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Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ulbrokas vidusskolas vasaras nometnes “Talantu salidojums”

Nometnes novērtējuma anketu apkopojums:

Šajā nometnē man patika:
-

Braukt ekskursijās.
Krāsot kreklus.
Ka cilvēki bija draudzīgi savā starpā.
Ekskursijas, īpaši stāsti par Billi.
Brauciens uz jūru.
Pludmale.
Krāsot kreklus.
Billes Rīga, Raiņa un Aspazijas muzejs. Jūra.
Iespēja doties uz Rīgu dažādās ekskursijās.
Braukt ekskursijā.
Viss.
Ekskursija un drēbju apgleznošana.
Man patika viss.
Visas ekskursijas, skolotājas un radošās darbnīcas.
Interesantā un aktīvā pieeja. Daudz pozitīvu emociju. Sirsnīgā atmosfēra.

Visinteresantākā nometnes diena bija:
-

Piektdiena, kad devāmies uz Rīgas Kinostudiju.
Visas dienas, laikam piektdiena.
Piektdiena.
Otrdiena.
Otrdiena.
Piektdiena
Trešdiena un piektdiena.
Trešdiena.
Pirmdiena.
Piektdiena.
Trešdiena. Trešdiena, kad braucām uz jūru.

-

Diena jūrmalā.
Piektdiena.
Noteikti.

Nometnes laikā es būtu darījis savādāk:
-

Manuprāt, es visu izdarīju pareizi.
Gribētu garāku un ilgāku nometni.
Ēdusi autobusā nevis jūrmalā, kur uzbruka kaijas.
Neko.
Vairāk braukātu.
Es neko nedarītu savādāk.
To, ka es būtu paņēmusi līdzi kreklu, ko apgleznot.
Neko, jo viss ļoti patika.

Nometnes laikā es ieguvu:
-

Jaunu informāciju un uzzināju interesantas lietas.
Ļoti labi pavadītu laiku un dažādas zināšanas.
Jaunus draugus, interesantas spēles un vienu no jaukākajiem
piedzīvojumiem vasarā.
Atmiņas un piedzīvojumus.
Jaunas zināšanas.
Zināšanas.
Daudz jaunu zināšanu.
Gribu aiziet uz filmu “Bille”, stiprākas attiecības ar meitenēm, kuras sen
neesmu satikusi.
Zināšanas.
Zināšanas.
Zināšanas par Raini un Aspaziju.
Jaunu pieredzi no vietām, kurās, iespējams, nekad būtu bijusi.
Jaunas lietas, bet dažas jau zināju.
Pamācību, kā krāsot drēbes.

Savu dalību nometnē es vērtēju:
-

Labi.
Izcili.
Labi, es visur piedalījos un ieguvu jaunu pieredzi.
Labi un pieņemami.
Labi.
Labi.
Labi, es ļoti labi pavadīju laiku.
Pozitīvi.
Ļoti labi.
Kā aktīvu un draudzīgu.
Ļoti labi un interesanti.
Izcili.
Izcili.
Pozitīvi.

Visas nometnes aktivitātes es vērtēju:
-

Piedalīties un radoši izpausties.
Gandrīz izcili.
Ļoti labi.
Ļoti interesanti un piedzīvojumiem bagāti.
Kā aizraujošas, interesantas un aktīvas.
Ļoti labi.
Pozitīvi.
Normāli, joo bija arī dažas garlaicīgas aktivitātes.
Izdarītas.
Labi.
Labi un interesanti.
Labi, mums gāja jautri.
Jautri.
Ļoti forši.

Secinājumi, komentāri, ieteikumi, priekšlikumi:
-

Cilvēki bija draudzīgi, tāpēc noteikti apmeklēšu šo nometni vēl.
Viss ir forši un feini.
Secinu, ka nometnes ir labi pasākumi, un arī citus gadus varētu šādos
pasākumos piedalīties.
Ja nākamgad būs nometne, noteikti pieteikšos. Bija forši. Ieguvu jaunus
draugus, pusdienas no “Lido” bija garšīgas, it sevišķi ceturtdien.
Gribētu, lai būtu vairāk puišu.
Es ļoti labi pavadīju laiku, un man prieks, ka es piedalījos šajā nometnē.
Varētu izveidot divas grupas.
Varēja palikt pludmalē vēl ilgāk. Man patika šī nometne, jo mēs ar
diviem draugiem visu laiku smējāmies un runājām.
Manuprāt, šī nometne bija perfekta.
Man ļoti patika.
Labi, ka pieteicos, ļoti interesanta nometne, varēja vēl vienu dienu
ekskursijā.
Varbūt varējām vēl kur aizbraukt, iespējams, nākamgad varētu palikt pa
nakti. Es noteikti atgriezīšos!
Ļoti jauka atmosfēra un pozitīvs noskaņojums.

