Pielikums 7.1.1

Skolotāju anketu kopsavilkums

Skolotāju atbildes uz anketas jautājumiem

(0 - pilnībā ne piekrītu, 3 - pilnībā pie krītu)

Es zinu savas prof esionālās darbības mērķus
Nepieciešamības gadījumā es saņemu atbalstu un palīdzību no kolēģiem
Skolotāji sniedz palīdzību skolēniem, ja viņiem rodas problēmas
Skolotāji regulāri novērtē skolēnu sasniegumus
Vecāki var būt pārliecināti, ka skola pienācīgi reaģēs uz viņu pamatotām sūdzībām
Skola skaidri un saprotami vecākiem sniedz inf ormāciju par mājas darbu un pārbaudes
Skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes mācīšanas un mācīšanās procesā
Esmu atvērts jaunām idejām un pārmaiņām
Skolēni priecājas par savām sekmēm un sasniegumiem
Es labprāt izmantoju iespējas satikties ar vecākiem skolā
Skolotāji nepieciešamības gadījumā sniedz atbalstu kolēģiem
Skolotāji uzskata, ka tikšanās ar vecākiem ir svarīgas un viņi tām rūpīgi gatavojas
Vecāki, kuru bērniem ir problēmas, saņem palīdzību un atbalstu no skolas
Nepieciešamības gadījumā es saņemu palīdzību un atbalstu no skolas vadības
Skolas vadība mani uzklausa
Skolotāji mudina skolēnus būt pārliecinātiem par sevi
Skolotāji labprāt piedalās tālākizglītības kursos
Skolotāji zina skolas darba prioritātes
Man ir iespēja pārrunāt mana darba rezultātus ar skolas vadību
Skola sniedz konsultācijas vecākiem, kā viņi var palīdzēt bērnam mācību darbā
Skolotāji pārrunā viens ar otru jaunākās mācīšanas un mācīšanās metodes
Skolotāji izturas pret skolēniem taisnīgi
Sarunās ar skolēniem skolotāju runas stils ir korekts
Skolotāji savā starpā pārrunā, kā sasniegt izvirzītos mērķus
Skolotāji strādā ar lielu darba slodzi
Skolas vadība rosina izvirzīt augstus, reāli sasniedzamus mērķus
Skolotājiem ir pozitīvs viedoklis par skolu
Skolotāji uzskata, ka visi skolēni var progresēt
Skolas vadība izturas taisnīgi pret visiem skolas darbiniekiem
Skolotāji nebaidās griezties pie vadības pēc padoma vai atbalsta
Skolēni pārrunā ar klases audzinātāju savas problēmas
Ja skolēni kaut ko nesaprot, viņi lūdz padomu vai palīdzību skolotājiem
Es labi risinu problēmas, ja tādas rodas
Es uztveru problēmas kā jaunas iespējas
Skolēni un skolotāji savstarpēji labi saprotas
Skolas padome darbojas lietderīgi
Skolotājiem ir vienota izpratne par mācīšanas un mācīšanās procesiem
Man ir visi darbam nepieciešamie resursi
Vecāki sazinās ar skolu un skolotājiem tikai gadījumos, ja rodas problēmas
Vecāki atbalsta skolu
Skolotāji jūt, ka viņu darbu novērtē
Vecāki sniedz atbalstu savam bērnam mācību darbā
Vecāki apmeklē skolas rīkotās sapulces
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Pielikums 7.1.1

Skolotāju atbildes, kas ir atšķirīgas atkarībā no pedagoga stāža (0 - pilnībā nepiekrītu, 3 - pilnībā piekrītu)

Es zinu savas profesionālās darbības mērķus

Nepieciešamības gadījumā es saņemu atbalstu un palīdzību no kolēģiem

Skolotāji sniedz palīdzību skolēniem, ja viņiem rodas problēmas

Skolotāji regulāri novērtē skolēnu sasniegumus
Vecāki var būt pārliecināti, ka skola pienācīgi reaģēs uz viņu pamatotām
sūdzībām
Skola skaidri un saprotami vecākiem sniedz informāciju par mājas darbu
un pārbaudes darbu sistēmu skolā
Skolas vadība rosina skolotājus lietot jaunas metodes mācīšanas un
mācīšanās procesā
Esmu atvērts jaunām idejām un pārmaiņām

Skolēni priecājas par savām sekmēm un sasniegumiem

Es labprāt izmantoju iespējas satikties ar vecākiem skolā
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Pielikums 7.1.1
Atsevišķu jautājumu skatījums procentuāli
Skolotājiem ir pozitīvs viedoklis par skolu

Vairāk nepiekrītu nekā
piekrītu
12%

Noteikti nepiekrītu
0%

Noteikti piekrītu
42%

Man ir visi darbam nepieciešamie resursi
Vairāk piekrītu nekā
nepiekrītu
46%

Noteikti nepiekrītu
5%
Vairāk nepiekrītu nekā
piekrītu
19%

Noteikti piekrītu
28%

Vairāk piekrītu nekā
nepiekrītu
48%

Pielikums 7.1.1

Skolēni pārrunā ar klases audzinātāju savas problēmas

Vairāk nepiekrītu nekā
Noteikti nepiekrītu
piekrītu
0%
5%
Noteikti piekrītu
28%

Vairāk piekrītu nekā
nepiekrītu
67%

Ja skolēni kaut ko nesaprot, viņi lūdz padomu vai palīdzību
skolotājiem

Vairāk nepiekrītu nekā
Noteikti nepiekrītu
piekrītu
0%
5%
Noteikti piekrītu
28%

Vairāk piekrītu nekā
nepiekrītu
67%

