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Datu analīze: Rezultātu izplatīšanas seminārs VISC, IZM 

 

Dalībnieki 

Tika analizētas 162 anketas. Respondenti ir: 7 (4,3%) studenti, 16 (9,9%) augstskolu docētāji, 10 

(6,2 %) pirmsskolas izglītības pedagogi, 8 (4,9 %) priekšmetu skolotāji/skolu pedagogi, 28 (17,3 

%) sociālie pedagogi, 23 (14,2%) speciālie skolotāji, 14 (8,6 %) izglītības iestāžu vadītāji, 10 

(6,1%) psihologi, 5 (3,1%) medicīnas darbinieki, 30 (18,5%) vecāki, 11 (6,8%) nav norādījuši 

piederībai kādai no minētajām grupām.  

4 (2,5%) ir vecumā līdz 25 gadiem, 22 (13,6 %) respondentu vecumā no 26 līdz 35 gadiem, 45 

(27,8%) respondentu vecumā no 36 līdz 45 gadiem, 60 (37%) respondenti vecumā no 46 līdz 55 

gadiem un 27 (16,7%) respondenti vecāki par 55 gadiem. 4 (2,5%) respondenti vecumu nevēlējās 

norādīt. 

Metodoloģija 

Tika izveidota anketa, kurā respondentiem atbilstoši Likerta skalai bija jānovērtē savas digitālās 

prasmes divos aspektos: cik lielā mērā prasmes Jums piemīt (Esamība) un cik bieži prasmes 

nepieciešamas ikdienas studijās/darbā (Nepieciešamība). Tika noteikti 5 kritēji Informācijas 

apstrādes prasme, Komunikācija, Satura veidošana, Drošība un Problēmrisināšana 

Kronbaha alfa koeficients testa ticamības pārbaudei skalā Informācijas apstrādes prasme 

(α=.869), Komunikācija (α=.832), Satura veidošana (α=.892), Drošība (α=.853), 

Problēmrisināšana  (α=.880) liecina par labu iekšējo saskaņotību.  

Dati tika kodēti un apstrādāti programmā SPSS, izmantojot Paired Samples Test un One-Way 

ANOVA test 

Rezultāti 

Sākotnēji tika analizēti kritēriji (skat. 1.tabula). 

1.tabula. Kritēriju novērtējums (p starp E un N) 

Faktors 
Mean Statistiski nozīmīgās 

atšķirības  Esamība Nepieciešamība 

Informācijas apstrādes prasme 15,00 15,40 - 

Komunikācija 18,41 17,93 - 

Satura veidošana 9,61 11,23 ,000 

Drošība 15,96 17,09 ,003 

Problēmrisināšana 12,91 15,22 ,000 
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Rezultāti liecina, trīs kritērijos pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp esošo prasmju un šo 

prasmju nepieciešamības novērtējumu: esošās prasmes zemākas par nepieciešamajām un 

nepieciešama to pilnveide. Rezultātu labākai izpratnei tika analizēti kritērijus raksturojošie 

apgalvojumu (2.tabula), kur norādītas statistiski nozīmīgās atšķirības kad (p<.05)un esošo (E) un 

nepieciešamo (N) prasmju vidējais novērtējums visā respondentu kopā.  
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2.tabula. Kritēriju raksturojošo apgalvojumu novērtējums 

Apgalvojums 
p Vidējais 

E N 

Informācijas apstrādes prasme 

Es varu izmantot detalizētas meklēšanas stratēģijas (piem., meklēšanas operatorus OR, 

AND, NOT utt.), lai efektīvāk  atrastu informāciju 

- 2.099 2.198 

Es varu izmantot tīmekļa plūsmas (piem., RSS barotnes), lai saņemtu atjauninātu 

saturu, kas mani interesē 

- 2.031 2.111 

Es varu novērtēt informācijas derīgumu un uzticamību, izmantojot dažādus kritērijus 

(piem., autors, avots, atsauces, mērķis, precizitāte) 

- 2.944 2.860 

Es esmu informēts/-a par jauniem risinājumiem informācijas meklēšanas, glabāšanas 

un izgūšanas jomā. 
.000 2.315 2.611 

Es varu saglabāt internetā atrasto informāciju dažādos formātos - 3.019 3.025 

Es varu izmantot informācijas glabāšanas mākonī pakalpojumus. - 2.605 2.605 

Komunikācija 

Es aktīvi izmantoju plašu saziņas rīku spektru (e-pastu, tērzēšanu, īsziņas, tūlītējo 

ziņojumapmaiņu, blogus, mikroblogus, sociālos tīklus) saziņai internetā. 

.003 3.265 3.105 

Es protu izveidot un pārvaldīt vienu vai vairākas digitālās identitātes, ievērojot interneta 

drošības pasākumus 

- 2.815 2.728 

Es koplietoju datus, informāciju un digitālo saturu ar citiem, izmantojot atbilstošas 

digitālās tehnoloģijas  

- 2.691 2.784 

Es aktīvi piedalos tiešsaistes telpās un izmantoju dažādus tiešsaistes pakalpojumus 

(piem., sabiedriskos pakalpojumus, internetbanku, iepirkšanos internetā)  

- 3.488 3.253 

Es protu izmantot dažādus digitālos instrumentus un tehnoloģijas sadarbības procesiem, 

tostarp jaunu projektu, zināšanu radīšanai  
- 2.630 2.710 

Saziņā ievēroju ētikas normas, apzinoties kultūras un paaudžu daudzveidību digitālajā 

vidē  . 
.003 3.525 3.346 

Satura veidošana 

Es varu radīt vai pārveidot sarežģītu multivides saturu dažādos formātos, izmantojot 

dažādas digitālās platformas, rīkus un vides. 
.000 2.049 2.358 

Es varu izveidot tīmekļa vietni, izmantojot programmēšanas valodu .000 1.296 1.710 

Es varu izmantot dažādu rīku papildu formatēšanas funkcijas (piem., pasta sapludinā-

šanu, apvienot atšķirīgu formātu dokumentus, izmantot sarežģītas formulas) 
.000 1.605 1.932 

Es zinu, kā izmantot licences un autortiesības. - 2.043 2.173 

Es protu programmēt kādā no programmēšanas valodām .000 1.204 1.444 

Es zinu, kā projektēt, izveidot un modificēt datubāzes ar datora rīku .005 1.420 1.611 

Drošība 

Es bieži pārbaudu drošības konfigurāciju un sistēmas ierīcēm un/vai 

lietojumprogrammām, kuras izmantoju. 
.000 2.068 2.401 

Es izprotu riskus un draudus digitālajā vidē. - 3.086 3.105 

Es zinu, kā rīkoties, ja mans dators ir inficēts ar vīrusu. .000 2.543 2.951 

Es zinu, kā šifrēt e-pastus vai failus. .000 2.136 2.617 

Es zinu par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz veselību un kā izvairīties no veselības riskiem 

un fiziskās un psiholoģiskās labklājības apdraudējumiem 
- 3.056 3.062 

Apzinos digitālo tehnoloģiju ietekmi uz vidi. - 3.074 2.951 

Problēmrisināšana 

Es varu atrisināt gandrīz visas problēmas, kas rodas, izmantojot digitālās tehnoloģijas. .000 2.006 2.457 
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Es varu izvēlēties atbilstošo rīku, ierīci, lietojumprogrammu, programmatūru vai 

pakalpojumu, lai atrisinātu (netehniskas) problēmas. 
.000 2.123 2.549 

Es sekoju tehnoloģiju attīstībai. .000 2.148 2.494 

Es saprotu, kā darbojas jauni rīki. .000 2.099 2.481 

Es spēju atbalstīt citus, izmantojot savu digitālo kompetenci .001 2.296 2.537 

Es pastāvīgi atjauninu savu digitālo prasmi. .000 2.241 2.698 

 

Kritēriju novērtējums tika analizēts, vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības atkarībā no 

respondentu vecuma, pozīcijas 

Kritērija Drošība Nepieciešamības novērtējumos konstatētas statistiski nozīmīgas (p=.038) 

atšķirības atkarībā no respondentu pozīcijas (skat. 1.att.), kur lielāko uzmanību drošības 

jautājumiem pievērš skolas pedagogi (Mean 20,50) un studenti (Mean 19,14). 

 

1.attēls. Kritērija Drošība Nepieciešamības novērtējums atkarībā no respondentu statusa 

 

Savukārt, novērtējot Nepieciešamību, statistiski nozīmīgās atšķirības vairs netika 

konstatētas. 

Statistiski nozīmīgas atšķirības atkarībā no respondentu vecuma tika konstatētas faktoru 

Komunikācija un Problēmrisināšana novērtējumos (3.tab.). Turklāt datu analīzē iegūtās vidējās 

vērtības liecina, ka digitālajā komunikācijā tikai respondent līdz 25 gadiem uzskata, ka esošās 

prasmes zemākas nekā nepieciešams, pārējo vecuma grupu respondenti pārliecināti, ka esošās 

prasmes augstākas par darbā nepieciešamajām.  
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3,tabula. Statistiski nozīmīgās atšķirības atkarībā no respondentu vecuma 

 

Faktors p 
Mean 

līdz 25 g. 26-35 g. 36-45 g. 46-55 g. virs 55 g. 

Komunikācija_E .020 19.50 20.73 17.89 18.17 17.59 

Komunikācija_N .029 19.75 20.41 17.60 17.15 17.96 

Problēmrisināšana_E .009 13.75 15.77 12.22 12.70 12.26 

Problēmrisināšana_N .016 15.75 18.00 14.56 15.15 13.70 
E-Esamība 

N-Nepieciešamība 

 

Citos gadījumos statistiski nozīmīgas atšķirības atkarībā no respondentu dzimuma netika 

konstatētas. 

Nepieciešamības analīzē klāsteru analīzes rezultātā tika izdalītas 2 respondentu grupas (2. att.), 

kad 1.grupā ir 40,4 %, bet 2.grupā 59,6 % respondentu. 

 

 
2.attēls. Klāsteru analīzes rezultāti 

 

Redzam, ka 1.grupas respondenti augstāk nekā 2.grupas respondent novērtē visu faktoru 

nepieciešimību, kas ļauj pieņemt, ka viņi vairāk motivēti digitālās kompetences pilnveidei  
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4.tabula. Vecāku un padagogu novērtējums faktoriem 

 

Faktors 
Esamība Nepieciešamība 

p Vidējais p Vidējais 

Informācijas apstrādes prasme .016 15.42 13.43 .032 15.76 13.60 

Komunikācija - 18.53 17.20 .015 18.46 16.27 

Satura veidošana .041 9.70 8.40 - 11.23 10.63 

Drošība - 16.31 14.73 .036 17.45 15.33 

Problēmrisināšana - 13.27 11.70 - 15.34 14.80 
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