AUDZĒKŅU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI
Lai apzinātu audzēkņu viedokļus par interešu izglītības piedāvājumu un pilnveidi Cēsu
Bērnu un jauniešu centrā ,tika veikta anketēšana.
Anketēšanā piedalījās 389 meitenes un 171 zēns, vecumā no 7 - 18 gadiem

Izvēlēto pulciņu skaits vienam audzēknim
1 pulciņš – 231 ( 41 % )
2 pulciņi – 191 ( 34 % )
3 pulciņi – 83 ( 13 % )
4 pulciņi – 48 ( 9 % )
5 pulciņi – 7 ( 1 % )
Lielākā audzēkņu daļa izvēlas apmeklēt vienu vai divus pulciņus.
Audzēkņa darbības laiks pulciņā
1 gadu - 283
2 gadus - 121
3 gadus - 56
4> gadus – 100
Pārsvarā audzēknis vienā interešu izglītības programmā darbojas 1-2 gadus, ir audzēkņi,
kuri interešu izglītības programmā darbojas ilgstoši.

1.
2.
3.
4.

Audzēkņa interešu izglītības programmas izvēles motivācija
Mērķtiecīga izvēle un interese par izvēlēto jomu ( 47 % )
Interešu loka un pašizpausmes meklējumi ( 31 % )
Draugu, klasesbiedru ietekme ( 13 % )
Vecāku ietekme ( 9 %)

Faktori, kas pozitīvi ietekmē darbību interešu izglītības programmā
Var interesanti pavadīt brīvo laiku un apgūt ko noderīgu priekš sevis ( 54 % )
Skolotājs kā personība ( 19 % )
Draudzīga atmosfēra (18 % )
Pozitīvas komunikācija ar skolotāju, grupas biedriem ( 9 % )
(mācīties to, ko citi nemāk; var savu darbības rezultātu prezentēt sacensībās, konkursos,
izstādēs vai iegūt sev; var izpaust savu radošumu; var darīt to kas patīk un ar prieku )

Interešu izglītības programmā gūto zināšanu, prasmu lietderības novērtējums
Noder skolā
Palīdz īstenot savas ieceres
Noder ikdienā
Saturīgi aizpildīts brīvais laiks
96% - novērtē pielietojuma iespējas
4% - izbauda procesu
(ceļojot,dāvanas, interjers, uzlabojas atzīmes, stāja, veselība, sagatvojas nākotnei )

Audzēkņu pašsajūtas novērtējums pulciņā
+ 93%
Patīk, prieks darboties
Brīvi un droši
Skolotāja atbalsts
Pozitīva atmosfēra un savstarpējās attiecības
- 7%
Nedrošība
Traucējoši faktori vai attieksme
Atbalsta nepieciešamība
( nogurums pēc mācībām skolā )
Audzēkņu apmierinātība ar nodarbību saturu, procesa organizāciju
Apmierina – 95%
Daļēji – 5 %
Neapmierina ( 1 ) 0 %
Audzēkņu apmierinātība ar savu nodarbībās sasniegto rezultātu
Apmierina – 89%
Daļēji – 10%
Neapmierina – 1%
Audzēkņu viedoklis par iespēju paplašināt savu pašizpausmi
CBJC interešu izglītības programmās
67% - saskata iespēju darboties kādā no piedāvājuma jomām
23% - nav pārliecināti ka vēlētos apgūt vēl ko papildus
10% - ir noslogoti un nav iespēja apgūt ko papildus

Audzēkņu priekšlikumi CBJC interešu izglītības piedāvājuma paplašināšanai
Programmēšana
Lidmodelisms
Teātris
Akrobātika
Bioloģijas
Informātika
Cīņu māksla
Joga
Improvizācijas teātris
Aktiermeistarība
Mākslas vingrošana
Frizieru pulciņš
Pirmās palīdzības
Izdzīvošanas prasmju
Kulinārijas
Papīra plastika
Galda spēles
Balets
Stikla apgleznošana
Mācību priekšmetu pulciņi

Foto/video
Tehnoloģiju
Arheoloģijas
Riteņbraukšana
Karsējmeiteņu
Vides pulciņš
Metālapstrādes
Dārzkopības
Interjēra dizains
Make – up
Henas zīmējumi
Animācijas
Rotu izgatavošana
Kaligrāfijas
Aušanas
Zinātnes
Erudīcijas
Pētniecības
Origami

(Minēti arī pulciņi, kuri Cēsīs ir pieejami, daudzi norādīja, ka CBJC piedāvājums ir pietiekoši
plašs lai varētu ko izvēlēties )

