
 SKOLĒNS 
Rakstura un tikumu izpratne Latvijas izglītības sistēmas vidē 
Cien./god. skolēn!  

Aicinām piedalīties pētījumā par rakstura un tikumu izpratni Latvijas izglītības sistēmas vidē. Pētījums tiek veikts Erasmus+  

projekta “Atbalsts skolotājiem caurviju prasmju pilnveidei un rakstura audzināšanas veicināšanai skolās” ietvaros. 

Anketēšanā iegūtie rezultāti būs konfidenciāli un tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Pateicamies par līdzdalību pētījumā! 

Pētnieku komanda 

 

Dzimums:____; Vecums:____; Klase:_____; Reģions: Rīga – Vidzeme – Kurzeme – Zemgale - Latgale 

 

Lūdzu, dalies savās pārdomās, kā tu saproti jēdzienus “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA” un "RAKSTURA 

AUDZINĀŠANA"?  Vai saskati atšķirības starp tiem? Kādas?  

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Vai piekrīti šiem apgalvojumiem? Ievieto krustiņu katrā rindā attiecīgajā vietā! 

 

 

 

 
Man IR skaidrs, ko nozīmē jēdzieni ‘raksturs’         Man NAV skaidrs, ko nozīmē jēdzieni ‘raksturs’  

Man IR skaidrs, ko nozīmē jēdzieni ‘tikums’         Man NAV skaidrs, ko nozīmē jēdzieni ‘tikums’  

Jēdzieni ‘raksturs’ un ‘tikums’ NOZĪMĒ vienu un to 

pašu 

       Jēdzieni ‘raksturs’ un ‘tikums’ NENOZĪMĒ vienu un to 

pašu 

Tikums NAV TIKAI reliģisks jēdziens        Tikums IR TIKAI reliģisks jēdziens 

Rakstura audzināšana un tikumiskā audzināšana IR viens 

un tas pats  

       Rakstura audzināšana un tikumiskā audzināšana NAV 

viens un tas pats 

Vai piekrīti šiem desmit apgalvojumiem par RAKSTURA AUDZINĀŠANU? 

Rakstura audzināšana VEICINA kritisko domāšanu        Rakstura audzināšana NEVEICINA kritisko domāšanu 

Rakstura audzināšana SEKMĒ personības brīvību        Rakstura audzināšana NESEKMĒ personības brīvību 

Rakstura audzināšana IR pakļauta kādai konkrētai 

reliģiskai doktrīnai 

       Rakstura audzināšana NAV pakļauta kādai konkrētai 

reliģiskai doktrīnai 

Rakstura audzināšanu SAISTĀS  ar konkrētu politisko 

orientāciju  

       Rakstura audzināšanu NESAISTĀS  ar konkrētu politisko 

orientāciju 

Rakstura audzināšana UZLABO skolēnu akadēmisko 

sniegumu 

       Rakstura audzināšana NEIETEKMĒ skolēnu akadēmisko 

sniegumu 

Rakstura audzināšana UZLABO skolēnu uzvedību        Rakstura audzināšana NEUZLABO skolēnu uzvedību 

Rakstura audzināšana PAAUGSTINA nodarbinātības 

iespējas 

       Rakstura audzināšana NEPAAUGSTINA nodarbinātības 

iespējas 

Rakstura audzināšana NEPALĪDZ veidot labas attiecības        Rakstura audzināšana PALĪDZ veidot labas attiecības 

Rakstura audzināšana VEICINA piederību demokrātiskai 

sabiedrībai  

       Rakstura audzināšana NEVEICINA piederību 

demokrātiskai sabiedrībai 

Rakstura audzināšana veicina TIKAI individuālo 

labklājību, nevis sociālo  

       Rakstura audzināšana veicina NE TIKAI individuālo 

labklājību, bet arī sociālo 

Vai piekrīti šiem pašiem desmit apgalvojumiem, runājot par TIKUMISKO AUDZINĀŠANU? 

Tikumiskā audzināšana VEICINA kritisko domāšanu        Tikumiskā audzināšana NEVEICINA kritisko domāšanu 

Tikumiskā audzināšana SEKMĒ personības brīvību        Tikumiskā audzināšana NESEKMĒ personības brīvību 

Tikumiskā audzināšana IR pakļauta kādai konkrētai 

reliģiskai doktrīnai 

       Tikumiskā audzināšana NAV pakļauta kādai konkrētai 

reliģiskai doktrīnai 

Tikumiskā audzināšanu SAISTĀS  ar konkrētu politisko 

orientāciju  

       Tikumiskā audzināšanu NESAISTĀS  ar konkrētu 

politisko orientāciju 

Tikumiskā audzināšana UZLABO skolēnu akadēmisko 

sniegumu 

       Tikumiskā audzināšana NEIETEKMĒ skolēnu 

akadēmisko sniegumu 

Tikumiskā audzināšana UZLABO skolēnu uzvedību        Tikumiskā audzināšana NEUZLABO skolēnu uzvedību 

Tikumiskā audzināšana PAAUGSTINA nodarbinātības 

iespējas 

       Tikumiskā audzināšana NEPAAUGSTINA nodarbinātības 

iespējas 

Tikumiskā audzināšana NEPALĪDZ veidot labas 

attiecības 

       Tikumiskā audzināšana PALĪDZ veidot labas attiecības 

Tikumiskā audzināšana VEICINA piederību 

demokrātiskai sabiedrībai  

       Tikumiskā audzināšana NEVEICINA piederību 

demokrātiskai sabiedrībai 

Tikumiskā audzināšana veicina TIKAI individuālo 

labklājību, nevis sociālo  

       Tikumiskā audzināšana veicina NE TIKAI individuālo 

labklājību, bet arī sociālo 

  

Drīzāk  piekrītu  Nevaru pateikt 

Pilnīgi piekrītu  

Drīzāk  piekrītu  

Pilnīgi piekrītu  

Piekrītu  Piekrītu  



Papildu jautājums skolēniem 
  

Izlasi šos apgalvojumus uz katrā rindiņā apzīmē izvēli, kas norāda, cik tu tam piekrīti vai nepiekrīti (tikai 

viena atbilde katrā rindiņā). Nav pareizās vai nepareizās atbildes!  

 Absolūti 

nepiekrītu 

Nepiekrītu Drīzāk 

nepiekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Piekrītu Absolūti 

piekrītu 

Tu vari mainīt savu 

rīcību, bet tu nevari īsti 

mainīt savu raksturu 

      

Tavs raksturs ir daļa no 

tevis, ko tu nevari mainīt 

pārāk daudz 

      

Tev ir noteiks raksturs 

un nevari neko daudz 

darīt, lai to mainītu  

      

 

 

Vai vēlies kaut ko piebilst par šīs anketas tēmu? 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Liels paldies! 


