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LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLAS
7. – 9. klašu skolēnu
PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS
KĀRTĪBA
I.

Skolēnu pētnieciskā darbība Liepājas 8.vidusskolā tiek īstenota kā izglītības iestāžu
mācību metode, balstoties uz pamatizglītības standartu. To vada attiecīgā mācību
priekšmeta skolotāji vai citi speciālisti.

II.

Pētnieciskās darbības mērķis un uzdevumi
1. Skolēnu pētnieciskās darbības mērķis: sekmēt skolēnu patstāvīgās pētnieciskās
darbības attīstību un veicināt pētnieciskās darbības prasmju, spriešanas, viedokļa
formulēšanas un pamatošanas prasmju attīstību.
2. Skolēnu pētnieciskās darbības uzdevumi:
2.1.izvēlēties vecumposmam atbilstošu un autoram saprotamu pētījuma tēmu;
2.2.iepazīties ar pētnieciskā darba būtību, organizāciju un metodēm;
2.3.pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem;
2.4..attīstīt prasmi apstrādāt un noformēt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt
rezultātus;
2.5.pilnveidot prasmi uzstāties, argumentēt savu viedokli, prezentēt savu
paveikto darbu.

III.

Skolēnu pētnieciskās darbības organizācija
3. Skolēnu pētniecisko darbību organizē, balstoties uz pamatizglītības standarta 4 jomām
– valodu, tehnoloģiju, cilvēks un sabiedrība, māksla un skolu izglītības programmās
ietvertajiem mācību priekšmetiem.
4. Skolēnu pētnieciskā darbība pamatskolā tiek organizēta kā pamatizglītības
programmas sastāvdaļa mācību procesa ietvaros.
5. Pētnieciskos darbus raksta valsts valodā. Mazākumtautību programmas 7.- 9.klašu
skolēni darbu var rakstīt dzimtajā valodā.

6. Katru pētniecisko darbu drīkst izstrādāt ne vairāk kā 2 skolēni.
7. Pētnieciskā darba izstrādes, nodošanas un aizstāvēšanas laiku ar rīkojumu nosaka
skolas direktore katra mācību gada sākumā līdz 1.oktobrim, ievērojot Liepājas pilsētas
6.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību.
8. Darbs jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Liepājas pilsētas 6.-9.klašu skolēnu
pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtībai.
9. Par izstrādāto pētniecisko darbu skolēns saņem vērtējumu 10 ballu skalā.
10. Labākie pētnieciskie darbi tiek iesniegti pētniecisko darbu lasījumiem Liepājas pilsētā
ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms to norises.
IV.

Pētnieciskā darba struktūra
11. Titullapa (sk.1.pielikumu)
12. Satura rādītājs atspoguļo pētnieciskā darba sadaļu (nodaļu un apakšnodaļu)
virsrakstus un atrašanās lappusi.
13. Ievads

(apjoms atbilstoši vecumposmam, bet ne vairāk kā 1 lappuse): tēmas

aktualitāte, nozīmība ; mērķis, uzdevumi (vairāki, pakārtoti mērķa sasniegšanai);
darba struktūras raksturojums.
14. Darba pamatdaļu veido teorētiskā daļa kopā ar pētījuma daļu, t.sk. pētījuma rezultātu
apkopojums.
15. Secinājumi ir apgalvojuma formā izteikti īsi spriedumi par pētījumā atklāto situāciju,
saistībā ar pētījuma mērķi. Secinājumus kārto atbilstoši pētījuma gaitai un izvēlētajiem
uzdevumiem, tos numurē.
16. Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts.
Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstā iekļauj visus avotus, kuru citētie
vai aizgūtie materiāli (citāti, attēli, tabulas u.c.) atspoguļojas pētījuma daļā.
Pētnieciskā darba veikšanai ir izmantojami vismaz 4- 5 dažādi avoti.
17. Pielikums
Pielikumā ir materiāli, kas palīdz izprast pētījuma tekstu, atspoguļo pētnieciskā darba
rezultātus, kas nav iekļauti pamattekstā. Ja materiāli ir aizgūti, tad norāda to avotu.
Pielikuma lapas numurē, ņemot vērā darba iepriekšējo lapu numerāciju, bet darba
apjomā neskaita.
V.

Skolēnu pētniecisko darbu lasījumu norise un vērtēšana
11. Darbus aizstāv mutiski, izmantojot vizuālās prezentācijas līdzekļus.
12. Uzstāšanās ilgums 5 – 7 minūtes.

13. Darba valoda – valsts valoda (izņemot cittautu valodniecībā). Mazākumtautību
programmas 8. un 9. klašu skolēni darbu aizstāv valsts valodā.
14. Ģērbšanās stils – lietišķs.
15. Darbus un uzstāšanos vērtē skolas izveidota komisija pēc attiecīgi izstrādātiem
vērtēšanas kritērijiem.

1. pielikums. Titullapas paraugs

Izglītības iestādes nosaukums (12 lieluma burti)

Ābolu šķirņu un hibrīdu potenciālā piemērotība
ābolu čipsu gatavošanai (16 lieluma burti)
Joma – tehnoloģiju un zinātņu pamati
Pētnieciskais darbs bioloģijā
(viss pārējais teksts ar 12 lieluma burtiem)

Darba autore:
Vārds uzvārds
8.klases skolniece

Darba vadītāja:
Vārds uzvārds
bioloģijas skolotāja
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