Izglītības karjera
"Anketas jautājumi ir par jebkādu ārpusstundu mācīšanos skolas mācību priekšmetos un citās nodarbībās, ko esi apmeklējis(-usi) šī mācību gada laikā.
Mācīšanās var būt notikusi skolā vai citur, izņemot mācību stundas. Lūdzu, padomā par visām regulāri apmeklētajām ārpusstundu nodarbībām, kurās esi
mācījies(-usies) un ieguvis (-usi) jebkādas zināšanas, padomu vai atbalstu (piemēram, mācību priekšmetu pulciņi, koris, sporta treniņi u.c.)."

Šajā mācību gadā, papildus mācību stundām, apmēram cik stundas nedēļā tu apmeklē ārpusstundu nodarbības šādās
jomās?
(Ar stundu domātas 60 minūtes, nevis parastā skolas mācību stunda.)
(Pabīdi slīdni līdz tādam stundu skaitam, cik tu apmeklē. Pavelc līdz “0” (nulle), ja tu vispār neapmeklē ārpusstundu nodarbības!)

EC 001Q01NA01

Dabaszinātņu priekšmetos
0

20
vai vairāk
EC 001Q02NA01

Matemātikā
0

20
vai vairāk
EC 001Q03NA01

Latviešu valodā
0

20
vai vairāk
EC 001Q04NA01

Svešvalodās
0

20
vai vairāk
EC 001Q05NA01

Sociālo zinātņu priekšmetos (piem.,

vēsturē, sociālajās zinībās, politikā)

0

20
vai vairāk
EC 001Q06NA01

Mūzikā (piem., mūzikas instrumenta
spēlē, korī, kompozīcijas klasē)

0

20
vai vairāk
EC 001Q07NA01

Sportā (piem., klubos, treniņos,
komandā)

0

20
vai vairāk
EC 001Q08NA01

Mākslas nodarbībās (piem., dejošanā,
teātrī)

0

20
vai vairāk
EC 001Q09NA01

Vizuālajā mākslā (piem.,
fotografēšanā, zīmēšanā, tēlniecībā)

0

20
vai vairāk
EC 001Q10NA01

Citās
0

20
vai vairāk

Branching rule
Rule:
IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0
OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR
^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

Vai tu brīvlaikā vai gatavojoties pārbaudes darbam apmeklē vairāk vai mazāk ārpusstundu nodarbības nedēļā (piem.,
pirms gala eksāmeniem)?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Gatavojoties pārbaudes darbam

Brīvlaikā

Vairāk stundu

Apmēram tikpat

Mazāk stundu

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

A daļa: ārpusstundu nodarbības dabaszinātnēs

Kuri skolas dabaszinātņu priekšmeti ir iekļauti tavās ārpusstundu nodarbībās?
(Atzīmē visu atbilstošo!)

Fizika

Ķīmija

Bioloģija

Dabaszinības (vidusskolā)

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q06NA01

Kādu saturu ietver ārpusstundu nodarbības dabaszinātnēs?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

To pašu saturu, ko skolas mācību stundās

Jaunu vai papildu mācību materiālu, ko nemāca skolas mācību stundās

Jā

Nē

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

Kāda veida ārpusstundu nodarbībās dabaszinātnēs tu piedalies šajā mācību gadā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Individuālās nodarbībās ar skolotāju

Nodarbībās internetā ar skolotāju (ieskaitot, piem., Skype)

Nodarbībās internetā vai izmantojot kādu datorprogrammu
vai lietotni (aplikāciju)

Nodarbībās ar skolotāju „dzīvajā”

Nodarbībās ar skolotāja veidotu video ierakstu

Nodarbībās mazās grupās (no 2 līdz 7 skolēniem)

Nodarbībās lielās grupās (8 un vairāk skolēni)

Cita veida dabaszinātņu ārpusstundu nodarbībās

EC 005Q01NA01

EC 005Q02NA01

EC 005Q03NA01

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

EC 005Q06NA01

EC 005Q07NA01

EC 005Q08NA01

Kā šīs ārpusstundu nodarbības dabaszinātnēs tiek apmaksātas?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Tās apmaksā vai nodrošina pašvaldība vai valdība.

Tās apmaksā vai nodrošina mana skola.

Par tām maksā mana ģimene.

Par tām maksāju pats(-i).

Par tām maksā citi cilvēki vai organizācijas (piem.,
fondi, draugi)

Neviens nemaksā.

EC 006Q01NA01

EC 006Q02NA01

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Kur tu apmeklē ārpusstundu nodarbības dabaszinātnēs?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Manā skolā

Citā vietā, kas nav manā skolā

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Kurš apgalvojums vislabāk raksturo tavu skolotāju ārpusstundu nodarbībās dabaszinātnēs?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Skolotājs(-a) ir no manas skolas un šajā mācību gadā man māca arī
skolas mācību priekšmetus.

EC 008Q01NA01

Skolotājs(-a) skolā māca mana vecuma skolēnus, bet nav mans
skolotājs(-a).

EC 008Q02NA01

Skolotājs(-a) strādā citā darbā vai organizācijā, bet ir speciālists(-e)
ārpusstundu nodarbību jomā.

EC 008Q03NA01

Skolotājs(-a) nav profesionāls(-a) skolotājs(-a) (piem., students (-e)).

EC 008Q04NA01

Salīdzini dabaszinātņu priekšmetu stundas skolā ar ārpusstundu nodarbībām. Kur norādītās skolotāja(-as) darbības
notiek biežāk?
(Ja tev ir vairāk nekā viens skolotājs(-a) skolā, kas māca dabaszinātņu priekšmetus, izvēlies vienu un to pašu dabaszinātņu priekšmetu skolotāju
visiem salīdzinājumiem!)

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)
Biežāk manās skolas
stundās

Vienādi

Biežāk manās ārpusstundu
nodarbībās

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

Skolotājs(-a) izskaidro man, kāpēc es pieļauju noteiktas
kļūdas.

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Skolotājs(-a) dod man tādus uzdevumus, kuri liek man
apsvērt jaunas idejas vai izdomāt jaunus risinājumus.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Skolotājs(-a) priecājas, kad esmu atradis(-usi) jaunus
risinājumus kādai problēmai.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Skolotājs(-a) vēlas, lai es cītīgi vingrinos, pat ja mans darbs

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Skolotājs(-a) palīdz man mācīties.

Skolotājs(-a) izskaidro mācību vielu, līdz es to saprotu.

Skolotājs(-a) man ļoti daudz palīdz.

Skolotājs(-a) jautā man, kā es risinu problēmas.

ne vienmēr ir pilnīgi pareizs
Es domāju, ka skolotājs(-a) zina, kāpēc konkrēti uzdevumi
sagādā man grūtības.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Skolotājs(-a) dod mājienus vai piedāvā veidus, kas palīdz
man atrisināt uzdevumu.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Kad mēs nosakām, kāpēc man ir konkrētas problēmas,
skolotājs(-a) parāda man veidu, kā tikt galā.

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Skolotājs(-a) piemēro saturu un metodes manām
vajadzībām.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Ja man ir problēmas, skolotājs(-a) maina saturu vai
uzdevuma grūtības līmeni.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Skolotājs(-a) man palīdz, vadoties no situācijas.

Skolotājs(-a) palīdz man atrast veidus, kā risināt problēmu.

Salīdzini dabaszinātņu priekšmetu stundas skolā ar ārpusstundu nodarbībām. Kur norādītās situācijas notiek biežāk?
(Ja tev ir vairāk nekā viens skolotājs(-a) skolā, kas māca dabaszinātņu priekšmetus, izvēlies vienu un to pašu dabaszinātņu priekšmetu skolotāju
visiem salīdzinājumiem!)

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Biežāk manās skolas stundās

Vienādi

Biežāk manās ārpusstundu
nodarbībās

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Paiet ilgs laiks, līdz es sagatavoju visus nepieciešamos
materiālus, lai sāktu strādāt.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Skolotājs(-a) vienmēr izskaidro, kā stunda ir saistīta ar citām
tēmām un priekšmetiem.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Es runāju par lietām, kas nav saistītas ar tēmu un
uzdevumiem.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Stundas beigās skolotājs(-a) dod kopsavilkumu par to, ko
mācījos.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Es noturu uzmanību visas nodarbības laikā.

Es uzreiz sāku strādāt ar mācību vielu.

Sākumā skolotājs(-a) izstāsta, kas man būs jādara.

Skolotājs(-a) izceļ svarīgākos tēmas punktus.

Man bieži ir garlaicīgi.

Vajag ilgu laiku, lai es sagatavotos sākt mācīties.

Skolotājs(-a) pastāsta man, kāds ir konkrētā uzdevuma
mērķis.

Skolotājs(-a) parāda mācību vielu plašākā skatījumā.

EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Salīdzini dabaszinātņu priekšmetu stundas skolā ar ārpusstundu nodarbībām. Kur norādītās skolotāja(-as)-skolēna
attiecības ir biežāk sastopamas?
((Ja tev ir vairāk nekā viens skolotājs(-a) skolā, kas māca dabaszinātņu priekšmetus, izvēlies vienu un to pašu dabaszinātņu priekšmetu skolotāju
visiem salīdzinājumiem!)

(Atzīmē tikai vienu atbildi katrā rindā!)

Es ar skolotāju labi satieku.

Skolotāju interesē mana labklājība.

Skolotājs(-a) patiešām ieklausās tajā, ko saku.

Ja man vajadzēs vēl palīdzību, es to saņemšu no skolotāja(as).

Skolotāja(-as) attieksme pret mani ir taisnīga.

Labākas manās skolas stundās

Vienādas

Labākas manās ārpusstundu
nodarbībās

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

Kādēļ tu šajā mācību gadā apmeklē ārpusstundu nodarbības dabaszinātnēs?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Es vēlos iemācīties vairāk.

Es vēlos sagatavoties eksāmeniem.

Manu uzmanību piesaistīja skolotāja(-as)
sludinājums.

Vecāki vēlējās, lai apmeklēju šīs nodarbības.

To dara daudzi mani draugi.

To man iesaka skolotāji.

Vēlos uzlabot savas atzīmes.

Man vajag uzlabot atzīmes.

Mācīties ir patīkami.

Tas izskatīsies labāk CV.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

EC 012Q03NA01

EC 012Q04NA01

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Tas izskatīsies labāk CV.

Tas ir nepieciešams darbā.

Cits iemesls.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

Kādēļ tu šajā mācību gadā neapmeklē ārpusstundu nodarbības dabaszinātnēs?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Man nevajag ārpusstundu nodarbības
dabaszinātnēs.

EC 013Q01NA01

Neviens no piedāvājumiem neatbilst manām
vajadzībām.

EC 013Q02NA01

Tikai daži mani draugi to dara.

Man trūkst laika.

Man trūkst naudas.

Mani skolotāji skolā ir pietiekami zinoši.

Mani vecāki to nevēlas.

Tā ir lieka naudas tērēšana.

Mani skolotāji uzskata, ka tas nav lietderīgi.

Nekad neesmu domājis par ārpusstundu nodarbību

EC 013Q03NA01

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Nekad neesmu domājis par ārpusstundu nodarbību
apmeklēšanu dabaszinātnēs.
Tur, kur dzīvoju, ārpusstundu nodarbības
dabaszinātnēs nepiedāvā.

Iztieku ar ģimenes palīdzību.

Iztieku ar vienaudžu un draugu palīdzību.

EC 013Q11NA01

EC 013Q12NA01

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

B daļa: ārpusstundu nodarbības matemātikā

Kādu saturu ietver ārpusstundu nodarbības matemātikā?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

To pašu saturu, ko skolas mācību stundās

Jaunu vai papildu mācību materiālu, ko nemāca skolas
mācību stundās

Jā

Nē

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

Kāda veida ārpusstundu nodarbībās matemātikā tu piedalies šajā mācību gadā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Individuālās nodarbībās ar skolotāju

Nodarbībās internetā ar skolotāju (ieskaitot, piem., Skype)

Nodarbībās internetā vai izmantojot kādu datorprogrammu
vai lietotni (aplikāciju)

Nodarbībās ar skolotāju „dzīvajā”

Nodarbībās ar skolotāja veidotu video ierakstu

Nodarbībās mazās grupās (no 2 līdz 7 skolēniem)

Nodarbībās lielās grupās (8 un vairāk skolēni)

Cita veida ārpusstundu nodarbībās

EC 015Q01NA01

EC 015Q02NA01

EC 015Q03NA01

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

EC 015Q06NA01

EC 015Q07NA01

EC 015Q08NA01

Kā ārpusstundu nodarbības matemātikā tiek apmaksātas?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Tās apmaksā vai nodrošina pašvaldība vai valdība.

Tās apmaksā vai nodrošina mana skola.

Par tām maksā mana ģimene.

Par tām maksāju pats(-i).

Par tām maksā citi cilvēki vai organizācijas (piem.,
fondi, draugi).

Neviens nemaksā.

EC 016Q01NA01

EC 016Q02NA01

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Kur tu apmeklē ārpusstundu nodarbības matemātikā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Manā skolā

Citā vietā, kas nav manā skolā

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Kurš apgalvojums vislabāk raksturo tavu skolotāju ārpusstundu nodarbības matemātikā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Skolotājs(-a) ir no manas skolas un šajā mācību gadā man māca arī
skolas mācību priekšmetus.

EC 018Q01NA01

Skolotājs(-a) skolā māca mana vecuma skolēnus, bet nav mans
skolotājs(-a).

EC 018Q02NA01

Skolotājs(-a) strādā citā darbā vai organizācijā, bet ir speciālists(-e)
ārpusstundu nodarbību jomā.

EC 018Q03NA01

Skolotājs(-a) nav profesionāls(-a) skolotājs(-a) (piem., students (-e).

EC 018Q04NA01

Salīdzini matemātikas stundas skolā ar ārpusstundu nodarbībām. Kur norādītās skolotāja(-as) darbības notiek biežāk?
(Ja tev ir vairāk nekā viens skolotājs(-a) skolā, kas māca matemātiku, izvēlies vienu un to pašu matemātikas skolotāju visiem salīdzinājumiem!

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Biežāk manās skolas stundās

Vienādi

Biežāk manās ārpusstundu
nodarbībās

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

Skolotājs(-a) izskaidro man, kāpēc es pieļauju noteiktas
kļūdas.

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Skolotājs(-a) dod man tādus uzdevumus, kuri liek man
apsvērt jaunas idejas vai izdomāt jaunus risinājumus.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Skolotājs(-a) priecājas, kad esmu atradis(-usi) jaunus
risinājumus kādai problēmai.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Skolotājs(-a) vēlas, lai es cītīgi vingrinos, pat ja mans
darbs ne vienmēr ir pilnīgi pareizs

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Skolotājs(-a) palīdz man mācīties.

Skolotājs(-a) izskaidro mācību vielu, līdz es to saprotu.

Skolotājs(-a) man ļoti daudz palīdz.

Skolotājs(-a) jautā man, kā es risinu problēmas.

Es domāju, ka skolotājs(-a) zina, kāpēc konkrēti uzdevumi
sagādā man grūtības.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Skolotājs(-a) dod mājienus vai piedāvā veidus, kas palīdz
man atrisināt uzdevumu.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Kad mēs nosakām, kāpēc man ir konkrētas problēmas, tad
skolotājs(-a) parāda man veidu, kā tikt galā.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Skolotājs(-a) piemēro saturu un metodes manām
vajadzībām.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Ja man ir problēmas, skolotājs(-a) maina saturu vai
uzdevuma grūtības līmeni.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Skolotājs(-a) man palīdz, vadoties no situācijas.

Skolotājs(-a) palīdz man atrast veidus, kā risināt problēmu.

Salīdzini matemātikas stundas skolā ar ārpusstundu nodarbībām. Kur norādītās situācijas notiek biežāk?
(Ja tev ir vairāk nekā viens skolotājs(-a) skolā, kas māca matemātiku, izvēlies vienu un to pašu matemātikas skolotāju visiem salīdzinājumiem!)

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)
Biežāk manās skolas
stundās

Vienādi

Biežāk manās ārpusstundu
nodarbībās

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Paiet ilgs laiks, līdz es sagatavoju visus nepieciešamos
materiālus, lai sāktu strādāt.

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Skolotājs(-a) vienmēr izskaidro, kā stunda ir saistīta ar citām
tēmām un priekšmetiem.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Es noturu uzmanību visu nodarbību.

Es uzreiz sāku strādāt ar mācību vielu.

Sākumā skolotājs(-a) izstāsta, kas man būs jādara.

Es runāju par lietām, kas nav saistītas ar tēmu un uzdevumiem.

Stundas beigās skolotājs(-a) dod kopsavilkumu par to, ko
mācījos.

Skolotājs(-a) izceļ svarīgākos tēmas punktus.

Man bieži ir garlaicīgi.

Vajag ilgu laiku, lai es sagatavotos sākt mācīties.

Skolotājs(-a) pastāsta man, kāds ir konkrētā uzdevuma mērķis.

Skolotājs(-a) parāda mācību vielu plašākā skatījumā.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Salīdzini matemātikas stundas skolā ar ārpusstundu nodarbībām. Kur norādītās skolotāja(-as)-skolēna attiecības ir
biežāk?
(Ja tev ir vairāk nekā viens skolotājs(-a) skolā, kas māca matemātiku, izvēlies vienu un to pašu matemātikas skolotāju visiem salīdzinājumiem!)

(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Es ar skolotāju labi satieku.

Skolotāju interesē mana labklājība.

Skolotājs(-a) patiešām ieklausās tajā, ko saku.

Ja man vajadzēs vēl palīdzību, es to saņemšu no
skolotāja(-as).

Skolotāja(-as) attieksme pret mani ir taisnīga.

Labākas manās skolas stundās

Vienādas

Labākas manās ārpusstundu
nodarbībās

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

Kādēļ tu šajā mācību gadā apmeklē ārpusstundu nodarbības matemātikā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Es vēlos iemācīties vairāk.

Es vēlos sagatavoties eksāmeniem.

Manu uzmanību piesaistīja skolotāja(-as)
sludinājums.

Vecāki vēlējās, lai apmeklēju šīs nodarbības.

To dara daudzi mani draugi.

To man iesaka skolotāji.

Vēlos uzlabot savas atzīmes.

Man vajag uzlabot atzīmes.

Mācīties ir patīkami.

Tas izskatīsies labāk CV.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Tas izskatīsies labāk CV.

Tas ir nepieciešams darbā.

Cits iemesls.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

Kādēļ tu šajā mācību gadā neapmeklē ārpusstundu nodarbības matemātikā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Man nevajag ārpusstundu nodarbības matemātikā.

Neviens no piedāvājumiem neatbilst manām
vajadzībām.

Tikai daži mani draugi to dara.

Man trūkst laika.

Man trūkst naudas.

Mani skolotāji skolā ir pietiekami zinoši.

Mani vecāki to nevēlas.

Tā ir lieka naudas tērēšana.

Mani skolotāji uzskata, ka tas nav lietderīgi.

Nekad neesmu domājis par ārpusstundu nodarbību

EC 023Q01NA01

EC 023Q02NA01

EC 023Q03NA01

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Nekad neesmu domājis par ārpusstundu nodarbību
matemātikā apmeklēšanu.
Tur, kur dzīvoju, ārpusstundu nodarbības matemātikā
nepiedāvā.

Iztieku ar ģimenes palīdzību.

Iztieku ar vienaudžu un draugu palīdzību.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

C daļa: ārpusstundu nodarbības latviešu valodā

Kāda veida ārpusstundu nodarbībās latviešu valodā tu piedalies šajā mācību gadā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Individuālās nodarbībās ar skolotāju

Nodarbībās internetā ar skolotāju (ieskaitot, piem., Skype)

Nodarbībās internetā vai izmantojot kādu datorprogrammu
vai lietotni (aplikāciju)

Nodarbībās ar skolotāju „dzīvajā”

Nodarbībās ar skolotāja veidotu video ierakstu

Nodarbībās mazās grupās (no 2 līdz 7 skolēniem)

Nodarbībās lielās grupās (8 un vairāk skolēni)

Cita veida latviešu valodas ārpusstundu nodarbībās

EC 024Q01NA01

EC 024Q02NA01

EC 024Q03NA01

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

EC 024Q06NA01

EC 024Q07NA01

EC 024Q08NA01

Kā ārpusstundu nodarbības latviešu valodā tiek apmaksātas?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Tās apmaksā vai nodrošina pašvaldība vai valdība.

Tās apmaksā vai nodrošina mana skola.

Par tām maksā mana ģimene.

Par tām maksāju pats(-i).

Par tām maksā citi cilvēki vai organizācijas (piem.,
fondi, draugi).

Neviens nemaksā.

EC 025Q01NA01

EC 025Q02NA01

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Kur tu apmeklē ārpusstundu nodarbības latviešu valodā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Manā skolā

Citā vietā, kas nav manā skolā

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Kurš apgalvojums vislabāk raksturo tavu skolotāju ārpusstundu nodarbībās latviešu valodā?
(Izvēlies visu atbilstošo!)

Skolotājs(-a) ir no manas skolas un šajā mācību gadā man māca arī
skolas mācību priekšmetus.

EC 027Q01NA01

Skolotājs(-a) skolā māca mana vecuma skolēnus, bet nav mans
skolotājs.

EC 027Q02NA01

Skolotājs(-a) strādā citā darbā vai organizācijā, bet ir speciālists(-e)
ārpusstundu nodarbību jomā.

EC 027Q03NA01

Skolotājs(-a) nav profesionāls(-a) skolotājs(-a) (piem., students (-e).

EC 027Q04NA01

D daļa: izglītošanās veidi

Vai agrāk esi apmeklējis(-usi) ārpusstundu nodarbības?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Pirmsskolas izglītības iestādē

1.-4. klasē

5.-9. klasē

Jā

Nē

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

Cik pavisam kopā gadus tu esi apmeklējis(-usi) ārpusstundu nodarbības?
(Lai atbildētu uz jautājumu, izvēlies atbildi no nolaižamās izvēlnes!)

EC 029Q01NA01

Gadi

Izvēlies...
Gadi ( EC029Q01NA01 )
Izvēlies...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kurš tavā ģimenē tev parasti palīdz pildīt mājasdarbus vai mācīties?
(Izvēlies vienu atbildi katrā rindā!)

Māte vai aizbildne

Tēvs vai aizbildnis

Māsa(-s)/brālis(-ļi)

Vecvecāks(-i)

Citi radinieki

Neviens

Cits cilvēks

Jā

Nē

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

Vai tu mainīji skolu, mācoties 1. – 4. klasē?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Nē, 1. – 4. klasē es mācījos vienā skolā

Jā, es mainīju skolu vienu reizi

Jā, es mainīju skolu divas vai vairāk reizes

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Vai tu mainīji skolu, mācoties 5. – 9. klasē?
(Izvēlies vienu atbildi!)

Nē, 5. – 9. klasē es mācījos vienā skolā

Jā, es mainīju skolu vienu reizi

Jā, es mainīju skolu divas vai vairāk reizes

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Vai tu jebkad esi mainījis(-usi) izglītības programmu?
(Piem., vispārējās pamatizglītības, mazākumtautību pamatizglītības vai profesionālās izglītības programmu)

(Izvēlies vienu atbildi!)

Nē

Jā, es vienreiz mainīju izglītības programmu.

Jā, es esmu mainījis(-usi) izglītības programmu divas
vai vairāk reizes.

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

Paldies par tavu sadarbību, aizpildot šo aptauju!

