
 

 

 

 

 

 

Diagnostikas darbs par drošību ceļu satiksmē 10.-12.klasēm 

 

Detalizēta informācija par diagnostikas darba norisi 

 

Valsts izglītības satura centram sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas 

Interneta asociācijas Drošāka interneta centru (drossinternets.lv), visu Latvijas izglītības 

iestāžu 10.-12. klašu skolēni tiek aicināti piedalīties diagnostikas darbā par drošību ceļu 

satiksmē, kas veltīts skolēnu zināšanu, attieksmes un potenciālās rīcības novērtēšanai. 

Pedagogi tiek aicināti līdz 25.februārim reģistrēt savas skolas 10., 11. un 12. klašu skolēnu 

dalību vietnē csdd.drossinternets.lv 

Diagnostikas norise: 2020.gada 2., 3. vai 4.martā tiešsaistē csdd.drossinternets.lv  

Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību ceļu satiksmē, 

noskaidrot skolēnu attieksmi un potenciālo rīcību situācijās, kas saistītas ar drošību uz ceļa, kā 

arī noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt informāciju medijos par notikumiem uz ceļa. 

Diagnostikas darbā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai stiprinātu ikdienas atbalstu pedagogiem 

un skolēniem tematos un jomās, kur uzrādītas nepietiekamas vai vājas zināšanas un 

nepietiekama rīcībspēja (mācību un metodiskie materiāli, semināri u.c. atbalsta formas). 

Diagnostikas darbs ietvers 32 jautājumus, kas sadalīti tematiskos blokos: ceļu satiksmes 

noteikumi; kritiskā domāšana; attieksme un rīcība. 

Katram jautājumam doti 4 iespējamie atbilžu varianti, no kuriem skolēnam jāizvēlas viena 

pareizā atbilde, to ieklikšķinot. Katrs skolēns diagnostikas darbā piedalās vienu reizi.  

Sagatavošanās un reģistrācija 

Pedagogi tiek aicināti līdz 25.februārim reģistrēt savas skolas 10., 11. un 12. klašu skolēnu 

dalību csdd.drossinternets.lv vietnē 

Pedagogi, kas būs reģistrējuši savas skolas skolēnu dalību, 28.februārī uz reģistrācijas formā 

norādīto e-pasta  adresi saņems unikālu piekļuves kodu, ar kuru konkrētās skolas skolēni 

varēs piekļūt diagnostikas darbam. Ja 28.februārī līdz plkst. 15.00 neesat saņēmuši piekļuves 

kodu, lūdzam rakstīt uz csdd.diagnostika@drossinternets.lv, norādot savas skolas nosaukumu 

un e-pasta adresi, ar kādu reģistrējāt savu skolu diagnostikas darbam. 

 

https://csdd.drossinternets.lv/
https://csdd.drossinternets.lv/


Tehniskais nodrošinājums 

Diagnostikas darbs noritēs tiešsaistē. Lūdzam pārliecināties, ka skolēniem ir pieejami datori ar 

internetu. 

Diagnostikas norise: 2., 3., vai 4.martā no plkst. 8.00 – 17.00 tīmekļa vietnē 

csdd.drossinternets.lv 

Diagnostikas darba izpildes laiks - 40 minūtes. Tas būs pieejams latviešu valodā un aizpildāms 

tikai elektroniski. 

Skolēns savu atbildi apstiprina, piespiežot pogu „Atbildēt”. Ja skolēns par savu sniegto atbildi 

šaubās, tad pirms pogas „Atbildēt” piespiešanas var ielikt ķeksīti izvēles rūtiņā „Šaubos”. 

Atbilde tiek ieskaitīta, bet uzdevums  sarakstā vizuāli tiek izcelts, lai norādītu, kuri uzdevumi 

jāpārskata vēlreiz. 

Ja ir tehniskas  problēmas, piemēram, ar datoru, tad skolotājs, izvērtējot situāciju, var atļaut 

sākt darbu vēlreiz.  

Diagnostikas rezultāti 

Skolēns uzreiz pēc testa izpildes uzzinās iegūto punktu skaitu šādā formātā: “Tu esi atbildējis 

pareizi uz 24 no 32 jautājumiem (75%)” 

Savukārt skolotājam, kurš reģistrējis savas skolas skolēnus, tūlīt pēc diagnostikas darba 

izpildes vietnē csdd.drossinternets.lv būs pieejama informācija par visu savas skolas skolēnu 

rezultātiem procentos atsevišķi pa reģistrētajām klasēm. Rezultāti tiks parādīti kopā par visiem 

vienas klases skolēniem, bet atsevišķi par katru no diagnostikas testa jautājumiem. Lai 

pedagogs varētu apskatīt skolēnu sasniegumus, tīmekļa vietnē csdd.drossinternets.lv 

jāievada skolas lietotājvārds un pedagoga parole. 

Pēc Diagnostikas darba lūdzam skolotājus ar skolēniem pārrunāt testa pareizās atbildes, 

izmantojot Valsts izglītības satura centra un Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavoto 

metodisko materiālu, kur katra jautājuma pareizā atbilde ir izskaidrota un ierosināts izmantot 

kādu papildmateriālu zināšanu padziļināšanai. Izstrādāto metodisko materiālu skolotājs 

saņems e-pastā.  

Analīze par diagnosticējošo darbu rezultātiem visā Latvijā tiks sagatavota un publicēta Valsts 

izglītības satura centra un Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā līdz 24.aprīlim. 

Papildus informācija 

Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs Valsts izglītības satura centrs un Latvijas 

Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs. Sīkāka informācija visc.gov.lv un 

drossinternets.lv Diagnostikas darbu koordinēs Valsts izglītības satura centra mācību satura 

speciāliste Sandra Falka. 

Iegūtie dati tiks aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un netiks izpausti 

trešajām personām! 

Jautājumu gadījumā rakstiet uz csdd.diagnostika@drossinternets.lv  

https://csdd.drossinternets.lv/
https://visc.gov.lv/
https://drossinternets.lv/
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