Projekts "Latviešu valoda – ar prieku!" Nr. PMIF/6/2018/2/03 (2. apkopojums)
PROJEKTA KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMA ANKETU REZULTĀTU
IZVĒRTĒJUMS (2020. GADS)
2020. gadā projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" norisinājās latviešu valodas kursi, kuru laikā
notika veikta projekta mērķa grupas personu anektēšana (latviešu valodas kursu noslēgumā) ar
mērķi noskaidrot mērķa grupas apmierinātību ar projektā saņemtajiem pakalpojumiem.
Kopā tika aptaujātas 161 personas – latviešu valodas kursu dalībnieki.
1. Vai esat apmierināts par latviešu valodas kursu norisi un organizāciju?
Pēc anketās sniegtās informācijas var secināt, ka 156 personas (97%) no visiem respondentiem
kursu norisi un organizāciju novērtēja ar atbildi: "Jā, esmu apmierināts".
Komentāros tiek minēts, ka kursi ir labi organizēti gan klātienē, gan attālināti, laba atgriezeniskā
saite. Ar pateicību pieminēta administrācijas spēja ātri komplektēt grupas, ņemot vērā grupas
dalībnieku vecumu, intereses u.c.; ar nepacietību gaida kursu turpinājumu.
5 personas (3%) no visiem respondentiem šim jautājumam izvēlējās atbildi: "Daļēji
apmierināts". Komentāros tiek minēts, ka gribētu mācīties klasē, jo 1 respondentam ir
problēmas ar dzirdi, 2 ir problēmas ar datortehniku, 2 personas nav sniegušas papildus
komentārus.
Tādu, kas nav apmierināti, latviešu valodas kursos nebija.
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2. Kā vērtējat latviešu valodas pasniedzēju darbu latviešu valodas kursos?
Kā norāda aizpildīto anketu informācija, 158 personas (98%) no visiem respondentiem
izvēlējušies atbildi: "Apmierināja pilnībā".

Komentāros tiek minēts, ka kursos skolotājas bijušas ļoti profesionālas, atsaucīgas, uzsvars tika
likts uz leksiku un gramatiku. Pozitīvas atsauksmes par pasniedzēju Inese Janišu, Diānu Rezinu,
Andu Klaužu un Gitu Ernstsoni.
3 personas (2%) no visiem respondentiem izvēlējušies atbildi: "Daļēji apmierināja".
Komentāros tiek norādīts, ka attālinātās mācības bija grūtāk uztveramas (tehniskā ziņā), kā arī
attālināto mācību laikā uzmanība netika sadalīta visiem vienādi.
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3. Kā vērtējat mācību materiālu, izmantoto mācību metožu kvalitāti un mūsdienīgumu?
Pēc anketās sniegtās informācijas 150 personas (93%) no visiem respondentiem šo jautājumu
novērtēja ar atbildi: "Apmierināja pilnība". Komentāros procentuāli ļoti daudzi min un ir īpaši
apmierināti ar to, ka tiek izsniegtas bezmaksas mācību grāmatas, darba burtnīcas u.c. materiāli
individuālai lietošanai. Atzīmē inovatīvas mācību metodes, radošo pieeju, kvalitatīvi izstrādāto
mācību programmu.
11 personas (7%) no visiem respondentiem īpaši akcentēja atbildes variantu: "Daļēji
apmierināts". Komentāros tiek minēts, ka mācību grāmata “Laipa”, mācoties latviešu valodu
patstāvīgi, bez pasniedzēja palīdzības, ir grūti uztverama, kā arī ir pieļautas gramatiskās kļūdas.
Tikai ar pasniedzēju palīdzību iespējams izprast šī mācību līdzekļa struktūru un specifiskās
nianses.
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4. Vai šādi latviešu valodas kursi ir nepieciešami trešo valstu pilsoņiem?
Uz šo jautājumu visi 161 respondentu (100%) izvēlējušies atbildi: "Jā, noteikti".
Komentāros tiek minēts, ka kursu laikā ir iegūtas jaunas zināšanas, kas ir ļoti nepieciešamas gan
darbā, gan integrējoties sabiedrībā. Turklāt, pateicoties labvēlīgai atmosfērai nodarbību laikā,
kas īpaši ir tiek veicināta no organizatoru puses, ir satikti jauni, interesanti cilvēki. Norāda, ka
kursu laikā izveidotā saikne ir ļoti svarīga ir pašu kursantu savstarpējā saskarsmē arī ārpus
nodarbībām (kopā apmeklē dažādus pasākumus, teātrus), iegūti jauni draugi, sociālā
mijiedarbība (palikušas grupas WhatsApp).
5. Vai šāda veida kursos ir nepieciešamas kafijas pauzes?
Pēc anketas sniegtās informācijas – 156 personas (97%) no visiem respondentiem izvēlējušies
atbildi: "Jā, noteikti".
Komentāros tiek minēts, ka kafijas pauzes dod atslodzi, kā arī dod iespēju neformāli aprunāties
ar citiem cilvēkiem un pasniedzēju; tās ir lielisks integrācijas līdzeklis (atzīmē, ka no rīta
atnākot uz iedzerot tasi karstas kafijas, pozitīvs noskaņojums visai dienai); rada pozitīvu brīvu
atmosfēru kursu laikā; šīs pauzes saliedē/apvieno cilvēkus. Cilvēkiem patīk tas, ka, atnākot uz
kursiem, viņi var pagatavot sev kafiju, paņemt uzkodas, tas noņem spriedzi, atbrīvo pirms
kursiem. Kafijas pauzes latviešu valodas kursos uztver ar sajūsmu, pateicas par tām.
5 personas (3%) no visiem respondentiem atzīmējuši atbildi: ”Nav viedokļa”.
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6. Vai šie kursi noderēs Jūsu profesionālajām (darba vajadzībām)?
Pēc anketās sniegtās informācijas – 158 personas (98%) no visiem respondentiem izvēlējušies
atbildi: "Jā, noteikti".
3 personas (2%) no visiem respondentiem atzīmējuši atbildi: ”Nav viedokļa”.
Liela daļa respondentu (3.valstu pilsoņi) plāno strādāt, tomēr tieši vājo latviešu valodas
zināšanu dēļ, ir grūtības atrast darbu, tāpēc atzīst, ka latviešu valodas zināšanas ir ļoti
nepieciešamas un kursi dod šo iespēju – apgūt latviešu valodu tādējādi atrast darbu. Tāpat

daudzi kursu dalībnieki akcentē, ka pašreizējie darba devēji prasa latviešu valodas prasmes
vismaz minimālākajā – A1 līmenī, un bez latviešu valodas zināšanām Latvijā nav iespējams
dzīvot un strādāt.
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7. Kādas jaunas prasmes/zināšanas ieguvāt latviešu valodas kursos?
Respondenti atbild, ka sākuši runāt, rakstīt un lasīt daudz labāk, atzīst, ka uzlabojuši savas
zināšanas gramatikā un papildinājuši vārdu krājumu. Viens no kursantiem min, agrāk ir mācījies
kādos maksas kursos, bet rezultāta nav bijis, turpretim šajos kursos valoda “atklājusies” viegli
un nodarbības sagādājušas lielu prieku. Daudziem ir svarīgi tas, ka pēc kursiem spēj runāt
sabiedriskās vietās, veikalos, ar kaimiņiem, ar draugiem latviski, nekautrējas atbildēt uz svešu
cilvēku jautājumiem, jo kursi devuši pārliecību. Vecāki raksta, ka tagad var palīdzēt pildīt mājas
darbus latviešu valodā saviem bērniem sākumskolas klasēs. Strādājošie raksta, ka sākuši
sarakstīties ar klientiem un kolēģiem e-pastos, neprasot palīdzību citiem. Daži priecājas par to,
ka jau kursu laikā, pateicoties uzlabotām latviešu valodas zināšanām, ir atraduši darbu.
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