
 

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs 

 

VECĀKU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 
 

Anketēšanas mērķis -  apzināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra (CBJC) un audzēkņu 

vecāku sadarbības iespējas bērnu saturīga brīvā laika aizpildīšanā un individuālās 

izaugsmes veicināšanā.  
 

Kas nosaka nodarbību veida izvēli bērnam? 

Bērns pats izvēlas - 54% 

Tā ir vecāku izvēle vai vecāku un bērna kopējais lēmums  - 19% 

Apziņa par nepieciešamību saturīgi aizpildīt brīvo laiku  - 18% 

Pozitīvas atsauksmes par pulciņu  - 9% 

 

(Izvēli mēdz veicināt pulciņa skolotāja personība vai redzētais apmeklējot CBJC pasākumus ) 

 

Kur tiek gūta informācija par iespējām CBJC? 

Galvenokārt 

 CBJC mājas lapā  - 61% 

 No citu vecāku, paziņu, draugu atsauksmēm/ieteikumiem - 39% 

(No pieredzes, kas gūta pēc vecāko ģimenes bērnu darbības CBJC) 

 

Retāk šī informācija tiek iegūta izlasot afišā, sludinājumā laikrakstā „Druva ” 

 

Informācija, kas vecākiem ir saistoša par bērna darbību pulciņā. 

Ļoti svarīgi 

 Bērna panākumi 

 Izmaiņas nodarbību grafikā 

 Nepieciešamie materiāli 

Svarīgi 

 Pasākumi 

 Vecāku atbalsta nepieciešamība bērnam 

Mazsvarīgi 

 nodarbību neapmeklēšana 

 

Vecākiem ērtākie informācijas saņemšanas/komunicēšanas veidi ar CBJC un 

pulciņa skolotāju: 

1. Telefoniski (zvans,sms, WhatsApp) – 40% 

2. e-pasts – 34% 

3. Klātienē, satiekoties ar skolotāju – 26%  

 

Vecāki CBJC( apmeklējuma biežums) 

Reizi mācību gadā, aizpildot līgumu - (4%) 

Dažas reizes mācību gadā, apmeklējot pasākumus -  (15%) 

Vismaz reizi mēnesī, komunicējot ar pulciņa skolotāju -  (11%) 



Regulāri, vedot bērnu uz nodarbībām - (64%) 

Neapmeklē - (6%) 

 

Vecāku ieinteresētība piedalīties CBJC organizētajās aktivitātēs. 

Atklātās nodarbības -  (38%) 

Vecāku sapulces - (22%) 

Radošās darbnīcas -  (22 %) 

Lekcijas / izglītojošas aktivitātes -  (12%) 

Nevēlas aktivitātes vecākiem (6%) 

 

Vecāku ieinteresētība par nodarbībās notiekošo 

 Pārrunā ar bērnu, pēc katras nodarbības, to, kā viņam veicies -  ( 85%) 

 Bieži pārrunā to, kā veicas bērnam nodarbībās - ( 15%) 

 

Uzticot bērnu CBJC, vecāki sagaida ka bērns: 

 Gūs prieku no tā ko dara, 

 Būs apmierināts, 

 Kļūs pašpārliecinātāks par par sevi un savām spējām, 

 Cels savu pašapziņu, 

 Viņam patiks tas, ko darīs, 

 Nodarbības būs aizraujošas, interesantas un veicinās bērna vēlmi darboties, 

 Gūs dzīvei noderīgas praktiskās iemaņas, 

 Attīstīs radošo domāšanu, radošumu, 

 Iegūs jaunus draugus, 

 Attīstīs koncentrēšanās spējas, 

 Gūs pozitīvu pieredzi, 

 Izkops precizitāti, pacietību,atbildību, disciplinētību, 

 Gūs pozitīvas emocijas, 

 Uzlabos sadarbības prasmes , 

 Kļūs aktīvāks, drošāks, 

 Kļūs fiziski spēcīgāks, 

 Tas būs kvalitatīvi pavadīts brīvais laiks, 

 Aizmirsīs par telefonu un datoru, 

 Gūs jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, 

 Būs redzams bērna darbības rezultāts un bērna izaugsme, 

 Būs iespēja parādīt sevi, savu darba rezultātu ( koncertos u.c. pasākumos ). 

 

Ieteikumi: 

 Uzlabot kārtību, kā informēt vecākus par bērna izaugsmi, sasniegumiem un izmaiņām 

nodarbību grafikā; 

 Pasākumus vēlams organizēt ārpus darba laika vai brīvdienās. 

 

Vecāku vērtējums CBJC darbībai 

90% no aptāujātiem vecākiem -  noteikti ieteiktu izmantot CBJC piedāvājumu citiem vecākiem, kuri 

meklē brīvā laika aizpildīšanas iespējas saviem bērniem. 

10% -  nezin vai ieteiktu 


