
Pētījums “e-TAP+” par skolēnu morālo izaugsmi 

 

Detalizēta informācija 

 

Pētījuma dalībnieki: 2., 5. un 7. klases audzinātāji un viņu audzināmās klases.  

Pētījuma tēma: Skolēnu attieksme pret sava morālā rakstura attīstīšanu.  

Kas ir morālais raksturs? Šajā pētījumā ar ‘morālo raksturu’ saprotam cilvēka spēju stabili vadīties 

pēc labiem, ētiskiem morāles principiem un vērtībām, piemēram, cieņas, taisnības, atbildības, 

mīlestības utt. Citiem vārdiem sakot, cilvēkam ar morālo raksturu piemīt daudz tikumu: viņš ir 

krietns, godīgs, izpalīdzīgs, centīgs, saprotošs, laipns, utt. Viņš ir principiāls un pielieto šos tikumus 

atbilstoši situācijām ar mērenību, drosmi, taisnīgumu un morālu gudrību.  

Kāds ir pētījuma ilgums un finansējuma avots? Pētījumu no 03.01.2022. līdz 30.12.2024. īsteno 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais 

institūts Latvijas Zinātnes padomes projekta „Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte 

jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)” ietvaros 

(projekta numurs lzp-2021/1-0385).  

Kas skolotājiem būs jādara? Pētījuma sākumā (2022. gada maija pirmajā pusē) klases audzinātājs(-

a) aizpildīs elektronisku anketu par sevi un savu audzināmo klasi (aizpildīšanas laiks - aptuveni 20 

minūtes). Apmēram tajā pašā laikā tiks veikts audzināmās klases 1. mērījums: skolēni papīra formātā 

vai elektroniski aizpildīs anketu par attieksmi pret sava morālā rakstura attīstīšanu (aizpildīšanas 
laiks – 15-20 minūtes). Anketas aizpildīšanu paredzēts veikt klases stundās klases audzinātāja vadībā 

(pēc vajadzības – ar projekta komandas atbalstu). Nākamajos divos gados (2023. un 2024. gadā) 

skolēni aizpildīs līdzīgu anketu arī maija mēnesī (2. un 3. mērījums). Pētījuma darba valoda ir 

latviešu.  

Kāds labums skolai un skolotājiem no dalības šajā pētījumā? Skolotāji, kuri piedalīsies šajā 

pētījumā, saņems savas audzināmās klases sākotnējo raksturojumu (1. mērījums) un tās attīstības 

dinamikas raksturojumu (2. un 3. mērījums) saistībā ar skolēnu attieksmi pret sava morālā rakstura 

attīstīšanu. Skola trīs gadu garumā arī saņems atbalstu no projekta komandas tikumiskās 

audzināšanas jomā (konsultācijas, lekcijas un semināri skolotājiem un/vai vecākiem pēc savstarpējās 

vienošanās).  

Kāda ir pieteikšanās procedūra? Katrs skolotājs piesakās individuāli un iesaistās šajā pētījumā 

kopā ar savu audzināmo klasi tik lielā apmērā, cik vēlas. Pieteikšanās anketu var aizpildīt un iesniegt 

elektroniski līdz 2022. gada 15. aprīlim, klikšķinot uz šīs saites: 

https://forms.office.com/r/7mdc9UVDMc.  

Līdz maija sākumam ar skolotājiem sazināsies kāds no mūsu komandas locekļiem un detalizēti 

informēs par 1. mērījuma veikšanas procesu maija otrajā nedēļā (no 9. maija līdz 13. maijam). 

Ja rodas kādi jautājumi par pētījuma būtību, norisi, pieteikšanās procedūru, lūdzu, sazinieties ar 

projekta vadītāju Dr. Manuelu Fernandezu: manuels.fernandezs@lu.lv, +371 26253625 
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