Pedagogs karjeras konsultants Uldis Tomass Šimens 2020. gada aprīlī un maijā ar 1. 6.klašu skolēnu un vecāku palīdzību veica aptauju par to, kā izdodas mācīties attālināti.
Atbildes bija ļoti atšķirīgas, un tāpēc arī interesantas. Aicinu iepazīties ar tām!

Aptaujas rezultāti 1. klašu grupā:

Atbildot uz jautājumu: Ko esi iemācījies jaunu un interesantu kopš 13. marta, kad katrs sēžam
mājās un mācāmies attālināti?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:






Rēķināt
Pazīt pulksteni
Mācīties lietot datoru mācībām
Veidot jaunus apsveikumus
Iesēt tomētus un gurķus.

Atbildot uz jautājumu: Kā Tu domā – kādi darbi un profesijas šajā situācijā valstī šobrīd ir
svarīgākās?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:





Ārsti
Pārdevēji
Policisti
Skolotāji.

Atbildot uz jautājumu: Kad būsi izaudzis, vai Tu gribētu strādāt par skolotāju, dakteri, policistu vai
žurnālistu? Ja jā, tad kuru profesiju izvēlētos no iepriekš minētajām? Kāpēc?, visbiežāk tika
saņemta atbilde:


Par policistu, jo tā aizsargāšu citus!

Atbildot uz jautājumu: Cik laiku Tu pavadi pie datora, mācoties mājās?



78% no respondentiem pavada līdz 2h pie datora
22% respondent pavada no 2 līdz 4 stundām.

Atbildot uz jautājumu: Kuru viedierīci, mācoties attālināti, Tu izmanto visvairāk?



85% lieto datoru
15% lieto viedtālruni.

Atbildot uz jautājumu: Kas ir mainījies Tavu vecāku darbā, iestājoties ārkārtas situācijai? Vai
viņi vairāk strādā mājās? Varbūt tieši pretēji - darbs tagad ir daudz vairāk?, visvairāk tika
saņemtas šādas atbildes:




Vecāki strādā no mājām
Tētis biežāk ir mājās
Mammai tagad ir brīvdienas.

Un 7. jautājums arī bija par to, kurš šajā ārkārtas situācijā no ģimenes locekļiem ir jaukais palīgs
mācoties mājās. Un pārsvarā tie ir:




Tētis
Tante
Visa ģimene

Papildus 7. jautājumam skolēns varēja uzzimēt savu jauko palīgu. Un šādi tie izskatās:

Beāte 1.b

Valters 1.b

Aptaujas rezultāti 2. klašu grupā:

Atbildot uz jautājumu: Ko esi iemācījies jaunu un interesantu kopš 13. marta, kad katrs sēžam
mājās un mācāmies attālināti?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:





Kā ar datora palīdzību var sazināties ar klasi
Iemācījos mācīties patstāvīgāk
Apguvu tiešsaistes programmu ZOOM
Kā organizēt savu laiku.

Atbildot uz jautājumu: Kā Tu domā – kādi darbi un profesijas šajā situācijā valstī šobrīd ir
svarīgākās?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:





Ārsti
Policisti
Epidemiologi
Skolotāji.

Atbildot uz jautājumu: Kad būsi izaudzis, vai Tu gribētu strādāt par skolotāju, dakteri, policistu vai
žurnālistu? Ja jā, tad kuru profesiju izvēlētos no iepriekš minētajām? Kāpēc?, visbiežāk tika
saņemta atbilde:




Ārsts
Policists
Skolotājs.

Atbildot uz jautājumu: Cik laiku Tu pavadi pie datora, mācoties mājās?




50% no respondentiem pavada līdz 2h pie datora
41% respondentu pavada no 2 līdz 4 stundām
9% respondentu datoru mācībām mājās lieto vairāk kā 4 stundas.

Atbildot uz jautājumu: Kuru viedierīci, mācoties attālināti, Tu izmanto visvairāk?




74% lieto datoru
13% lieto viedtālruni
13% no aptaujātajiem lieto planšetdatoru.

Atbildot uz jautājumu: Kas ir mainījies Tavu vecāku darbā, iestājoties ārkārtas situācijai? Vai
viņi vairāk strādā mājās? Varbūt tieši pretēji - darbs tagad ir daudz vairāk?, visvairāk tika
saņemtas šādas atbildes:




Mamma strādā mājās
Mazāki ienākumi, vairāk taupības
Nekas nav mainījies (lielākoties)

Un 7. jautājums bija par to, kurš šajā ārkārtas situācijā no ģimenes locekļiem ir jaukais palīgs
mācoties mājās. Un tie ir:






Mamma
Tētis
Visa ģimene
Māsa
Tante

Papildus 7. jautājumam skolēns varēja uzzimēt savu jauko palīgu. Un tie ir:

Amanda 2.a

Maija 2.c

Aptaujas rezultāti 3. klašu grupā:

Atbildot uz jautājumu: Ko esi iemācījies jaunu un interesantu kopš 13. marta, kad katrs sēžam
mājās un mācāmies attālināti?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:





Kļūt patstāvīgākai
Protu plānot savu laiku
Rēķināt pakāpeniski
Iemācījos Zemes siltuma joslas

Atbildot uz jautājumu: Kā Tu domā – kādi darbi un profesijas šajā situācijā valstī šobrīd ir
svarīgākās?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:




Ārsti
Policisti
Medmāsiņas

Atbildot uz jautājumu: Kad būsi izaudzis, vai Tu gribētu strādāt par skolotāju, dakteri, policistu vai
žurnālistu? Ja jā, tad kuru profesiju izvēlētos no iepriekš minētajām? Kāpēc?, visbiežāk tika
saņemta atbilde:



Policists
Skolotājs

Atbildot uz jautājumu: Cik laiku Tu pavadi pie datora, mācoties mājās?



67% no respondentiem pavada līdz 2h pie datora
33% respondentu pavada no 2 līdz 4 stundām

Atbildot uz jautājumu: Kuru viedierīci, mācoties attālināti, Tu izmanto visvairāk?



50% lieto datoru
50% lieto viedtālruni

Atbildot uz jautājumu: Kas ir mainījies Tavu vecāku darbā, iestājoties ārkārtas situācijai? Vai
viņi vairāk strādā mājās? Varbūt tieši pretēji - darbs tagad ir daudz vairāk?, visvairāk tika
saņemtas šādas atbildes:




Nekas nav mainījies
Vecākiem darba ir daudz vairāk
Vecāki strādā mājās

Un 7. jautājums bija par to, kurš šajā ārkārtas situācijā no ģimenes locekļiem ir jaukais palīgs
mācoties mājās. Un tie ir:


Visbiežāk palīdz mamma, bet dažreiz arī tētis.

Papildus 7. jautājumam skolēns varēja uzzimēt savu jauko palīgu. Un te ir:

Sandija 3.e

Aptaujas rezultāti 4. klašu grupā:

Atbildot uz jautājumu: Ko esi iemācījies jaunu un interesantu kopš 13. marta, kad katrs sēžam
mājās un mācāmies attālināti?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:




Kļūt patstāvīgākai/-am
Sapratis, ka ar draugiem tikties dzīvē ir jautrāk
Strādāt ar datoru




Plānot savu laiku
Pildīt mājas darbus patstāvīgi

Atbildot uz jautājumu: Kā Tu domā – kādi darbi un profesijas šajā situācijā valstī šobrīd ir
svarīgākās?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:





Ievērot noteikumus
Palikt mājās
Policisti, ārsti, skolotāji un ugunsdzēsēji
Pārtikas veikala un aptieku darbinieki

Atbildot uz jautājumu: Kad būsi izaudzis, vai Tu gribētu strādāt par skolotāju, dakteri, policistu vai
žurnālistu? Ja jā, tad kuru profesiju izvēlētos no iepriekš minētajām? Kāpēc?, visbiežāk tika
saņemta atbilde:




Nevienu no šīm profesijām
Policistu
Skolotāju

Atbildot uz jautājumu: Cik laiku Tu pavadi pie datora, mācoties mājās?




20% no respondentiem pavada laiku pie datora līdz 2h
50% respondentu pavada no 2 līdz 4 stundām
30% vairāk par 4 stundām dienā.

Atbildot uz jautājumu: Kuru viedierīci, mācoties attālināti, Tu izmanto visvairāk?




76% lieto datoru
14% lieto viedtālruni
10% planšetdatoru

Atbildot uz jautājumu: Kas ir mainījies Tavu vecāku darbā, iestājoties ārkārtas situācijai? Vai
viņi vairāk strādā mājās? Varbūt tieši pretēji - darbs tagad ir daudz vairāk?, visvairāk tika
saņemtas šādas atbildes:




Nekas nav mainījies
Mammai darbs kā parasti
Tētim ir daudz vairāk darba, jo automašīnas tāpat lūzt …

Un 7. jautājums bija par to, kurš šajā ārkārtas situācijā no ģimenes locekļiem ir jaukais palīgs
mācoties mājās. Un tie ir:






Visbiežāk palīdz mamma
Mamma ar tēti
Klasesbiedri
Nav jauka palīga, vecāki tikai bļauj!

Papildus 7. jautājumam skolēns varēja uzzimēt savu jauko palīgu. Un tie ir:

Annija A. 4.a

Annija O. 4.a

Elīna 4.d

Ketrina 4.c

Aptaujas rezultāti 5. klašu grupā:

Atbildot uz jautājumu: Ko esi iemācījies jaunu un interesantu kopš 13. marta, kad katrs sēžam
mājās un mācāmies attālināti?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:







Iepazinos ar latviešu tautas zīmēm
Lietot Outlook Teams
Ka vajag plānot savu laiku
Procentus
Mājturībā par uzturu
Ātrāk rakstīt uz datora

Atbildot uz jautājumu: Kā Tu domā – kādi darbi un profesijas šajā situācijā valstī šobrīd ir
svarīgākās?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:



Mediķi
Pedagogi





Pārdevēji
Ēdienu piegādātāji
Sēdēt mājās

Atbildot uz jautājumu: Kad būsi izaudzis, vai Tu gribētu strādāt par skolotāju, dakteri, policistu vai
žurnālistu? Ja jā, tad kuru profesiju izvēlētos no iepriekš minētajām? Kāpēc?, visbiežāk tika
saņemta atbilde:




Dakteri, jo var glābt dzīvības
Par pedagogu, jo tā varu būt noderīga
Nevienu no minētajām, jo man ir citas intereses

Atbildot uz jautājumu: Cik laiku Tu pavadi pie datora, mācoties mājās?





17% no respondentiem pavada laiku pie datora līdz 2h
52% respondentu pavada no 2 līdz 4 stundām
21% no 4 līdz 6 stundām dienā
10% vairāk par 6 stundām dienā

Atbildot uz jautājumu: Kuru viedierīci, mācoties attālināti, Tu izmanto visvairāk?



89% lieto datoru
11% lieto viedtālruni

Atbildot uz jautājumu: Kas ir mainījies Tavu vecāku darbā, iestājoties ārkārtas situācijai? Vai
viņi vairāk strādā mājās? Varbūt tieši pretēji - darbs tagad ir daudz vairāk?, visvairāk tika
saņemtas šādas atbildes:




Darbs un alga mazāk
Mammai darbs vairāk, jo strādā no mājām
Abi vecāki tagad strādā no mājām

Un 7. jautājums bija par to, kurš šajā ārkārtas situācijā no ģimenes locekļiem ir jaukais palīgs
mācoties mājās. Un tie ir:





Palīdz vecmamma (ome)
Mana mamma
Visi skolotāji ļoti palīdz
Māsa.

Aptaujas rezultāti 6. klašu grupā:

Atbildot uz jautājumu: Ko esi iemācījies jaunu un interesantu kopš 13. marta, kad katrs sēžam
mājās un mācāmies attālināti?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:




Iemācījies plānot savu laiku
Pašdisciplinēties
Daudz ko. Dažos teikumos to nevar uzrakstīt.

Atbildot uz jautājumu: Kā Tu domā – kādi darbi un profesijas šajā situācijā valstī šobrīd ir
svarīgākās?, visbiežāk tika saņemtas šādas atbildes:






Šajā ārkārtas situācijā vissvarīgākie ir ārsti
Pārdevēji
Žurnālisti
Skolotāji
Pārtikas piegādātāji

Atbildot uz jautājumu: Kad būsi izaudzis, vai Tu gribētu strādāt par skolotāju, dakteri, policistu vai
žurnālistu? Ja jā, tad kuru profesiju izvēlētos no iepriekš minētajām? Kāpēc?, visbiežāk tika
saņemta atbilde:





Kad būšu pabeidzis skolu, gribētu tur atgriezties, lai mācītu citus
Neinteresē neviena profesija no piedāvātajām
Policistu
Par audzinātāju

Atbildot uz jautājumu: Cik laiku Tu pavadi pie datora, mācoties mājās?





32% no respondentiem pavada laiku pie datora līdz 2h
58% respondentu pavada no 2 līdz 4 stundām
9% no 4 līdz 6 stundām dienā
11% vairāk par 6 stundām dienā

Atbildot uz jautājumu: Kuru viedierīci, mācoties attālināti, Tu izmanto visvairāk?



86% lieto datoru
14% lieto viedtālruni

Atbildot uz jautājumu: Kas ir mainījies Tavu vecāku darbā, iestājoties ārkārtas situācijai? Vai
viņi vairāk strādā mājās? Varbūt tieši pretēji - darbs tagad ir daudz vairāk?, visvairāk tika
saņemtas šādas atbildes:




Vecāki vairāk strādā mājās
Īsti nezinu par vecāku darbu, jo esmu laukos

Un 7. jautājums bija par to, kurš šajā ārkārtas situācijā no ģimenes locekļiem ir jaukais palīgs
mācoties mājās. Un, vairums, tie ir:





Vecāki un skolotāji
Tētis
Ome
Un, protams, mamma.

Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā!
Vēlos tikai piebilst vienu lietu – atceries, ka dators ir ne tikai draugs, bet arī ienaidnieks! Ja to
lietosi pārāk daudz, tas kaitēs Tavai redzei, mugurai un pašsajūtai. IK PĒC 40 MINŪTĒM,
KO ESI PAVADĪJIS PIE DATORA, NEPIECIEŠAMAS 10 LĪDZ 15 MINŪTES ATPŪTAS –
PIECELIES, PAVINGRO, AIZEJ PADZERIES ŪDENI, PASKATIES TĀLUMĀ PA LOGU!

Attēlā: Vingrinājumi acīm

Lai saulaina vasara!
Uldis Tomass Šimens
Pedagogs karjeras konsultants

