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Aptaujas rezultāti

Talsu pamatskola
Skolēnu aptauja par priekšmetiem
Februāris 2015./2016

Ievads
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Ievads
Vidējie rezultāti
Aprēķinot vidējos rezultātus, katrai atbildēm tika piešķirts skaitliska vērtība no 1 līdz 5, kur 1 ir
vissliktākais atbilžu variants (nekad, nemaz nav noderīgs, nemaz, u.c.) un 5 ir vislabākais atbilžu
variants (vienmēr, ļoti noderīgs, ļoti daudz, u.c.). Vidējais rezultāts ir iegūts, aprēķinot vidējo
aritmētisko vērtību no katra jautājuma atbildēm.
Vidējie rezultāti ir noderīgi, lai ātri salīdzinātu rezultātus dažādiem jautājumiem, taču lai gūtu pilnu
izpratni par to, kādi ir aptauju rezultāti, nepieciešams apskatīt stabiņu diagrammas, jo vidējie rezultāti
neparāda to, cik dažādas ir skolēnu atbildes  vai tās ir sagrupējušās ap vienu vērtību, vai ļoti
izkliedētas.

Rezultātu krāsas
Gan stabiņu diagrammās, gan līniju diagrammās, gan skaitlisku rezultātu atainošanā izmantojam
vienas un tās pašas 5 krāsas, lai apskatot rezultātus ērti varētu saprast, kā vidēji skolēni ir atbildējuši
uz šo jautājumu.
Piemēram, vidējais rezultāts “3,3” jautājumam “Cik bieži mācību darbs šajā mācību priekšmetā ir tev
interesants?” būs iekrāsots dzeltenā krāsā, un tas atbilst atbilžu variantam “reizēm”. To var
interpretēt, ka vidēji skolēni ir atbildējuši “Mācību darbs šajā mācību priekšmetā man reizēm ir
interesants.” Taču, lai detalizētāk saprastu, cik skolēnu ir atzīmējuši konkrētu atbilžu variantu, ir
jāskatās stabiņu diagrammās.
Respondentu skaita atšķirības
Katram jautājumam pievienojam arī respondentu skaitu  cik skolēni, vecāki, vai skolotāji ir atbildējuši
uz šo jautājumu. Izlaist kādu jautājumu nav iespējams, kāds respondents var būt pārtraucis aptaujas
pildīšanu vidū un nav atbildējis uz visiem jautājumiem.
Pozitīvas atbildes
Pie rezultātiem "pozitīvās atbildes" ir respondentu daļa procentuāli, kuri uz šo jautājumu ir atbildējuši
pozitīvi, jeb augstāk par vidējo. No 5 atbilžu variantiem pozitīvie ir 2 augstākie.
Grupas vidējais
Grupa  izvēlētās klases, priekšmeti un skolotāji, kurām tiek rēķināti vidējie rezultāti.
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Pārskats
1.0

5.0

Skolas
vidējais

Modulis

Vai šis skolotājs pret tevi izturas labi?

4.5

Klases
atmosfēra
(4.9. klase)

Vai tu gribi šajās stundās labi iemācīties
jauno tēmu?

4.4

Motivācija
(4.9. klase)

Vai skolotājs atbild uz taviem
jautājumiem?

4.4

Mācību
process (4.9.
klase)

Vai tu saproti, kas tev jāizdara katrā
stundā?

4.3

Izpratne
(4.9. klase)

Vai tu saproti, ko tu iemācies, pildot
uzdotos darbus?

4.3

Izpratne
(4.9. klase)

Vai skolotājs izdara to, ko pateica, ka
izdarīs?

4.3

Klases
atmosfēra
(4.9. klase)

Vai tu saproti, kāpēc atzīme par tavu
darbu ir tieši tāda, nevis augstāka vai
zemāka?

4.3

Atgriezeniskā
saite (4.9.
klase)

Cik saprotami skolotājs izskaidro
mācību tēmu un uzdevumus?

4.3

Mācību
process (4.9.
klase)

Vai mācības šajās stundās ir
interesantas?

4.2

Motivācija
(4.9. klase)

Vai tev noder tas, ko tu iemācies šajās
stundās?

4.2

Motivācija
(4.9. klase)

Vai tu esi priecīgs par stundās paveikto?

4.2

Motivācija
(4.9. klase)

Vai tu saproti, kur stundās apgūtais tiek
pielietots dzīvē?

4.2

Izpratne
(4.9. klase)

Vai pirms darba pildīšanas tu zini, par
ko skolotājs tavā darbā liks punktus?

4.2

Atgriezeniskā
saite (4.9.
klase)

Cik piemērots tev šajās stundās ir
mācību temps?

4.2

Mācību
process (4.9.
klase)
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Vai tava klase izturas labi pret šo
skolotāju?

4.1

Klases
atmosfēra
(4.9. klase)

Vai tava klase uzvedas tā, kā skolotājs
vēlas?

4.0

Klases
atmosfēra
(4.9. klase)

Vai jūs šajās stundās labojat kļūdas?

3.8

Atgriezeniskā
saite (4.9.
klase)

Detalizēti rezultāti
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Detalizēti rezultāti
Motivācija (4.9. klase)
Vai mācības šajās stundās ir interesantas?

Respondenti: 1230

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
80%

Vai tev noder tas, ko tu iemācies šajās stundās?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
78%

Vai tu esi priecīgs par stundās paveikto?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
77%

Vai tu gribi šajās stundās labi iemācīties jauno tēmu?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.4
Pozitīvās atbildes
88%
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Izpratne (4.9. klase)
Vai tu saproti, kas tev jāizdara katrā stundā?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
85%

Vai tu saproti, kur stundās apgūtais tiek pielietots dzīvē?

Respondenti: 1232

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
78%

Vai tu saproti, ko tu iemācies, pildot uzdotos darbus?

Respondenti: 1233

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
81%

Klases atmosfēra (4.9. klase)
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Respondenti: 1231

Vidējais
4.5
Pozitīvās atbildes
88%

Vai tava klase izturas labi pret šo skolotāju?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.1
Pozitīvās atbildes
73%

Vai skolotājs izdara to, ko pateica, ka izdarīs?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
87%

Vai tava klase uzvedas tā, kā skolotājs vēlas?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.0
Pozitīvās atbildes
69%

Atgriezeniskā saite (4.9. klase)
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Vai pirms darba pildīšanas tu zini, par ko skolotājs tavā darbā
liks punktus?
Respondenti: 1231

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
80%

Vai tu saproti, kāpēc atzīme par tavu darbu ir tieši tāda, nevis
augstāka vai zemāka?

Respondenti: 1230

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
82%

Vai jūs šajās stundās labojat kļūdas?

Respondenti: 1230

Vidējais
3.8
Pozitīvās atbildes
65%

Mācību process (4.9. klase)
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Cik saprotami skolotājs izskaidro mācību tēmu un
uzdevumus?

Respondenti: 1231

Vidējais
4.3
Pozitīvās atbildes
93%

Cik piemērots tev šajās stundās ir mācību temps?

Respondenti: 1214

Vidējais
4.2
Pozitīvās atbildes
66%

Vai skolotājs atbild uz taviem jautājumiem?

Respondenti: 1214

Vidējais
4.4
Pozitīvās atbildes
85%

Atvērtie jautājumi
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Atvērtie jautājumi
Atvērtie Jautājumi (4.9. klase)
Vai tev ir vēl kādi komentāri par šīm stundām?
NĒ.
Angļu valoda2  4
NĒ NAV.
Dabaszinības  4
PAGAIDĀM NEKAS NAV SADOMĀTS
Informātika2 (F)  4
PAGAIDĀM NAV
Klases stunda  4
ne esmu apmierinats
Logopēdiskās nodarbības (F)  4
NEZINU MAN NEKĀ GALVĀ PAGAIDĀM NAV
Mājturība un tehnoloģijas  4
MAN NEPATĪK MATEMĀTIKA TAS IR VISS KO IEDOMĀJOS
Matemātika  4
NĒ PAGAIDĀM NAV.
Runa un retorika (F)  4
varbut bet nesu parliecinats
Sociālās zinības  4
NĒ NAV
Sociālās zinības  4
ja varetu likt spelet florbolu
Sports  4
ES DOMĀJU KA SPORT MAN PADODAS
Sports  4
ja es gribetu stradat vairak ar plastalinu
Vizuālā māksla  4
ES PATS ESMU MĀKSLINIEKS
Vizuālā māksla  4
man angļu valodā patīk dziesmas
Angļu valoda  5
man nepatik tas kad viņa neizskidro latviski jo man ang''''ļu valoda tik labi ka citiem nejiet
Angļu valoda  5
Nav.
Angļu valoda  5
Tad kad es neko nesaprotu angliski tad skolotāja uz manīm bļauj virsū. Es varbūt gribētu uz angļu
valodas stundām iet pie G.Liepājnieces, jo man viņa patika daudz labāk nekā Lolita Lipska.
Angļu valoda  5
Ja var paskaidrot labāk angļu vel un vel saprotamāk.
Angļu valoda  5
Var daudz iemācīties!
Angļu valoda  5
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man patīk caur mikroskopu skatīties dažadas šunas un pēctam uzīmēt
Dabaszinības  5
ja man tikai trauce macities 1 cilveks ksa visas stundas trauce
Dabaszinības  5
Man nepatīk ka bļauj virsū.
Dabaszinības  5
Nav.
Informātika1  5
Nē, nav.
Informātika1  5
Man nav nekādi komentāri.
Informātika1  5
prezentācijas taisīt un to ko skolotāja uzdod
Informātika2  5
ja tikai viens skolens trauce visu laiku macities
Informātika2  5
ja tijai kaitina kad 2cilveki nevar paņenmt nepieciešamos priekšmetus lidz un kave stundu
Instrumentspēle (ģitāra)1  5
Nav.
Instrumentspēle (ģitāra)2  5
Neviens cits skolēns no manas klases nenāk klavierēs.
Instrumentspēle (klavieres)1  5
man patīk uz flautas spēlēt jaunas dziesmas
Instrumentspēle (pūšamie instrumenti)2  5
Man nav komentāri.
Instrumentspēle (pūšamie instrumenti)2  5
patīk meklēt informāciju par dzīvnieku un aprakstīt to
un uzzīmēt un pievienot kāds viņš izskatās
Klases stunda  5
trauce 1cilveks
Klases stunda  5
Nav.
Klases stunda  5
S.Leja ir ļoti saprotoša skolotāja.
Klases stunda  5
Man nav komentāri.
Klases stunda  5
rakstīt domrakstu un diktātu rakstīt
Latviešu valoda  5
trauce 1 cilveks
Latviešu valoda  5
Man nepatīk ka skolotāja iedod citiem grāmatu man nevar iedot.
Latviešu valoda  5
patīk lasīt grāmatu un atstāstīt
Literatūra  5
trauce 1cilveks
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Literatūra  5
Man nav komentāri.
Literatūra  5
man patīk tamborēt un to ko skolotāja saka
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  5
Šīs stundas man ļoti patīk un vēlētos lai šīs mācību stundas būtu vairāk vienā nedēļā.
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  5
Skolotāja ir ļoti zinoša. Dažas meitenes kā Rasa, Ilona, Kerija, Kate, Alvīne, Ance, Vendija, Elīze
Runā..... Un man tas traucē pildīt uzdotos uzdevumus.
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  5
Man nav nekādi komentāri.
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  5
Nē nav
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  5
saskaitīt daļas
Matemātika  5
trauce 1 cilveks
Matemātika  5
Viņš ir ļoti labs skolotājs viņš vienmēr paskaidro ko mēs darīsim.
Matemātika  5
Skolotājs ir smieklīgs un no viņa var daudz iemācīties
Matemātika  5
Man nepatīk ka viņš pa darbiem liek komentārus.
Matemātika  5
patīk dziedāt dziesmas
Mūzika  5
Man labāk patika Dina
Mūzika  5
labaka briziem ir dina bicule
Mūzika  5
Skolotājs ir ļoti labs.
Mūzika  5
Šis skolotājs daudz nerājās!
Mūzika  5
Man patīk ka viņš izturas.
Mūzika  5
par savu ķermeņa kopšanu
Sociālās zinības  5
man nav komentāri.
Sociālās zinības  5
patīk tautas bumbu spēlēs un basketbolu
Sports  5
Viens no labākajiem skolotājiem skolā.
Sports  5
Ļoti patīk skolotājs.
Sports  5
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Esmu pateicīga, ka viņam ir tik daudz pacietības mācot mūsu klasi!:))
Sports  5
ĻOTI PATĪK SPORTA SKOLOTĀJS UN SPORTA STUNDAS KO VIŅŠ VADA!
Sports  5
Labākais skolotājs!
Sports  5
Nē nav
Sports (F) (F)  5
man patīk zīmēt par rūtiņām dzīvniekus
Vizuālā māksla  5
Lai man skolotāja iemāca kaut ko vairāk
Angļu valoda  6
Nē!
Angļu valoda  6
9 10 10 otrais semestris.
Dabaszinības  6
Nē!
Dabaszinības  6
1 grupai bijušas 4 brīvstundas bet mums nē:(
Informātika1  6
Kapēc mums vēl nav bijis briva stunda.
Informātika1  6
Vēlētos lai kaut ko modernu darītu kādreiz
Informātika2  6
1 grupai nav bilusas briv stundas
Informātika2  6
GOOD
Informātika2  6
Nē!
Informātika2  6
Nē!
Instrumentspēle (pūšamie instrumenti)1  6
varātu būt lielāks bungu komplekts
Instrumentspēle (sitaminstrumenti)  6
Nē!
Klases stunda  6
Nē!
Krievu valoda  6
Nē!
Krievu valoda F (F)  6
Nē!
Latviešu valoda  6
Nē!
Latvijas vēsture  6
Nē!
Literatūra  6
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Nē!
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  6
Dažreiz ir nepiemēroti darba materiāli.
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  6
Nē!
Matemātika  6
Nē!
Mūzika  6
Nē!
Pasaules vēsture  6
Nē!
Sociālās zinības  6
Vajag jaunu sporta halli.
Sports  6
Nē!
Sports  6
Nē!
Sports (F) (F)  6
Jauka skolotāja.
Vācu valoda  6
Nē!
Vizuālā māksla  6
Ne,viss ir kartība.
Angļu valoda2  7.b
Skolotāja varētu savu garastāvokli neizgāst uz mums .
Angļu valoda2  7.b
Skolotāja varētu savu garastāvokli neizrādīt citiem....ja ir slikts garastāvoklis
Angļu valoda2  7.b
Man patīk , ka skolotāja stāstot vielu pievieno vēl stāstus no dzīves .
Bioloģija  7.b
interesanti pētnieciskie darbi
Bioloģija  7.b
Nav.
Ģeogrāfija  7.b
Pārbaudes darbos varētu pievienot papildus uzdevumus kur var dabūt punktus , vai iemacīties ko
vairāk un pierakstīt .
Ģeogrāfija  7.b
Nav.
Informātika2  7.b
Varētu intresantāk pasniegt tēmu un uzdevumus .
Informātika2  7.b
Man patīk spēlēt klavieres , bet varētu vairāk izskaidrot , ja daru nepareizi , kā būtu pareizi .
Instrumentspēle (klavieres)2  7.b
interesanti
Klases stunda  7.b
Foršas stundas , bet varētu grupu darbos vai ko tamlīdzīgu .
Klases stunda  7.b
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Ir intresanti .
Krievu valoda2  7.b
Ļoti interesanti,kad ir grupu darbi...gribētu lai katrā stundā tā būtu...
Krievu valoda2  7.b
Man patīk , ka skolotāja ar mums pajoko .
Latviešu valoda1  7.b
man vienmēr ir garlaicīgi
Latviešu valoda1  7.b
Ne...
Latviešu valoda2  7.b
Stundas ir intresantas , bet tikai ar vienu grupu darbu nepietiek .
Un tēmu tikai stāstot sāk apnikt klausīties .
Latvijas vēsture  7.b
Man patīk latviešu valoda , bet ne vienmēr ir intresanti .
Literatūra1  7.b
Nav.
Literatūra2  7.b
Man patīk mājturība , bet šīs stundas parasti negaidu , jo zinu ka nebūs intresanti .
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  7.b
Ne man nav.
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  7.b
Ļoti interesantas stundas...vienmēr ar prieku aizeju prom.
Matemātika2  7.b
man ļoti patīk
Sociālās zinības  7.b
labas...stundas
Sports  7.b
Varētu pamācīt kā pareizāk darīt piem. vingrinājumus nevis tikai likt darīt .
Sports  7.b
Ļoti labi
Angļu valoda  8
Angļu valodas stundas ir vienas no interesantākajām stundām skolā, bieži vien tiek izdomāti veidi, kā
stundu tēmu paveikt un iemācīt interesantāk garlaicīgi nav nekad.
Angļu valoda  8
Tā turpināt. :)
Angļu valoda  8
Labas stundas
Bioloģija  8
Ne nauv
Bioloģija  8
Bioloģijā varētu vairāk patstāvīgu darbu (projektu, prezentāciju).
Bioloģija  8
Labākais skolotājs
Fizika  8
Man Patīk šis stundas Jo Skolotais ir foršs.
Fizika  8
Tā turpināt.
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Fizika  8
Labāka skolotāja
Ģeogrāfija  8
Man šī stunda patīk, jo skolotāja Simsone māk ļoti interesanti vadīt stundas un arī prot ieinteresēt ar
savu stāstījumu un rāda daudz materiālus uz interaktīvās tāfeles.
Ģeogrāfija  8
Ģeogrāfijā varētu vairāk grupu projektus. Tā turpināt.
Ģeogrāfija  8
Labi
Instrumentspēle (ģitāra)1  8
Tā turpināt.
Instrumentspēle (ģitāra)1  8
Viss kārtībā.
Instrumentspēle (ģitāra)2  8
Tā turpināt.
Klases stunda  8
Kad Vel Vajag Interesantāku Stundu.
Krievu valoda  8
manuprāt, krievu valodā galvenais ir iemācīties sarunvalodu, bet mēs NEKAD nerunājam. ļoti
garlaicīgi. pa 2 gadiem tikpat kā neko neesmu iemācījusies
Krievu valoda  8
Palīdzētu man daudz vairāk
Krievu valoda  8
Klasei vajadzētu saprast, ka, tā kā šī skolotāja nav latviete, viņa latviešu valodu nekad tik labi
neiemācīsies. Vajadzētu vairāk radošu uzdevumu (projektus, prezentācijas, darbus pie datora
(krieviski, protams)), tad skolēniem krievu valoda liksies vairāk interesanta.
Krievu valoda  8
Ne nau.
Krievu valoda  8
labas
Ķīmija  8
Vajag vairākus laboratorijas darbus
Ķīmija  8
Stundas ir izplānotas labi. Es domāju, ka vajadzētu nodalīt tos, kuri strādā ātrāk, un tos, kuri lēnāk, lai
būtu produktīvāki tempi.
Latviešu valoda  8
ļoti labi bet garlaicīgi.
Latviešu valoda  8
Vajag Būt Vel Vieglākam
Latviešu valoda  8
Interesantāk vadīt stundas
Latviešu valoda  8
garlaicigas
Latvijas vēsture  8
Tā turpināt.
Latvijas vēsture  8
garlaiciigas
Literatūra  8
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Tā turpināt.
Literatūra  8
Nē, nav.
Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)  8
Loti labi
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  8
Nav Komentāru Par šo stundu
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  8
Nē, viss ir kārtībā.
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  8
Tā turpināt.
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  8
Dažreiz varētu arī izmantot projektoru, lai stundas būtu interesantākas.
Matemātika  8
labas saprotamas
Matemātika  8
Varētu izmantot projektoru, ja tas tur ir novietots. Tā turpināt. :)
Matemātika  8
grutas
Mūzika  8
Tā turpināt.
Mūzika  8
Tā turpināt.
Pasaules vēsture  8
labas
Pasaules vēsture  8
Ļoti labas stundas
Sociālās zinības  8
Sociālo zinību stundas vienmēr tiek pasniegtas interesanti, garlaicīgi nav nekad, un iemācāmies arī
ļoti daudz par cilvēku un cilvēka vietu sabiedrībā
Sociālās zinības  8
Lielisks skolotājs
Sports  8
best
Sports  8
Šajās stundās varētu vairāk sporta veidus paņemt, ko apgūt un piedalīties vairāk sacensībās starp
skolām.
Sports  8
Nē, nav, esmu apmierināts ar darbu šajās stundās.
Vācu valoda  8
Nē, viss pagaidām ir kārtībā.
Vizuālā māksla  8
normalas
Vizuālā māksla  8
Man ļoti patīk kā skolotāja iemāca jauno vielu.
Angļu valoda1  9
Man patīk krēsli angļu valodas klasē
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Angļu valoda1  9
Nē!
Angļu valoda2  9
Es neko nesaprotu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fizika  9
fizika ir kruta :D
Fizika  9
man loti patik geografija :D
Ģeogrāfija  9
Interesanti.
Instrumentspēle (sitaminstrumenti)  9
ghcfjkbjh
Instrumentspēle (sitaminstrumenti)  9
Ļoti forša skolotāja.
Klases stunda  9
Man patīk krievu valoda
Krievu valoda1  9
gandrīz neko nemāca, tas ļoti neapmierina, vai tiešām vairāk uzdevumu nevarētu uzdot?
Krievu valoda2  9
Gribētos vairāk iemācīties ko jaunu.
Krievu valoda2  9
Es reti kaut ko saprotu.
Krievu valoda2  9
Es nezinu vai man patiešam viss ko latviešu valodas stundās māca man vajadzēs nākotne ,
piemēram, zīmēt grafiskos attēlus.
Latviešu valoda  9
Nekad nav bijusi situācija kad man bija vajadzīgas zināšanas kura ieguvu literatūras stundās.
Literatūra  9
Otrā labākā stunda skolā.
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  9
Varētu taisīt lietas kas noderētu dzīvē.
Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  9
Es nesaprotu kā to visu izmanto dzīve, vai tam vispār ir kaut kāda jēga.
Matemātika  9
Labākā stunda.
Sports  9
Vairāk fiziskos!!! Lūdzu!!!
Sports  9
Vajag grūtākus uzdevumus!
Sports  9
Nav iespējams izdarīt uzdoto darbu labi, detalizēti tik daudz stundās, īsā laikā.
Vizuālā māksla  9
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