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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

9) Vai Jūsu skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums,
ar kura palīdzību Jūs varat uzzināt par jaunumiem izglītības

sistēmā, konkursiem, projektiem un citām aktualitātēm?
4.8 Mācību saturs

7) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam:
"Skolas vadība atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika

plānojumu u. tml.) manu profesionālo pilnveidi"?
4.7 Mācību saturs

26) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam: "Mācību plāns un izmantotie materiāli ir

jāpielāgo, ņemot vērā klases sastāvu"?
4.7

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

46) Vai skolas vadība nodrošina vai nenodrošina informāciju
par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas

attīstību?
4.6

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

19) Jūsuprāt, cik svarīgi Jums ir nodrošināt mācību procesa
saikni ar dzīvi ārpus skolas? 4.5

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

34) Vai Jūs esat apmierināts/-a ar to, ka strādājat tieši šajā
skolā? 4.5 Iestādes vide

37) Vai, Jūsuprāt, skolā tiek vai netiek īstenoti ilgtspējīgas
attīstības principi (resursu taupīga izmantošana, dabai

draudzīga rīcība)?
4.5 Iestādes vide

5) Kā Jūs vērtējat skolas nodrošināto mācību literatūru un
citus mācību līdzekļus? Vai Jūs tie apmierina vai

neapmierina?
4.4 Mācību saturs

11) Vai skolā Jums ir pieejami visi nepieciešamie resursi
darbam? 4.4 Mācību saturs

15) Cik bieži stundu gatavošanā Jūs lietojat informācijas
tehnoloģijas (e-klasi, informāciju internetā, lietotnes)? 4.4

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

18) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam "Katrs bērns var dzīvē sasniegt augstus

mērķus"?
4.4

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

39) Cik bieži Jūs ar kolēģiem pārrunājat savu pieredzi par
dažādu mācību metožu, tehnoloģiju u. tml. izmantošanu

klasē?
4.4 Iestādes vide

41) Vai Jums darbā noder vai nenoder profesionālas
pilnveides kursos apgūtais? 4.4 Iestādes vide

31) Vai skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds,
sociālais pedagogs u.c.) sniedz vai nesniedz skolēniem

nepieciešamo palīdzību?
4.3 Atbalsts

izglītojamiem

38) Skolā piedāvātie tālākizglītības kursi un citas
profesionālās pilnveides iespējas mani... 4.3 Iestādes vide

10) Vai Jūs apmierina vai neapmierina pašreizējais
informācijas aprites risinājums? 4.2 Mācību saturs

23) Cik efektīvi Jūsu skolā tiek uzskaitīti skolēnu mācību
stundu kavējumi? 4.2

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija



5.05.0

24) Vai Jūs zināt, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc skolēni kavē
stundas? 4.2

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

27) Vai Jūs veicināt skolēnu iesaistīšanos skolēnu
pašpārvaldē un citās skolas organizācijās? 4.2 Atbalsts

izglītojamiem

43) Cik pārdomātas vai nepārdomātas Jums šķiet darbības,
kas tiek veiktas skolas darba kvalitātes uzlabošanai? 4.2

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

45) Vai Jums ir saprotams skolas attīstības plāns? 4.2
Iestādes darba
organizācija un

attīstība

14) Cik bieži mācību stundās Jūs iekļaujat metodes, kurās
skolēni sadarbojas cits ar citu? 4.1

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

16) Cik bieži Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai
demonstrētu mācību vielu stundās (projektoru, interaktīvo

tāfeli, dokumentu kameru)?
4.1

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

36) Vai Jūsu mācību telpu iekārtojums ir piemērots vai
nepiemērots, lai Jūs varētu efektīvi organizēt mācību

procesu?
4.1 Iestādes vide

1) Vai skolas vadība Jūs savlaicīgi informē par mācību
stundu izmaiņām? 4.0 Mācību saturs

20) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta pašvērtēšanas
prasmes? 4.0

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

22) Kā Jūs vērtējat informācijas apmaiņu starp Jums,
skolēniem un viņu ģimenēm? Jūsuprāt, tā ir... 3.9

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

47) Metodiskās komisijas, Jūsuprāt, skolā darbojas... 3.9
Iestādes darba
organizācija un

attīstība

48) Ja Jums ir ieteikumi skolas darba pilnveidei, vai Jūs tos
izstāstāt skolas vadībai vai neizstāstāt? 3.9

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

35) Jūsu skolā jaunajiem kolēģiem iedzīvoties ir... 3.8 Iestādes vide

25) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta prasmi vērtēt cits
cita darbu? 3.7

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

29) Skolas atbalsts manam darbam ar talantīgiem
skolēniem ir... 3.7 Atbalsts

izglītojamiem

44) Vai pēdējā gada laikā Jūs esat vai neesat skolas vadībai
ieteicis idejas skolas darba pilnveidei? 3.3

Iestādes darba
organizācija un

attīstība

17) Cik bieži uzdevumu veikšanai vai vērtēšanai skolēni Jūsu
stundās izmanto informācijas tehnoloģijas? 3.2

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

13) Cik bieži Jūs saņemat izvērtējumu no skolas vadības par
Jūsu darba kvalitāti? 3.0

Mācīšana,
mācīšanās,
motivācija

40) Cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu kolēģu stundas? 2.5 Iestādes vide

1.01.0
FiltraFiltra
vidējaisvidējais ModulisModulis



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.

Mācību satursMācību saturs

1) Vai skolas vadība Jūs savlaicīgi informē par mācību1) Vai skolas vadība Jūs savlaicīgi informē par mācību
stundu izmaiņām?stundu izmaiņām?  23 atbildes

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

87%87%

2) Jūsuprāt, cik daudziem skolēniem Jūsu mācītajās klasēs2) Jūsuprāt, cik daudziem skolēniem Jūsu mācītajās klasēs
ir nepieciešama mācību darba individualizācija (īpašair nepieciešama mācību darba individualizācija (īpaša
individuāla pieeja mācību procesā)?individuāla pieeja mācību procesā)?  23 atbildes

5) Kā Jūs vērtējat skolas nodrošināto mācību literatūru un5) Kā Jūs vērtējat skolas nodrošināto mācību literatūru un
citus mācību līdzekļus? Vai Jūs tie apmierina vaicitus mācību līdzekļus? Vai Jūs tie apmierina vai
neapmierina?neapmierina?  22 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

95%95%

Nekad neinformē savlaicīgi 0 (0%)

Parasti neinformē savlaicīgi 2 (9%)

Reizēm informē, reizēm neinformē 1 (4%)

Parasti informē savlaicīgi 14 (61%)

Vienmēr informē savlaicīgi 6 (26%)

Nevienam 0 (0%)

Dažiem 8 (35%)

Vairākiem 11 (48%)

Daudziem 2 (9%)

Lielākajai daļai 2 (9%)

Pilnībā neapmierina 1 (5%)

Drīzāk neapmierina 0 (0%)

Ne apmierina, ne neapmierina 0 (0%)

Drīzāk apmierina 10 (45%)

Pilnībā apmierina 11 (50%)

Parasti neinformē savlaicīgi

Reizēm informē, reizēm neinformē

Parasti informē savlaicīgi

Vienmēr informē savlaicīgi

Dažiem

Vairākiem

Daudziem

Lielākajai daļai

Pilnībā neapmierina

Drīzāk apmierina

Pilnībā apmierina



7) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam:7) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam:
"Skolas vadība atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika"Skolas vadība atbalsta (ar finansējumu, informāciju, laika
plānojumu u. tml.) manu profesionālo pilnveidi"?plānojumu u. tml.) manu profesionālo pilnveidi"?  21 atbildes

Vidējais

4.74.7

Pozitīvās atbildes

95%95%

9) Vai Jūsu skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums,9) Vai Jūsu skolā ir izveidots informācijas aprites risinājums,
ar kura palīdzību Jūs varat uzzināt par jaunumiem izglītībasar kura palīdzību Jūs varat uzzināt par jaunumiem izglītības
sistēmā, konkursiem, projektiem un citām aktualitātēm?sistēmā, konkursiem, projektiem un citām aktualitātēm?  21 atbildes

Vidējais

4.84.8

Pozitīvās atbildes

95%95%

10) Vai Jūs apmierina vai neapmierina pašreizējais10) Vai Jūs apmierina vai neapmierina pašreizējais
informācijas aprites risinājums?informācijas aprites risinājums?  21 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

86%86%

11) Vai skolā Jums ir pieejami visi nepieciešamie resursi11) Vai skolā Jums ir pieejami visi nepieciešamie resursi
darbam?darbam?  21 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

95%95%

Mācīšana, mācīšanās, motivācijaMācīšana, mācīšanās, motivācija

Pilnībā nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk nepiekrītu 1 (5%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk piekrītu 4 (19%)

Pilnībā piekrītu 16 (76%)

Nē, nav 1 (5%)

Jā, ir 20 (95%)

Pilnībā neapmierina 0 (0%)

Drīzāk neapmierina 2 (10%)

Ne apmierina, ne neapmierina 1 (5%)

Drīzāk apmierina 9 (43%)

Pilnībā apmierina 9 (43%)

Nē 0 (0%)

Drīzāk nē 1 (5%)

Drīzāk jā 8 (38%)

Jā 12 (57%)

Drīzāk nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Pilnībā piekrītu

Nē, nav

Jā, ir

Drīzāk neapmierina

Ne apmierina, ne neapmierina

Drīzāk apmierina

Pilnībā apmierina

Drīzāk nē

Drīzāk jā

Jā



13) Cik bieži Jūs saņemat izvērtējumu no skolas vadības par13) Cik bieži Jūs saņemat izvērtējumu no skolas vadības par
Jūsu darba kvalitāti?Jūsu darba kvalitāti?  21 atbildes

Vidējais

3.03.0

Pozitīvās atbildes

29%29%

14) Cik bieži mācību stundās Jūs iekļaujat metodes, kurās14) Cik bieži mācību stundās Jūs iekļaujat metodes, kurās
skolēni sadarbojas cits ar citu?skolēni sadarbojas cits ar citu?  21 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

95%95%

15) Cik bieži stundu gatavošanā Jūs lietojat informācijas15) Cik bieži stundu gatavošanā Jūs lietojat informācijas
tehnoloģijas (e-klasi, informāciju internetā, lietotnes)?tehnoloģijas (e-klasi, informāciju internetā, lietotnes)?  21 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

95%95%

16) Cik bieži Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai16) Cik bieži Jūs lietojat informācijas tehnoloģijas, lai
demonstrētu mācību vielu stundās (projektoru, interaktīvodemonstrētu mācību vielu stundās (projektoru, interaktīvo
tāfeli, dokumentu kameru)?tāfeli, dokumentu kameru)?  21 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

81%81%

Nekad 2 (10%)

Reti 3 (14%)

Dažreiz 10 (48%)

Bieži 6 (29%)

Ļoti bieži 0 (0%)

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 1 (5%)

Bieži 16 (76%)

Ļoti bieži 4 (19%)

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 1 (5%)

Bieži 11 (52%)

Ļoti bieži 9 (43%)

Nekad 1 (5%)

Reti 1 (5%)

Dažreiz 2 (10%)

Bieži 8 (38%)

Ļoti bieži 9 (43%)

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži



17) Cik bieži uzdevumu veikšanai vai vērtēšanai skolēni Jūsu17) Cik bieži uzdevumu veikšanai vai vērtēšanai skolēni Jūsu
stundās izmanto informācijas tehnoloģijas?stundās izmanto informācijas tehnoloģijas?  21 atbildes

Vidējais

3.23.2

Pozitīvās atbildes

38%38%

18) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat18) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam "Katrs bērns var dzīvē sasniegt augstusapgalvojumam "Katrs bērns var dzīvē sasniegt augstus
mērķus"?mērķus"?  21 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

86%86%

19) Jūsuprāt, cik svarīgi Jums ir nodrošināt mācību procesa19) Jūsuprāt, cik svarīgi Jums ir nodrošināt mācību procesa
saikni ar dzīvi ārpus skolas?saikni ar dzīvi ārpus skolas?  21 atbildes

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

90%90%

20) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta pašvērtēšanas20) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta pašvērtēšanas
prasmes?prasmes?  21 atbildes

Vidējais

4.04.0

Pozitīvās atbildes

86%86%

Nekad 2 (10%)

Reti 2 (10%)

Dažreiz 9 (43%)

Bieži 5 (24%)

Ļoti bieži 3 (14%)

Nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk nepiekrītu 0 (0%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 3 (14%)

Drīzāk piekrītu 6 (29%)

Piekrītu 12 (57%)

Nav svarīgi 0 (0%)

Drīzāk nav svarīgi 0 (0%)

Ne svarīgi, ne nesvarīgi 2 (10%)

Drīzāk svarīgi 6 (29%)

Ļoti svarīgi 13 (62%)

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 3 (14%)

Bieži 14 (67%)

Ļoti bieži 4 (19%)

Nekad

Reti

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Piekrītu

Ne svarīgi, ne nesvarīgi

Drīzāk svarīgi

Ļoti svarīgi

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži



22) Kā Jūs vērtējat informācijas apmaiņu starp Jums,22) Kā Jūs vērtējat informācijas apmaiņu starp Jums,
skolēniem un viņu ģimenēm? Jūsuprāt, tā ir...skolēniem un viņu ģimenēm? Jūsuprāt, tā ir...  21 atbildes

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

76%76%

23) Cik efektīvi Jūsu skolā tiek uzskaitīti skolēnu mācību23) Cik efektīvi Jūsu skolā tiek uzskaitīti skolēnu mācību
stundu kavējumi?stundu kavējumi?  21 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

81%81%

24) Vai Jūs zināt, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc skolēni kavē24) Vai Jūs zināt, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc skolēni kavē
stundas?stundas?  21 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

86%86%

25) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta prasmi vērtēt cits25) Cik bieži Jūsu stundās skolēni attīsta prasmi vērtēt cits
cita darbu?cita darbu?  21 atbildes

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

52%52%

Neefektīva 0 (0%)

Diezgan neefektīva 0 (0%)

Ne efektīva, ne neefektīva 5 (24%)

Diezgan efektīva 14 (67%)

Efektīva 2 (10%)

Neefektīvi 0 (0%)

Diezgan neefektīvi 1 (5%)

Ne efektīvi, ne neefektīvi 3 (14%)

Diezgan efektīvi 8 (38%)

Efektīvi 9 (43%)

Nē, nezinu 0 (0%)

Pārsvarā gadījumu nezinu 0 (0%)

Reizēm zinu, reizēm nezinu 3 (14%)

Pārsvarā gadījumu zinu 10 (48%)

Jā, zinu 8 (38%)

Nekad 0 (0%)

Reti 0 (0%)

Dažreiz 10 (48%)

Bieži 8 (38%)

Ļoti bieži 3 (14%)

Ne efektīva, ne neefektīva

Diezgan efektīva

Efektīva

Diezgan neefektīvi

Ne efektīvi, ne neefektīvi

Diezgan efektīvi

Efektīvi

Reizēm zinu, reizēm nezinu

Pārsvarā gadījumu zinu

Jā, zinu

Dažreiz

Bieži

Ļoti bieži



26) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat26) Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam: "Mācību plāns un izmantotie materiāli irapgalvojumam: "Mācību plāns un izmantotie materiāli ir
jāpielāgo, ņemot vērā klases sastāvu"?jāpielāgo, ņemot vērā klases sastāvu"?  21 atbildes

Vidējais

4.74.7

Pozitīvās atbildes

100%100%

Atbalsts izglītojamiemAtbalsts izglītojamiem

27) Vai Jūs veicināt skolēnu iesaistīšanos skolēnu27) Vai Jūs veicināt skolēnu iesaistīšanos skolēnu
pašpārvaldē un citās skolas organizācijās?pašpārvaldē un citās skolas organizācijās?  21 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

90%90%

29) Skolas atbalsts manam darbam ar talantīgiem29) Skolas atbalsts manam darbam ar talantīgiem
skolēniem ir...skolēniem ir...  21 atbildes

Vidējais

3.73.7

Pozitīvās atbildes

62%62%

Nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk nepiekrītu 0 (0%)

Ne piekrītu, ne nepiekrītu 0 (0%)

Drīzāk piekrītu 7 (33%)

Piekrītu 14 (67%)

Nē, neveicinu 1 (5%)

Drīzāk neveicinu 1 (5%)

Drīzāk veicinu 7 (33%)

Jā, veicinu 12 (57%)

Nepietiekams 1 (5%)

Drīzāk nepietiekams 2 (10%)

Dažreiz pietiekams, bet dažreiz nepietiekams 5 (24%)

Drīzāk pietiekams 7 (33%)

Pietiekams 6 (29%)

Drīzāk piekrītu

Piekrītu

Nē, neveicinu

Drīzāk neveicinu

Drīzāk veicinu

Jā, veicinu

Nepietiekams

Drīzāk nepietiekams

Dažreiz pietiekams, bet dažreiz nepietiekams

Drīzāk pietiekams

Pietiekams



31) Vai skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds,31) Vai skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds,
sociālais pedagogs u.c.) sniedz vai nesniedz skolēniemsociālais pedagogs u.c.) sniedz vai nesniedz skolēniem
nepieciešamo palīdzību?nepieciešamo palīdzību?  21 atbildes

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

86%86%

Iestādes videIestādes vide

34) Vai Jūs esat apmierināts/-a ar to, ka strādājat tieši šajā34) Vai Jūs esat apmierināts/-a ar to, ka strādājat tieši šajā
skolā?skolā?  21 atbildes

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

81%81%

35) Jūsu skolā jaunajiem kolēģiem iedzīvoties ir...35) Jūsu skolā jaunajiem kolēģiem iedzīvoties ir...  21 atbildes

Vidējais

3.83.8

Pozitīvās atbildes

67%67%

Nē, nesniedz 0 (0%)

Drīzāk nesniedz 0 (0%)

Dažreiz sniedz, bet dažreiz nesniedz 3 (14%)

Drīzāk sniedz 9 (43%)

Jā, sniedz 9 (43%)

Neapmierināts/-a 0 (0%)

Drīzāk neapmierināts/-a 0 (0%)

Dažreiz apmierināts/-a, bet dažreiz neapmierināts/-a 4 (19%)

Drīzāk apmierināts/-a 2 (10%)

Apmierināts/-a 15 (71%)

Grūti 0 (0%)

Drīzāk grūti 2 (10%)

Dažreiz grūti, bet dažreiz viegli 5 (24%)

Drīzāk viegli 10 (48%)

Viegli 4 (19%)

Dažreiz sniedz, bet dažreiz nesniedz

Drīzāk sniedz

Jā, sniedz

Dažreiz apmierināts/-a, bet dažreiz neapmierināts/-a

Drīzāk apmierināts/-a

Apmierināts/-a

Drīzāk grūti

Dažreiz grūti, bet dažreiz viegli

Drīzāk viegli

Viegli



36) Vai Jūsu mācību telpu iekārtojums ir piemērots vai36) Vai Jūsu mācību telpu iekārtojums ir piemērots vai
nepiemērots, lai Jūs varētu efektīvi organizēt mācībunepiemērots, lai Jūs varētu efektīvi organizēt mācību
procesu?procesu?  21 atbildes

Vidējais

4.14.1

Pozitīvās atbildes

71%71%

37) Vai, Jūsuprāt, skolā tiek 37) Vai, Jūsuprāt, skolā tiek vai netiek īstenoti ilgtspējīgasvai netiek īstenoti ilgtspējīgas
attīstības principi (resursu taupīga izmantošana, dabaiattīstības principi (resursu taupīga izmantošana, dabai
draudzīga rīcība)?draudzīga rīcība)?  21 atbildes

Vidējais

4.54.5

Pozitīvās atbildes

95%95%

38) Skolā piedāvātie tālākizglītības kursi un citas38) Skolā piedāvātie tālākizglītības kursi un citas
profesionālās pilnveides iespējas mani...profesionālās pilnveides iespējas mani...  21 atbildes

Vidējais

4.34.3

Pozitīvās atbildes

76%76%

39) Cik bieži Jūs ar kolēģiem pārrunājat savu pieredzi par39) Cik bieži Jūs ar kolēģiem pārrunājat savu pieredzi par
dažādu mācību metožu, tehnoloģiju u. tml. izmantošanudažādu mācību metožu, tehnoloģiju u. tml. izmantošanu
klasē?klasē?  21 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

86%86%

Nepiemērots 0 (0%)

Drīzāk nepiemērots 0 (0%)

Dažos aspektos piemērots, bet dažos nav piemērots 6 (29%)

Drīzāk piemērots 6 (29%)

Piemērots 9 (43%)

Nē, netiek īstenoti 0 (0%)

Drīzāk netiek īstenoti 1 (5%)

Dažreiz tiek īstenoti, bet dažreiz netiek 0 (0%)

Drīzāk tiek īstenoti 8 (38%)

Jā, tiek īstenoti 12 (57%)

Neapmierina 0 (0%)

Drīzāk neapmierina 0 (0%)

Dažreiz apmierina, bet dažreiz neapmierina 5 (24%)

Drīzāk apmierina 4 (19%)

Apmierina 12 (57%)

Nekad 0 (0%)

Reizi gadā 0 (0%)

Vairākas reizes gadā 3 (14%)

Apmēram reizi mēnesī 6 (29%)

Vairākas reizes mēnesī 12 (57%)

Dažos aspektos piemērots, bet dažos nav piemērots

Drīzāk piemērots

Piemērots

Drīzāk netiek īstenoti

Drīzāk tiek īstenoti

Jā, tiek īstenoti

Dažreiz apmierina, bet dažreiz neapmierina

Drīzāk apmierina

Apmierina

Vairākas reizes gadā

Apmēram reizi mēnesī

Vairākas reizes mēnesī



40) Cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu kolēģu stundas?40) Cik bieži Jūs vērojat un analizējat citu kolēģu stundas?  21 atbildes

Vidējais

2.52.5

Pozitīvās atbildes

14%14%

41) Vai Jums darbā noder vai nenoder profesionālas41) Vai Jums darbā noder vai nenoder profesionālas
pilnveides kursos apgūtais?pilnveides kursos apgūtais?  21 atbildes

Vidējais

4.44.4

Pozitīvās atbildes

86%86%

Iestādes darba organizācija un attīstībaIestādes darba organizācija un attīstība

43) Cik pārdomātas vai nepārdomātas Jums šķiet darbības,43) Cik pārdomātas vai nepārdomātas Jums šķiet darbības,
kas tiek veiktas skolas darba kvalitātes uzlabošanai?kas tiek veiktas skolas darba kvalitātes uzlabošanai?  21 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

76%76%

44) Vai pēdējā gada laikā Jūs esat vai neesat skolas vadībai44) Vai pēdējā gada laikā Jūs esat vai neesat skolas vadībai
ieteicis idejas skolas darba pilnveidei?ieteicis idejas skolas darba pilnveidei?  21 atbildes

Vidējais

3.33.3

Pozitīvās atbildes

52%52%

Nekad 2 (10%)

Reizi gadā 11 (52%)

Vairākas reizes gadā 5 (24%)

Apmēram reizi mēnesī 2 (10%)

Vairākas reizes mēnesī 1 (5%)

Nenoder 0 (0%)

Drīzāk nenoder 0 (0%)

Dažreiz noder, bet dažreiz nenoder 3 (14%)

Drīzāk noder 7 (33%)

Noder 11 (52%)

Nepārdomātas 0 (0%)

Drīzāk nepārdomātas 0 (0%)

Dažreiz ir pārdomātas, bet dažreiz nav 5 (24%)

Drīzāk pārdomātas 7 (33%)

Pārdomātas 9 (43%)

Nē, neesmu 3 (14%)

Jā, esmu vienreiz 0 (0%)

Jā, esmu pāris reižu 7 (33%)

Jā, esmu vairākas reizes 9 (43%)

Jā, esmu daudzreiz 2 (10%)

Nekad

Reizi gadā

Vairākas reizes gadā

Apmēram reizi mēnesī

Vairākas reizes mēnesī

Dažreiz noder, bet dažreiz nenoder

Drīzāk noder

Noder

Dažreiz ir pārdomātas, bet dažreiz nav

Drīzāk pārdomātas

Pārdomātas

Nē, neesmu

Jā, esmu pāris reižu

Jā, esmu vairākas reizes

Jā, esmu daudzreiz



45) Vai Jums ir saprotams skolas attīstības plāns?45) Vai Jums ir saprotams skolas attīstības plāns?  21 atbildes

Vidējais

4.24.2

Pozitīvās atbildes

90%90%

46) Vai skolas vadība nodrošina vai nenodrošina informāciju46) Vai skolas vadība nodrošina vai nenodrošina informāciju
par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolaspar pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi saistībā ar skolas
attīstību?attīstību?  21 atbildes

Vidējais

4.64.6

Pozitīvās atbildes

95%95%

47) Metodiskās komisijas, Jūsuprāt, skolā darbojas...47) Metodiskās komisijas, Jūsuprāt, skolā darbojas...  21 atbildes

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

67%67%

48) Ja Jums ir ieteikumi skolas darba pilnveidei, vai Jūs tos48) Ja Jums ir ieteikumi skolas darba pilnveidei, vai Jūs tos
izstāstāt skolas vadībai vai neizstāstāt?izstāstāt skolas vadībai vai neizstāstāt?  21 atbildes

Vidējais

3.93.9

Pozitīvās atbildes

67%67%

Nē, nav saprotams 0 (0%)

Nē, drīzāk nav saprotams 2 (10%)

Daļa ir saprotama, bet daļa nav 0 (0%)

Jā, drīzāk ir saprotams 10 (48%)

Jā, ir saprotams 9 (43%)

Nenodrošina 0 (0%)

Drīzāk nenodrošina 0 (0%)

Dažreiz nodrošina, bet dažreiz nenodrošina 1 (5%)

Drīzāk nodrošina 6 (29%)

Nodrošina 14 (67%)

Bezmērķīgi 0 (0%)

Drīzāk bezmērķīgi 1 (5%)

Dažreiz mērķtiecīgi, bet dažreiz bezmērķīgi 6 (29%)

Drīzāk mērķtiecīgi 8 (38%)

Mērķtiecīgi 6 (29%)

Nē, neizstāstu 2 (10%)

Drīzāk neizstāstu 0 (0%)

Dažreiz izstāstu, bet dažreiz nē 5 (24%)

Drīzāk izstāstu 6 (29%)

Jā, izstāstu 8 (38%)

Nē, drīzāk nav saprotams

Jā, drīzāk ir saprotams

Jā, ir saprotams

Dažreiz nodrošina, bet dažreiz nenodrošina

Drīzāk nodrošina

Nodrošina

Drīzāk bezmērķīgi

Dažreiz mērķtiecīgi, bet dažreiz bezmērķīgi

Drīzāk mērķtiecīgi

Mērķtiecīgi

Nē, neizstāstu

Dažreiz izstāstu, bet dažreiz nē

Drīzāk izstāstu

Jā, izstāstu



individuāls darbs Diferencēti uzdevumi, papildus paskaidrošana pa soļiem,
atgādņu lietošana u.t.t.

Individuāla projekta izstrāde - prezentācijas, kolāžas u.tml.
veidā. Atbildēt mutiski, nevis rakstiski. Atbildēt rakstiski, nevis
mutiski. Klasē iesākto pabeigt mājas. Izmantot interneta
resursus (papildus vai aizstājot mācību grāmatu) uzdevuma
izpildē. Piedāvāt sarežģītākus vai mazāka apjoma uzdevumus. 

Piemēroju individuālu pieeju atsevišķos priekšmetos. 

1. atgādnes un to izmantošana stundā un pārbaudes darbos. 2.
pagarināts PD rakstīšanas laiks. 3. Samazināts mājas darbu
apjoms. 4. Uzdevuma paskaidrošana, ja skolēns nesaprot. 5.
sēdvieta vēlams 1.solā 6. un citu individuālo vajadzību
ievērošana

Individuālā palīdzība stundās, papildus skaidrojums konsultācijās
u.c. brīvajā laikā, sadarbība ar vecākiem

Individuāls darbs, piemēroti daudzveidīgi atbalsta pasākumi
katram skolēnam pielāgojot.

Speciālā pedagoga piesaistīšana matemātikas un latviešu
valodā.

Atgādnes, individuāli uzdevumi, konsultācijas, motivēšanas
pasākumi

Mācību darba diferenciācija un individualizācija, atgādņu
izmantošana.

Individuāls darbs konsultācijās. Papildus metodiskie materiāli. uzdevumi ar atvieglojumiem, atgādņu lietošana, individuāls
paskaidrojums

Atgādņu pieejamība, papildus paskaidrojums, regulēts darba
apjoms.

Stundās un mājās izmantojamās atgādnes, uzdevumu apjoma
diferenciācija

Īpaši izstŗādāts stundu plānojums Skolotāja palīgs matemātikas stundās 4 stundas nedēļā,
konsultācijas , atgādnes, identisks pārbaudes darbs tam darbam,
kas stundā pildīts.

individuālais darbs, atgādnes, logopēda un speciālā skolotāja
palīdzība

Dažādas grūtību pakāpes uzdevumi. Plašāki skaidrojumi.

Atgādnes, pagarinātais laiks, uzdevumu atkārtošana lēni
runājot.

Atvērtie jautājumiAtvērtie jautājumi

Mācību satursMācību saturs
3) Lūdzu, miniet piemērus individualizācijas un atbalsta pasākumiem skolēniem, kurus pēdējā gada laikā Jūs esat3) Lūdzu, miniet piemērus individualizācijas un atbalsta pasākumiem skolēniem, kurus pēdējā gada laikā Jūs esat
īstenojis/-usi savās stundās.īstenojis/-usi savās stundās.



grūti pateikt Viss nepieciešamai ir.

Intensīva pedagogu un atbalsta komandas sadarbība un
konsekvence prasībās. Sadarbība ar vecākiem, lai īstenotu
vienotas prasības skolā un mājās. Sociālā pedagoga iesaistīšanās
skolēnu uzvedības problēmu risināšanā un komunikācijā ar
vecākiem. 

Būtu labi, ja būtu lielāka iespēja strādāt ar skolēniem individuāli -
gan spējigajiem, gan ar tiem kuriem ir grūtības.

Man ikdienā nepietiek laika sagatavot dažāda līmeņa
uzdevumus. Vairāk atmaksātā laika materiālu gatavošanai un
labošanai. Klasēs, kur bērni ar mācību grūtībām ir ļoti daudz būtu
nepieciešams asistents, kas var palīdzēt konkrētajā priekšmetā.

Kopīgs pedagogu darbs.

Turpināt sadarbību ar atbalsta personālu, dalīt grupās 1.klases
datorikas stundās

Gribētu, lai vairāk iesaistās vecāki un atbalsta savus bērnus ar
mācīšanās traucējumiem.

Speciālā pedagoga līdzdalība. Psihologa iesaistīšanās skolēnu
novērtēšanā (skolēni it kā vērtēti, bet ziņas audzinātājam
nepienāk).

Skolēnu psiholoģiska izpēte un psihologa ieteikumi gan
skolotājiem , gan vecākiem. Laiks uzdevumu veidošanai, arī
profesionāli kursi, sadarbība ar kolēģiem.

Nekāda. Tieku galā pati.

dalītās stundas latviešu valodā un matemātikā vismaz 1x nedēļā Palīdzība nav nepieciešama.

Lielās klasēs - skolotāja palīgs Nekāda

skolotāja palīgs papildus materiāli

Nav nepieciešama. Lielāka sadarbība ar kolēģiem.

grūti teikt Planšetes.

Planšetes darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Nolietotās grāmatas atdot klašu audzinātājiem , mācību
materiālu sagatavošanai. 

Izvērtētas tiek nepieciešamās vajadzības, tas tiek iegādāts. Skola visus māc.līdzekļus ir iegādājusies savlaicīgi pirms iesācies
māc.g.

Nevaru atbildēt. Viss apmierina, gribētos vairāk metodiskās literatūras
skolotājiem.

Viss ir pietiekamā daudzumā. Manam mācību priekšmetam ir viss nepieciešamais
nodrošinājums.

bāze ir diezgan pietiekama, bet nav informācija par jaunumiem Iegādāties mācību līdzekļus atbilstoši skolēnu skaitam klasē,
nomainīt vecāku izdevumu mācību līdzekļus pret jauniem,
pārstrādātiem.

Ir viss nepieciešamais, vairāk varētu būt digitālie mācību līdzekļi. Plašākas iespējas pēcstundu darbā piekļuve datoriem

Nekādi, jo viss iespēju robežās tiek darīts. Finanses ir tik, cik ir.
Lielāku finansējumu, tad varētu atļauties dārgas iekārtas,
vērtīgus uzskates rīkus, biežākas mācību ekskursijas un
vieslektorus.

būs līdzekļi, būs nodrošinājums

Nav nepieciešami. Pietiekama

4) Kāda palīdzība Jums būtu nepieciešama, lai veiksmīgāk īstenotu mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un4) Kāda palīdzība Jums būtu nepieciešama, lai veiksmīgāk īstenotu mācību darba diferenciāciju, individualizāciju un
atbalsta pasākumus?atbalsta pasākumus?

6) Kādi uzlabojumi būtu nepieciešami skolas nodrošinājumā ar mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem?6) Kādi uzlabojumi būtu nepieciešami skolas nodrošinājumā ar mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem?



nezinu Kursi skolā.

Līdzfinansējums supervizora apmeklējumam. Mani apmierina esošais atbalsts

Piebilst nav ko, jo viss tiek darīts. Būtu lietderīgi skolas mērogā to plānot.

Nekāds. Dotajā brīdī nekāds.

motivācija, atbalsts manai darbībai nekāds

Tiek darīts viss iespējamais. Ir pietiekams

Nekāds. Iespējas ir, tās izmantot vai nē, ir tikai manis pašas
spēkos.

kursi skolā

Nav nepieciešams. Nav nepieciešams, ar visu nodrošina!

... Printeris.

Slēdzams skapis psihologa kabinetā. Reizēm nākas skriet pa visu skolu, lai izprintētu sagatavotos
mācību materiālus.

Projektors 304.kab. Viss ir.

Printera pieejamība , kad tas ir nepieciešams. Nepieciešami
resursi interešu izglītības nodrošināšanai skolā.

Interaktīvā tāfele, krāsainais printeris

Vajadzētu datu kameru. Nekas nav nepieciešams.

interaktīvā tāfele Nav

Viss jau ir. nav

Nav nepieciešams.

8) Kāds papildu atbalsts profesionālajai pilnveidei jums būtu nepieciešams?8) Kāds papildu atbalsts profesionālajai pilnveidei jums būtu nepieciešams?

12) Lūdzu, norādiet, ja kaut kas ir nepieciešams papildus.12) Lūdzu, norādiet, ja kaut kas ir nepieciešams papildus.

Mācīšana, mācīšanās, motivācijaMācīšana, mācīšanās, motivācija



izveidota tabula ar jautajumiem Simboli, mutisks pašvērtējums, testi, līdzsvara aplis u.t.t.

Situācijas vai parādības aprakstus. Skolēnu pašanalīzi. Sava darba
novērtējums ballēs. Atgriezeniskā saite par paveikto. 

Patīk - izejas biļete, dažādi krāsu apzīmējumi u.c....

Temata noslēgumā, skolēni atzīmē cik ļoti ir sapratuši, katru
temata tēmu. Ikdienā lūdzu skolēniem novērtēt savu un citu
darbu ieliekot punktu ClassDojo. Piedāvāju iespēju pašiem
izlabot savas kļūdas. Stundas laikā mutiski jautāju jautājumus,
kas virzīti uz pašvērtēšanu. 

Aptaujas, testi, diskusijas...

Dažādas Darba lapās rakstiski, mutiski izvērtējot darbu stundā, ko ieguvu
un ko nesapratu.

PPP, Balsošana, AS Pašvērtēšana notiek katrā mācību nodarbībā, kurā skolēniem
tiek piedāvāts vērtēt pašiem sevi. Skolēni vērtē arī pārējo
klasesbiedru darbu. Pārrunājam veiksmes un neveiksmes, ko
vajadzētu uzlabot.

piedāvāju nepabeigtās frāzes, pāru darbu un savstarpējo
vērtēšanu

aptaujas, nepabeigtie teikumi

Darbu maiņa pāros, pašpārbaudi, darba novērtējums,
nepabeigtos teikumus u.c.

Mutiskas, ar mākslinieciskiem līdzekļiem,savstarpējas, rakstiskas.

Savstarpējais vērtējums, balsošana par darbu vai sniegumu
kādam konkursam.

mācību procesa virzošā vērošana, pārruna, mācību līdzekļi ar
iekļautu pašvērtējumu

Grupu darba pašvērtējums, atsevišķu uzdevumu vērtējums. Pašvērtējums, stundas izvērtējums, darba novērtējums

... Diferencētas tēmas un uzdevumi, gatavošanās konkursiem,
olimpiādei. 

Individuālu projektu izstrāde. Iespēja prezentēt papildus iegūto
informāciju klasei. Agstākas sarežģītības un/vai apjoma
uzdevumi. Skolēnu iesaistīšana citu skolēnu apmācībā.

Pārsvarā individuāls darbs ar citāda veida materiāliem......

Šis ir ļoti grūts darbs, tas prasa daudz papildus laika. Parasti
piedāvāju šiem bērniem papildus uzdevumus, kurus paši
pārbauda. Man maz laika sanāk pie viņiem pieiet un dot
pienācīgu atgriezenisko saiti. 

Diferencēti un papildus uzdevumi, dalība konkursos un
olimpiādēs (klasē, skolā), papildus informācija

Dažādas Papildus darbs konsultācijās, darbs mājās uz DL , pēc tam vērtē
viens otra paveikto.

Spēju izpētes testus Diferencēju darbu stundās, strādāju papildus gatavojot
olimpiādēm.

Padziļināts darbs. papildus darbu konsultācijās, bet diezgan maz sanāk pastrādāt
ar talantīgajiem skolēniem

Citas grūtības uzdevumi, tekstu analīze Diferencēju darbu, individuālais darbs, konkursi

Stundās savu darbību dalu divās vai trīs pakāpēs, konsultācijas
un individuāli uzdevumi.

Papildus individuāls darbs

Projekti Uzslavas, īpaši uzdevumi, iespēja piedalīties konkursos

21) Kādas metodes Jūs izmantojat, lai attīstītu skolēnu pašvērtēšanas prasmes?21) Kādas metodes Jūs izmantojat, lai attīstītu skolēnu pašvērtēšanas prasmes?

Atbalsts izglītojamiemAtbalsts izglītojamiem
28) Kādas metodes Jūs izmantojat darbā ar talantīgiem skolēniem?28) Kādas metodes Jūs izmantojat darbā ar talantīgiem skolēniem?



... Izstrādāt individuālas pieejas vadlīnijas darbam ar talantīgajiem
skolēniem un izstrādāt motivācijas sistēmu pedagogiem darbam
ar talantīgiem skolēniem.

Varētu būt kāds pulciņš, kurš vecinātu tieši darbu talantīgajiem
skolēniem.

Nodrošinot asistentu, kas palīdz stundas darbā īpaši lielajās
klasēs, kur ir ļoti dažādu līmeņu bērni. Ja asistents strādā ar
vājākajiem bērniem, skolotājam ir vairāk laika pievērsties
talantīgajiem. 

Arī mūsu skolā varētu tikt noorganizēts kāds konkurss reģiona
skolu skolēniem

Vairāk konsultācijas

Paredzot laiku atsevišķi talantīgajiem skolēniem, nevis kopā
konsultācijās ar skolēniem, kuriem neveicas mācības.

Piedāvājot dažādas aktivitātes, bet ne konkursus 

Papildus apmaksātas stundas darbam ar talantīgiem skolēniem. Viss ir labi.

iedalīt papildus laiku papildus individuālais darbs, kas tiek apmaksāts

Ir pietiekami Paralēlklases dalīt līmeņos.

man ir 1.klase, šobrīd nekā, pietiek ar to, kas ir Nezinu. Atbalsts jau šobrīd ir optimāls.

Tas atkarīgs no veicamā uzdevuma

.... Atbalsta grupas un informatīvie pasākumi skolēnu vecākiem
(informācija par vecumposmu īpatnībām, skolēnu savstarpējām
attiecībām, audziāšanas stiliem u.t.t.). Sociālā pedagoga
piesaistīšana atbalsta komandai. Individuāla plāna izstrāde ne
vien skolēniem, kuriem nepieciešama atšķirīga pieeja mācību
procesā, bet arī katrai klasei, ņemot vērā katras klases sociālo
procesu īpatnības.

trūkst skolas psihologa atbalsta . Vēlos uzzināt, kā īstenojas psihologa atbalsts visiem skolēniem
(kam nepieciešams)?

Manuprāt atbalsts ir pietiekošs. Vienkārši apzināt un strādāt ar tiem, kuriem tas ir nepieciešams.

Mērķtiecīga skolēnu izpēte 1.klasē, jaunpienācējiem, skolēniem
ar mācīšanās vai uzvedības traucējumiem, sniedzot konkrētus
ieteikumus skolotājiem, vecākiem, skolēniem- tālākai attīstībai.

Būtu nepieciešamas vairāk kontaktstundas ar skolēniem.

nepieciešams plānveidīgs psihologa darbs, jo pārsvarā šis
pakalpojum skolēniem nav pieejams

Veikt nopietnāku skolēnu izpēti un sadarboties aktīvāk ar
skolotājiem risinājumu meklēšanā, darbā ar vecākien

Paplašināt atbalstāmo slolēnu skaitu Psihologu daudz vairāk! Nav skaidrs darba režīms, noslodze, nav
regularitātes, visa darbība šķiet periodiska, nekonkrēta.

vairāk logopēdisko stundu Nezinu.

Nākt vērot stundas, darboties ar problēmbērniem

30) Kā skola varētu Jūs vēl atbalstīt darbā ar talantīgiem skolēniem?30) Kā skola varētu Jūs vēl atbalstīt darbā ar talantīgiem skolēniem?

32) Kā skolas atbalsta personāls varētu vēl atbalstīt skolēnus?32) Kā skolas atbalsta personāls varētu vēl atbalstīt skolēnus?

Iestādes videIestādes vide



..... Mērķtiecīga skolas vadība, radošs kolektīvs, sirsnīgi skolēni,
sakārtota skolas vide, tradīcijas.

Individuāla pieeja katram skolēnam. Ieinteresētība katra skolēna
un pedagoga personības pilnveidē. Risinājumu meklēšana un
resursu apzināšana ikvienā situācijā. Sadarbība ar vecākiem.
Pedagogu tālākizglītiba. 

Skolēni un pedagogi. Skolas tradīcijas, kuras ir izveidotas
daudzos darba gados.

Profesionalitāte. Draudzīgs kolektīvs (ceru, ka mums neieviesīsies "slimība"
sūdzēties citam par citu skolas vadībai), labi skolēni

Skolēni un skolotāji Tradīcijas,atbildība, mērķtiecība un neatlaidība.

Skolēni. Skola nodrošina vides un veselīga dzīvesveida izglītību.

jauki skolēni, estētiski glīta vide Saliedēts kolektīvs

Individuālais darbs ar skolēniem, sakārtota skolas vide, skolas
vadības ( direktores, d.v. izglītības jomā) darbs pie skolotāju
kvalifikācijas celšanas 

Katrs skolēns ir īpašs, katrs tiek novērtēts

Projekti, atsevišķu pedagogu darbs un ieguldījums, pieejamība-
interešu izglītības klāsts un pagarinātā grupa, ēdināšana.

sadarbība,savstarpēja pozitīva attieksme,atbalsts,dalīšanās
pieredzē

Radošums Koleģialitāte, atbalsts, korektums

... Atbalsts supervīziju nodrošinājumam. Dalība projektos, kas
veicina skolēnu uzvedības prasmju un mācīšanās motivācijas
paaugstināšanu, skolas mobinga un bullinga novēršanu. 

Tiek piedāvāti diezgan daudz kursi, bet ne visi finansiāli ir
iespējams apmeklēt.

Viss apmierina

Ir darīts daudz Veidot visas klases tā, lai būtu iespējams strādāt ar e -
grāmatām.

Atpūties pedagogs ir darboties gribošs! Brīvlaiku ieteiktu pavadīt
emocionāli uzlādējoties un atpūšoties. Tad ari ir vēlme
pilnveidoties ari profesionāli.

Vērot un analizēt kolēģu stundas.

Nekas nav jādara, viss ir kārtībā. plānveidīga darba organizēšana, atbalsts un profesionāla
aizstāvība no vadības

Pēc iespējas kursus organizēt uz vietas. Turpināt organizēt lekcijas, nodarbības tieši skolā brīvdienās.

Vairāk praktiskas nodarbības kursu vai semināru ietvaros, kuras
vada pieaicināti profesionāļi

Nekas, viss pašas rokās.

vēl kursus Nezinu

Jārīko kursi uz vietas, visiem kolēģiem

33) Kuras, pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākās šīs skolas vērtības?33) Kuras, pēc Jūsu domām, ir vissvarīgākās šīs skolas vērtības?

42) Kas skolā vēl būtu jādara, lai uzlabotu Jūsu profesionālās pilnveides iespējas?42) Kas skolā vēl būtu jādara, lai uzlabotu Jūsu profesionālās pilnveides iespējas?
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