtas 2 (8%)

Diezgan neērtas 6 (25%)

Vidēji ērtas 7 (29%)

Diezgan ērtas 8 (33%)

Ļoti ērtas 1 (4%)

Nekad nav pieejamas 0 (0%)

Pieejamas reti 0 (0%)

Vidēji pieejamas 0 (0%)

Pārsvarā ir pieejamas 2 (8%)

Vienmēr ir pieejamas 22 (92%)

Diezgan neapmierina

Vidēji apmierina

Diezgan apmierina

Pilnīgi apmierina

Pieejamas reti

Vidēji pieejamas

Pārsvarā ir pieejamas

Vienmēr ir pieejamas

Ļoti neērtas

Diezgan neērtas

Vidēji ērtas

Diezgan ērtas

Ļoti ērtas

Pārsvarā ir pieejamas

Vienmēr ir pieejamas



14) Cik apmierinošs ir tualešu stāvoklis skolā?14) Cik apmierinošs ir tualešu stāvoklis skolā?  24 atbildes

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

92%92%

15) Cik apmierinoša ir skolā pieejamā ēdiena kvalitāte?15) Cik apmierinoša ir skolā pieejamā ēdiena kvalitāte?  24 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

88%88%

ProcesiProcesi

16) Cik pietiekams ir atpūtas brīžu biežums darba laikā?16) Cik pietiekams ir atpūtas brīžu biežums darba laikā?  24 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

79%79%

17) Cik pietiekams ir atpūtas brīžu garums darba laikā?17) Cik pietiekams ir atpūtas brīžu garums darba laikā?  24 atbildes

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

75%75%

Ļoti neapmierinošs 0 (0%)

Diezgan neapmierinošs 0 (0%)

Vidēji apmierinošs 2 (8%)

Diezgan apmierinošs 8 (33%)

Ļoti apmierinošs 14 (58%)

Ļoti neapmierinoša 0 (0%)

Diezgan neapmierinoša 1 (4%)

Vidēji apmierinoša 2 (8%)

Diezgan apmierinoša 7 (29%)

Ļoti apmierinoša 14 (58%)

Ļoti nepietiekams 1 (4%)

Diezgan nepietiekams 2 (8%)

Vidēji pietiekams 2 (8%)

Diezgan pietiekams 7 (29%)

Pilnīgi pietiekams 12 (50%)

Ļoti nepietiekams 2 (8%)

Diezgan nepietiekams 2 (8%)

Vidēji pietiekams 2 (8%)

Diezgan pietiekams 7 (29%)

Pilnīgi pietiekams 11 (46%)

Vidēji apmierinošs

Diezgan apmierinošs

Ļoti apmierinošs

Diezgan neapmierinoša

Vidēji apmierinoša

Diezgan apmierinoša

Ļoti apmierinoša

Ļoti nepietiekams

Diezgan nepietiekams

Vidēji pietiekams

Diezgan pietiekams

Pilnīgi pietiekams

Ļoti nepietiekams

Diezgan nepietiekams

Vidēji pietiekams

Diezgan pietiekams

Pilnīgi pietiekams



18) Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības18) Cik pieejama ir medicīniskā palīdzība nepieciešamības
gadījumā?gadījumā?  24 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

83%83%

19) Cik pieejama ir drošības personāla palīdzība fiziska19) Cik pieejama ir drošības personāla palīdzība fiziska
apdraudējuma gadījumā?apdraudējuma gadījumā?  24 atbildes

Vidējais

3.53.5

Pozitīvās atbildes

58%58%

Nekad nav pieejama 0 (0%)

Pieejama reti 0 (0%)

Vidēji pieejama 4 (17%)

Pārsvarā ir pieejama 7 (29%)

Vienmēr ir pieejama 13 (54%)

Nekad nav pieejama 5 (21%)

Pieejama reti 0 (0%)

Vidēji pieejama 5 (21%)

Pārsvarā ir pieejama 7 (29%)

Vienmēr ir pieejama 7 (29%)

Vidēji pieejama

Pārsvarā ir pieejama

Vienmēr ir pieejama

Nekad nav pieejama

Vidēji pieejama

Pārsvarā ir pieejama

Vienmēr ir pieejama



projektors, tumbiņas skaņas pārraidei Planšetes darbam skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Soli -
rakstāmgaldi, pie kuriem var stāvēt kājās - katrā klasē. Vienota
informatīvā sistēma atbalsta komandai un pedagogiem, kuri
strādā ar skolēniem pēc individuala apmācības plāna. 

Datora krēsls, bet esmu to jau palūgusi iekļaut šī gada budžetā. Atbilstoši, skolēnu augumiem, soli un galdi

Nodoti Ingrīdai Manā darbā šobrīd ir nepieciešamais.

Projektors ar ekrānu vai interaktīvā tāfele. Projektors vai interaktīva tafēle vizuālās mākslas klasē

Interaktīvā tāfele, krāsainais printeris,agri no rītiem pieejams
kopētājs, klasē vairāki darbojošies kontakti, skapji un kārbas
materiālu organizētai glabāšanai.

Datu kamera.

Interaktīvā tāfele. Interaktīvā tāfele, planšetes

Uz šo brīdi viss ir nodrošināts. viens planšetdatoru komplekts darbam stundās klasēs, ar
nosacījumu, ka WiFi ir pietiekoši ātrs un brīvi pieejams

planšetdatori klašu kabinetos Gaisa kondicionieris, jo klase ir saules pusē, pavasaros un
rudeņos ir ļoti karsti, trūkst gaisa, to var iegūt tikai ar caurvēju,
kā rezultātā iegūstu saaukstēšanos, iesnas, klepu, balss
aizsmakumu.

Tāfele uz riteņiem, printeris. Viss jau ir.

interaktīvā tāfele Ir pietiekoši. Ja rodas nepieciešamība, ir iespēja dabūt!

... Vienota informatīvā sistēma atbalsta komandai unpedagogiem,
kuri strādā ar skolēniem pēc individuāla apmācības plāna, un
skolas vadībai. 

Mācību līdzekļu (māc.gr., CD, skolot.gr.)jaunumi Šobrīd ir.

Skolotāju savstarpējā sadarbība. pašlaik nav vajadzības

nav vajadzīgi... Nav nepieciešami.

klasē skolēnu lietošanai vairāk enciklopēdijas, vārdnīcas Materiāli un informācija pieejami internetā, tāpēc speciāli nav
nepieciešami resursi.

Viss iespējamais jau ir, lietderīgi jāizmanto tas, kas jau sagādāts
un kritiski jāizvērtē katrs materiāls

Ir pietiekami

Viss ir pietiekami, jāspēj vien izmantot esošie resursi. Viss jau ir.

vairāk e resursu skolēniem Nekādi, viss ir pieejams.

Atvērtie jautājumiAtvērtie jautājumi

Mācību resursiMācību resursi
8) Kādi papildu materiāltehniskie līdzekļi būtu Jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti?8) Kādi papildu materiāltehniskie līdzekļi būtu Jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti?

9) Kādi papildu informācijas resursi būtu Jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti?9) Kādi papildu informācijas resursi būtu Jums noderīgi, lai uzlabotu mācību darba kvalitāti?
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