
 

Dagdas  novada    10.-11.klašu   skolēnu  aptauja 

Dagdas  novada    10.-11.klašu   skolēnu veiktā  aptauja, ar  mērķi  uzzzināt  kā  un  cik  

daudz izmanto   sociālos  tīklus.  Aptaujā  piedalījās  Dagdas  vidusskolas  un  Ezernieku  

vidusskolas   65  skolēni. Aptaujas  rezultāti  liecina  par  to,ka  mūsu skolēni  izmanto   

daudzus  sociālos tīklus(skat.rezultātos),apgūtās  datorprasmes  un   medijpratība  palīdz  

skolēniem  labāk  apgūt  mācību  vielu. 

1.Mobilo telefonu es izmantoju, lai 

 10 – paspēlēt spēles 

 30-rakstītu īzziņas, piezvanīt 

 15- pasērfot internetā 

 10- uzņemt bildes 

 

 

2.Lai sazinātos ar draugiem virtuālajā vidē es izmantoju sociālos tīklus. Tie ir 

 draugiem.lv – 35 

 faceboook.com-20 

 instagram.com-60 

 vk.com-57 

 whatsapp – 40 

Paspēlēt spēles; 10 

Rakstītu īzziņas, 
piezvanīt; 30 

Pasērfot internetā; 
15 

Uzņemt bildes; 10 

Mobilo telefonu es izmantoju, lai 

Paspēlēt spēles

Rakstītu īsziņas, piezvanīt

Pasērfot internetā

Uzņēmt bildes



 

3.Mācībām nepieciešamās informācijas meklēšanai virtuālajā vidē visbiežāk es apmeklēju 

šadas mājaslapas: 

 google.lv-30 

 uzdevumi.lv-5 

 wikipedija.lv-18 

 atlants.lv-10 

 dzm.lv-2 

 

 

4.Virtuālajā vidē es vienmēr jūtos droši, jo  

Draugiem.lv; 35 

Facebook.com; 20 

Instagram.com; 60 

Vk.com; 57 

Whatsapp; 40 

Lai sazinātos ar draugiem virtuālajā vidē es 
izmantoju sociālos tīklus. Tie ir 

Draugiem.lv

Facebook.com

Instagram.com

Vk.com

Whatsapp

Google.lv; 30 

Uzdevumi.lv; 50 

Wikipedija.lv; 18 

Atlants.lv; 10 
Dzm.lv; 2 

Mācībām nepieciešamās informācijas 
meklēšanai virtuālajā vidē visbiežāk es 

apmeklēju šadas mājaslapas: 

Google.lv

Uzdevumi.lv

Wikipedija.lv

Atlants.lv

Dzm.lv



 10 – tur man nekas nekaitē 

 20- jo tur ir mani draugi 

 32- nerakstu nevienam sliktus vārdus 

 3- zinu,ka mani neviens nevarēs aizskart 

 

 

5.Iespējas,ko sniedz datorprasmes un internets es izmantoju lietderīgi, jo 

 47 - jo tas palīdz mācībās ,lai atrast sev lietderīgu informāciju. 

 18- uzzinu,daudz ko jaunu un interesantu. 

 

6.Digitālās prasmes : 

Tur man nekas 
nekaitē; 10 

Jo tur ir mani 
draugi; 20 

Nerakstu nevienam 
sliktus vārdus; 32 

Zinu,ka mani 
neviens nevarēs 

aizskart; 3 

Virtuālajā vidē es vienmēr jūtos droši, jo  

Tur man nekas nekaitē

Jo tur ir mani draugi

Nerakstu nevienam sliktus
vārdus

Zinu,ka mani neviens nevarēs
aizskart

Jo tas palīdz 
mācībās,lai atrast 

sev lietderīgu 
informāciju.; 47 

Uzzinu,daudz ko 
jaunu un 

interesantu.; 18 

Iespējas,ko sniedz datorprasmes un 
internets, es izmantoju lietderīgi, jo 

Jo tas palīdz mācībās,lai atrast
sev lietderīgu informāciju.

Uzzinu,daudz ko jaunu un
interesantu.



 Es apgūstu patstāvīgi- 55 

 Man palīdz draugi- 4 

 Mani iemāca skolotāji-3 

 Man palīdz apgūt vecāki-3 

 

 

 

Aptauju  veica  un  rezultātus  apkopoja  Dagdas  novada IKSN  

Es apgūstu 
patstāvīgi; 55 

Man palīdz draugi; 
4 

Mani iemāca 
skolotāji; 3 

Man palīdz apgūt 
vecāki; 3 Digitālās prasmes  
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