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Skolēnu un vecāku vērtējuma par izglītības kvalitāti aptauja 
(Skola2030: Vanags, Oliņa, Auziņš, 2018) 

 
 Pētījumu finansēja Izglītības un zinātnes ministrija 
 Aptauju sagatavoja, rezultātus apkopoja un analizēja ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību  

saturā ” (Skola2030) darbinieki.  
 Aptauja veikta 2018. gadā, to tiešsaistē īstenoja Edurio. 

 
VECĀKU ANKETA 
Mēs, Skola 2030 komanda šobrīd strādājam pie tā, lai uzlabotu to, ko skolās māca un kā māca. Lai labāk 
saprastu maināmās un uzlabojamās lietas, aptaujājam pēc iespējas lielāku izglītības procesā iesaistīto 
skaitu. Vēlamies zināt arī skolēnu un vecāku viedokli, lai to izmantotu savā darbā. Jūs viedoklis mums ir 
ļoti nozīmīgs, tāpēc lūdzam aizpildīt šo aptauju. Jau pateicamies par veltīto laiku.  

APGALVOJUMI 

Atbilžu varianti: pilnībā piekrītu; daļēji nepiekrītu, drīzāk nepiekrītu; drīzāk nepiekrītu; drīzāk piekrītu; pilnībā piekrītu 
1 Skolēni ar skolotāju palīdzību izvirza katrs sev nozīmīgus mācību mērķus (iemācīties konkrētas zināšanas un prasmes) 
2 Klasē skolotājs īsteno mācību procesu, kas rosina lietot apgūtās prasmes citos mācību priekšmetos un ārpus skolas 
3 Skolēns no skolotājiem laikus saņem atgriezenisko saiti par savu sniegumu (kādas zināšanas un prasmes iemācījies) 
4 Skolēni iemācās, kā pēc dotā parauga atrisināt līdzīgus uzdevumus 

5 
Skolēni no skolotājiem saņem praktiski izmantojamu atgriezenisko saiti par savu sniegumu (kādas zināšanas un prasmes 
iemācījies) 

6 Skolēniem ir skaidrs, pēc kādiem kritērijiem viņu darbu/sniegumu vērtēs 

7 Skolotāju uzdevums ir nodot savas pamatīgās zināšanas mācību priekšmetā skolēniem 
8 Risinot uzdevumus,  skolotājs rosina skolēnus domāt un mēģināt dažādus iespējamos risinājumus 
9 Skolēnus rosina aktīvi iesaistīties mācību procesā jautājot 

10 Skolēni vislabāk iemācās, ja uzmanīgi klausās skolotāja stāstītajā 

11 
Skolēnam skolā nav jāmācās risināt problēmas, kurām nav noteikta viena pareizā atbilde, bet gan jāmācās risināt noteiktu 
veidu uzdevumus ar konkrētiem paņēmieniem 

12 Skolā rod/atvēl pietiekamu laiku, lai skolēni varētu jautāt visu neskaidro par mācību procesu 
13 Skolā veicina/attīsta vidi, kas rosina skolēnus jautāt un diskutēt 
14 Skolēnu grupu darbs var tikai traucēt mācību procesu 
15 Skolēnus rosina lietot vienā mācību priekšmetā apgūtās zināšanas un prasmes citos mācību priekšmetos 
16 Skolēnus māca, kā vadīt (kontrolēt) savas emocijas 
17 Skolā skolēni mācās zināšanas; prasmes viņi vēlāk apgūs dzīvē (pēc skolas) 
18 Skolēnus māca, kā vadīt (kontrolēt) savu uzvedību 
19 Skolēnus rosina uzņemties atbildību par saviem lēmumiem mācību procesā 
20 Skolēniem nav jāzina, kas viņiem stundā jāiemācās, jo tas ir zināms skolotājam 
21 Skolēnus māca noskaņoties (motivēt sevi) mācību stundai 
22 Labs skolotājs detalizēti un precīzi izplāno, ko un kādā veidā skolēni mācīsies klasē, lai apgūtu plānoto mācību saturu 
23 Mācību procesā kā mērķi izvirza skolēnu pozitīvu attieksmi un interesi par apgūstamo mācību saturu 
24 Skolēnam nav jāzina vērtēšanas kritēriji, jo tie ir zināmi skolotājam 
25 Mācību procesā pakāpeniski attīsta skolēnu spēju uzņemties atbildību par savu mācīšanos un sasniegumiem 
26 Gala atzīme ir vienīgais /galvenais veids, kā skolēns var saņemt novērtējumu par savu darbu 



27 Skolēnus rosina reflektēt/apcerēt/pārdomāt savu mācīšanos, novērtējot sākotnēji izvirzītos mērķus un jau sasniegto 
28 Skolotājam ir jākontrolē viss, kas notiek klasē 
29 Skolēnus nevajag mācīt, kā rīkoties nezināmās/neierastās situācijās 
30 Skolotājs veido noteiktus mācību uzdevumus, lai rosinātu skolēnus sadarboties 
  

 ATVĒRTIE JAUTĀJUMI 

31 
Uzrakstiet, lūdzu, kas Jūsuprāt skolēnam klasē palīdzētu labāk iemācīties jaunas zināšanas un prasmes (piemēram, kas klasē 
varētu būt citādāks vai ko  skolotājs varētu darīt citādi?)! 

32 Uzrakstiet, lūdzu, kā Jūs vēlētos, lai skolotājs novērtē skolēnu centību un sasniegumus mācību stundās! 
33 Par ko, Jūsuprāt,  bērniem vajadzētu mācīties skolā, ko viņi pašlaik nemācās? Miniet vismaz 3 lietas! 
34 Par ko, Jūsuprāt, bērniem nevajadzētu mācīties skolā, ko viņi pašlaik mācās? Miniet vismaz 3 lietas! 

 
 
 


