
Projektu darbs 7.klasei 2020./2021.m.g. 

 
Projekta darba mērķis-  izveidot mācību materiālus, kurus var izmantot mācību procesā. 
  
Darba gaita: 

1. Iepazīsties ar vērtēšanas kritērijiem.(skatīt PIELIKUMĀ) 

2. Izvēlies klasi (kurā šo darbu varētu izmantot). 

3. Izvēlies mācību priekšmetu. 

4. Izvēlies tēmu (var izmantot soma.lv, apskatot mācību grāmatas). 

5. Izvēlies darba formu. 

a. Prezentācija 

b. Viktorīna 

c. Plakāts 

d. Darba lapas ar uzdevumiem 

6. Sazinies ar skolotāju e-klases saziņā, kurš būs tava darba vadītājs un vērtētājs. 

7. Vienojieties par tēmu, darba formu (var būt vairākas vienlaicīgi). 

8. Aizpildi anketu, kurā jāatbild uz jautājumiem: 

a. Vārds, uzvārds. 

b. Tēma. 

c. Klase. 

d. Darba forma. 

e. Kādēļ izvēlējies šo darbu? 

f. Kāda palīdzība nepieciešama? 

g. Darba vadītājs. 

9. Izstrādā darbu. 

10. Apraksti darbu (īsi) datorrakstā(kritēriji PIELIKUMĀ): 
• Virsraksts (tēma) 

• Pamatojums, kāpēc izvēlēta konkrētā mācību priekšmeta tēma un darba forma. 

• Darba mērķis( ko gribat iemācīt, pārbaudīt, pilnveidot…?)  

• Darba izstrādes apraksts un paredzamais pielietojums. 

• Secinājumi par darbu. (Kas izdevās, neizdevās? Ko vēl varētu uzlabot?) 

• Izmantotās literatūras saraksts, interneta adreses. (ja esat to izmantojuši) 

• Datums  

• Autors 

 

11. Darbs jāiesniedz līdz 26. februārim 



PIELIKUMS 

Darba vērtēšanas kritēriji. 

N.p.k. Kritērijs Punkti 

Jā Daļēji Nē 

1. Darba atbilstība izmantošanai stundā. 10 5 1 

2. Darba apraksta saturs 5 3 0 

3. Darba apraksts datorrakstā. 

• Virsraksts (fonts Times New Roman, izmērs 16, centrēts) 

• Teksts (fontu izmērs 12, atstarpe 1,5, rindkopas atkāpe 1,5) 

• Lapas iekārtojums (atkāpes – no augšas, apakšas – 2 cm., 

 no  kreisās puses -3 cm.,no labās puses – 1 cm.) 

5 3 0 

4. Izpildītas darba formas minimālās prasības. 10 5 1 

5. Papildus punkti:    

 Darbs izpildīts laikā 4 1 0 

 Inovācija (jauna ideja) 3 1 0 

 Sadarbības prasme ar darba vadītāju 3 1 0 

 Atzīme pēc e-klases vērtēšanas skalas.                 KOPĀ 40   

 

 

Minimālās prasības izvēlētajā darba formā. 
Prezentācija –  

• vairāk par 10 slaidiem,  

• vismaz divi attēli,  

• viegli uztverama, nepārblīvēta informācija, 

• ievērota pareizrakstība, 

•  slaidu pārejas, 

•  animācija,  

• video. 

Viktorīna - 

• vairāk par 15 jautājumiem, 

• ievērota pareizrakstība, 

• izmantoti vismaz 5 attēli, 

• sagatavota digitāli (Google Veidlapas, PowerPoint, Kahoot vai citā), 

• parāda pareizās atbildes. 

Plakāts- 

• vismaz 3 attēli, zīmējumi, 

• viegli uztverama, nepārblīvēta informācija, 

• ievērota pareizrakstība, 

• plakāta izmērs A1. 

Darba lapas- 

• viegli uztverama, nepārblīvēta informācija, 

• ievērota pareizrakstība, 

• uzdevumi atbilstoši darba tēmas mērķim, 

• vismaz trīs dažādi uzdevumi, 

• skaidri un saprotami uzdevuma nosacījumi. 


