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Mācību priekšmets, kas tiek īstenots 11. un 12.
klasē un par kuru tiek saņemts summatīvais
vērtējums. Tas tiek atspoguļots 12. klases

sekmju izrakstā.

Patstāvīgi īstenots pētījums

Pētniecības darbs Sabiedriskais darbs

Kas ir projekta darbs?

Jaunrades darbs

Mācību uzņēmums Mākslinieciskās
jaunrades darbs

Dizaina risinājums

Saistībā ar
padziļināto mācību

priekšmetu
 



Projekta

darba mērķis

1) veikt patstāvīgu darbu, lai nostiprinātu lietpratību kompleksās situācijās
dažādās mācību
jomās;
2) pārdomāti un atbildīgi izvēlēties sev saistošu tematu un projekta darba formu
patstāvīgai darbībai;
3) izvirzīt un sasniegt mērķus, sadarbojoties ar darba procesā iesaistītajām pusēm;
4) veidot izpratni par zināšanu un pieņēmumu veidošanos un to kritisku
izvērtēšanu indivīda un grupas līmenī;
5) attīstīt un lietot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes;
6) pilnveidot jaunrades, plānošanas, darba uzraudzības un darba prezentēšanas
prasmes;
7) attīstīt un pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes un kritisku mācīšanās
pieeju, kā arī regulāri un sistemātiski izvērtēt savu sniegumu;
8) saskatīt kursā attīstīto prasmju pārneses iespējas uz citām mācību jomām,
apzinoties un izprotot šo prasmju starpdisciplinaritāti;
9) saistīt kursā iegūto mācību un mācīšanās pieredzi ar personisko izaugsmi un
profesionālo mērķu realizēšanas iespējām



Par īstenotu projekta darbu liecina: 
• iesniegts projekta darba galarezultāts –
pētniecības darba apraksts vai iesniegts
mācību uzņēmuma apraksts vai iesniegts
mākslinieciskās jaunrades darba apraksts un
publiski demonstrēts radītais artefakts;
• iesniegts projekta darba pašnovērtējuma
portfolio; 
• demonstrēta projekta darba prezentācija.

Projekta darba

īstenošanas

prasības? 



1 Mācību priekšmets

2 Paredz dažādas izpildes formas

3 Prezentē skolas līmenī

4 Izstrādes laiks 11.-12.klase

5 Saistīts ar padziļināto kursu

1 Viens no ģimnāzijas  kritērijiem

2  Zinātniski pamatots pētījums

3
Prezentē pilsētas, reģiona, valsts
līmenī

4 Izstrādes laiks 9.-12.klase

5 Nav saistīts ar padziļināto kursu

Projekta darbs ZPD



Projekta darba tēma Projekta darba veids Padziļinātais kurss

Angļu valodas stunda bērnu dārzā Angļu valodas stunda bērnu dārzā Angļu valoda ||

Fibonači skaitļi ikdienas dzīvē Pētnieciskais darbs Matemātika II

Gaismas pulkstenis Jaunrades darbs Programmēšana II

Reducēto cukuru, C vitamīna un
fosforskābes noteikšana apelsīnu sulā

Pētnieciskais darbs Ķīmija II

Ātrās modes ietekme uz pasaules ekoloģiju Jaunrades darbs Dizains un tehnoloģijas II

Grāmata par zaudējumiem dzīves garumā Mākslinieciskās jaunrades darbs Angļu valoda II

Projekta darba tēmas



Metodiskie materiāli

 https://mape.skola2030.lv/resources/13965 

 https://mape.skola2030.lv/resources/14167 

https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/projekta-darbs

https://docs.google.com/document/d/1SBWfYsncOLPQH-
7wpBHg_DXllms-R_wwSadBrQD6Dr4/edit 
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