
RPAC vecāku, skolotāju un 
skolēnu aptaujas rezultāti



VECĀKU APTAUJA / JAUTĀJUMU VARIANTI

Vai Jūsu mājās ir iekārtota vieta, kur bērnam netraucēti 
mācīties?

Vai Jūsu bērnam pie mācību galda ir taisna mugura un 
pietiekams apgaismojums?

Vai Jūs sekojiet, lai viedierīces, kuras bērns lieto mācībām, 
būtu drošas – tajās nevarētu parādīties bērna vecumam 
neatbilstošs saturs? Neviens negrib datoratkarību savam 

bērnam attālinātā mācību procesa beigās.
Vai Jūs ar bērnu plānojat laiku mācībām, dienas kārtību?



Vecāku aptaujas rezultāti

• Jautājumi tika izveidoti, ņemot vērā skolas, pagarināto 
grupu apmeklējumu un internātā dzīvojošo skolēnu skaitu.

• Gandrīz visiem mājās ir iekārtota vieta, kur bērnam 
netraucēti mācīties; tiek sekots, lai bērns izmanto 
viedierīces tieši mācībām.

• Visi norādīja, ka notiek regulāra saziņa ar klases audzinātāju 
un gandrīz visi - ar priekšmetu skolotājiem. Tiek izmantota
e-klase, WhatsApp un telefonsarunas/sms.

• Vecāki piedalās bērnu dienu plānošanā, seko dienas režīma 
ievērošanai un mācību procesam.

• Ar visiem vecāku aptaujas rezultātiem, ieteikumiem un 
mācību procesa organizēšanu tika iepazīstināti pedagogi.



SKOLOTĀJU APTAUJA / 
JAUTĀJUMU VARIANTI

Kādu saziņas veidus ar skolēniem un vecākiem Jūs izmantojat?

Vai Jūsu izvēlētie rīki ir tādi paši kā pārējiem šīs klases skolotājiem?

Kur skolēns var uzdot savus jautājumus, skaidrojumu uzdevuma 
detaļām?

Vai Jums notiek REGULĀRA SAZIŅA AR VECĀKIEM?

Vai Jūs spēsiet novērtēt katra skolēna sasniegumus mācību gada 
beigās?



• Skolotāju aptaujas rezultāti

• Saziņai ar skolēniem tiek izmatota: e-klase
(84%), WhatsApp (84%) un telefonsarunas/sms.

• Aktīvi tiek izmantoti interneta resursi.

• Mācību saturs netika samazināts 16% skolotājiem, par 50% 
to samazināja 44% skolotāju.

• Klašu audzinātāju un vecāku sadarbība ir ļoti laba.

• Tiešsaistes konsultācijas nodrošina 60% skolotāju.

Skolotāju aptaujas rezultāti



SKOLĒNU APTAUJA / 
JAUTĀJUMU VARIANTI

• Vai tev patīk mācīties attālināti?

• Vai tev ir skaidrs, kas ir jādara?

• Kas tev sniedz paskaidrojumus?

• Kā tu sazinies ar skolotājiem?

• Kas plāno tavu laiku?

• Pēc kā tu skumsti/ilgojies, mācoties mājās?

• Kas tev sagādā grūtības?

• Vai tu gribētu turpināt mācīties attālināti/mājās 
līdz mācību gada beigām?



Skolēnu aptaujas rezultāti

• 29% skolēnu patīk mācīties attālināti, 27% - nepatīk, pārējiem 
bija grūti atbildēt.

• Gandrīz visiem ir skaidri uzdevumi (lielākajai daļai viss ir 
skaidrs, tiem, kam ir jautājumi, sazinās ar skolotājiem, kl. 
audzinātājiem vai paskaidrojumus sniedz vecāki un ģimenes 
locekļi). Sazināšanas veids - e-klase, WhatsApp, 
telefonsarunas/sms.

• Lielākai daļai ir pieejams dators un/vai planšetdators/ 
telefons.

• Darba laiku plāno patstāvīgi (55,3%), kopā ar vecākiem 
(27,7%), visi kopā ar kl. audzinātāju (12,8%).

• Vai gribi mācīties attālināti līdz mācību gada beigām? (36,2% -
Jā, 36,2% - Nē, 12,8% - Nezinu, 14,9% - Daļēji).



PSIHOLOĢISKAIS ATBALSTS



Dažas rekomendācijas

• Samaziniet apgūstāmo saturu, ir skaidrs, ka visi skolēni 
pilnībā to neapgūs attālināti.

• Izveidojiet savu darba režīmu/ laiku tā, lai saziņai ar 
skolēniem un vecākiem ir noteikts laiks katrai grupai, ja 
iespējams, vienā un nemainīgajā laikā, pabrīdinot visus 
iepriekš. Atcerieties, kāds Jums ir darba laiks, un lai visi 
apkārt to respektē.

• Neaizmirstiet, ka Jums ir ģimenes, kuras arī gaida Jūsu 
uzmanību un sniedz Jums atbalstu.  

• Dariet to, kas sagādā PRIEKU – noskatieties labu filmu, 
rušinieties mazdārziņā, izkustieties dabā, virtuāli esiet 
kopā ar draugiem!





Paldies par uzmanību!

Visus jautājumus rakstiet 
riac.metodika@inbox.lv


