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Izdots saskaņā ar skolas nolikuma 4.22. punktu  

Metodiskās padomes reglamenta 3.7. punktu 

 

Projekta darba norises kārtība 

 
1. Projekta darba raksturojums 

 

1.1.1. – 6.klašu grupā skolēni izstrādā klases projekta darbus, izmantojot  pētniecisko darbību kā 
mācību metodi. Tos strādā 3 līdz 5 mācību dienas mācību gada laikā aprīlī. Dienu skaitu un laiku 
nosaka ar direktora rīkojumu līdz 30. janvārim.   

1.2.4. – 6.klašu grupā skolēniem tiek piedāvāta iespēja izstrādāt individuālu pētniecisko darbu kādā no  
septiņām izglītības jomām. Skolēni vienojas ar priekšmetu skolotājiem par pētniecisko darbu 
tēmām. Pētnieciskais darbs tiek izstrādāts viena vai divu mācību gadu laikā skolotāja – pētnieciskā 

darba vadītāja vadībā. Pētnieciskā darba aizstāvēšana notiek pa izglītības jomām  saskaņā ar skolas 
gada darba plānu. 

 
2. Projekta darba mērķis 

 

2.1.Pilnveidot skolēniem mācīšanās kompetenci, veidojot patstāvīga praktiskā un pētnieciskā darba  
iemaņas. 

 
                                              3.   Projekta darba uzdevumi 

 
3.1 Padziļināt un nostiprināt skolēnu zināšanas viņiem interesējošā jomā. 
3.2.Attīstīt skolēnos radošā darba spējas.  
3.3.Mācīt izmantot dažādus informācijas avotus. 
3.4.Pilnveidot patstāvīgā darba prasmi, strādājot ar informācijas avotiem.  
3.5.Apzināt dažādas pieraksta tehnikas informācijas iegūšanai, uzkrāšanai, izpratnei.  
3.6.Veidot prasmi atlasīt, analizēt, vērtēt iegūto informāciju par izvēlēto tematu un konkrēto problēmu, 

atšķirt galveno no mazsvarīgā.  
3.7. Mācīt izmantot pētnieciskā darba metodes problēmu izpētē.  
3.8.Mācīt sagatavot prezentāciju un attīstīt prasmi publiski uzstāties. 
3.9.Mācīt sadarbības prasmes. 
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4. Projekta darba īstenošanas posmi 

 

4.1. Pētnieciskā darba tēmas izvēle.  
4.2.Pētnieciskā darbība – darbs ar uzziņu materiāliem un avotiem. 
4.3.Pētnieciskā darba rezultātu apkopošana un noformēšana.  
4.4.Darba prezentācija. 

 

5. Prezentācijas kritēriji 

 

5.1. Prezentācijā iesaistās visa klase. 

5.2.Prezentācijas tekstu skolēni runā no galvas. 

5.3.Tiek ievērots laika limits līdz 10 minūtēm. 

5.4.Prezentācijas laikā skolēniem ir atbilstoša stāja. 
 

6. Klases projekta darba organizācija un vadība 

 
6.1.Līdz 1. novembrim skolas administrācija izveido skolotāju sadarbības grafiku projektu dienu 

vadīšanai klasēs un iepazīstina ar to skolotājus. 
6.2.Katras  klases audzinātājs kopā ar nozīmēto mācību priekšmeta skolotāju ir atbildīgi par projektu 

dienu plānošanu un vadīšanu.  
6.3. Klases audzinātājs kopā ar nozīmēto mācību priekšmetu skolotāju izvērtē skolēna veikumu 

katrā no projekta dienām, e-klasē pie alternatīvajām darba formām ierakstot vērtējumu i/ni 

(veikts savs individuālais uzdevums grupā, uzticētā darba atbilstošs noformējums, aktīvi 
līdzdarbojas grupas darbā, prezentācijas tekstu runā no galvas) 

 
7. Individuālo pētniecisko darbu organizācija un vadība 

        

7.1. Ja skolēns izvēlējies izstrādāt individuālo pētniecisko darbu, viņam jāpiesakās pie attiecīgā 
mācību  

priekšmeta skolotāja līdz 1. oktobrim, vienojoties par projekta darba tēmu. 
7.2. Mācību priekšmeta skolotājs katru mācību gadu vada vismaz vienu individuālo pētniecisko 
darbu,  
      līdz 10. oktobrim aizpildot informāciju par projektu vadīšanu e-klasē. 
7.3.Individuālais pētnieciskais darbs tiek izstrādāts, skolēnam sadarbojoties ar pētnieciskā darba 
vadītāju  

mācību stundu un konsultāciju laikā. 
7.4.Strādājot individuālo pētniecisko darbu, skolēni vadās pēc Liepājas pilsētas 4.-6. klašu skolēnu    
       pētniecisko    darbu konferences “Jaunais pētnieks” norises kārtības. 
 

8. Projekta darba pārraudzība 

 

8.1.Klašu projekta darbu rezultāti, kā arī  nepieciešamie uzlabojumi,  problēmas, priekšlikumi tiek 
izrunāti  
  MK sanāksmēs, apkopojums iesniegts dir.v. izglītības jomā. 
8.2.MK apkopotie izvērtējumi, izteiktie priekšlikumi, uzlabojumi tiek izskatīti MP sanāksmē.  
8.3.Direktores vietniece izglītības jomā projekta darba izvērtējumu sniedz pedagoģiskās padomes 
sēdē maijā. 

 

 Direktore    K.Bārdule 

 
Ziedkalne 63423205 
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