
Ērgļu vidusskola 

 

Projekta norises apraksts 5.-7.klasei 

2023.gada  februāris 

 

Sekojot Ērgļu vidusskolas vīzijai – ikkatram ir iespējas un katrs gūst panākumus:  

Tev ir iespēja īstenot projektu kopā ar saviem klases biedriem, izpētīt kādu konkrētu 

tēmu un radīt interesantu projekta produktu!  

Īstenojot savu daļu kopējā projektā, 

 apzinies savas intereses un iespējas; 

 atrodi ideju, kas tevi patiesi interesē un ir tev nozīmīga; 

 Tu iemācīsies mērķtiecīgi plānot savu darbu un atspoguļot to projekta 

dienasgrāmatā; 

 Tu gūsti jaunas zināšanas; 

 Tu uzzināsi, cik liela nozīme ir veiksmīgai sadarbībai; 

 Tu sapratīsi, cik laba ir gandarījuma sajūta, turot rokā projekta rezultātu 

un prezentējot paveikto.  

Paturi prātā: 

Projekts = radoša ideja + gudrs mērķis + labs plāns + lieliska komanda + atbildīgs darbs + jaunas 

zināšanas + reāls rezultāts + gandarījums  

Mūsu mērķis:  

Kopā klasē izpētīt kādu tēmu un savā projekta grupā radīt lietu vai aktivitāti, kas ir nozīmīga 

klases kopējā projekta daļa. 

Uzdevumi: 

1. Vienoties par klases projekta tēmu. 

2. Atrast savu ideju kopējā projektā. 

3. Formulēt mērķi un uzdevumus, uzrakstīt plānu. 

4. Radīt konkrētu lietu vai izveidot aktivitāti.  

5. Izveidot projekta dienasgrāmatu un atspoguļot tajā projekta darba gaitu. 

6. Pašam novērtēt projekta norisi un rezultātus. 

7. Saņemt citu cilvēku vērtējumu – klases biedru un vecāku uzslavu, zīli vai/un atzīmi. 

Darba gaita: 

1. Pirms projekta sākšanas: 

1.1.  Projekta plānošana klases stundās no 1.02.- 20.02.2022. 

1.2.  Klases kopējās tēmas izvēle. 

1.3.  Projekta grupu izveidošana. 

1.4.  Savas grupas projekta idejas radīšana. 

1.5.  Materiāli. 

2. Projekta gaitā: 

2.1.  Plānošana – mērķis, uzdevumi 

2.2.  Pienākumu sadale – kas, ko, kad darīs. 

3. Klases audzinātājs veido projekta atbalsta komandu – starppriekšmetu saikne. 

4. Izveido projekta plānu, sasniedzamo rezultātu. 

5. Projekta īstenošana no 20. - 23. februārim katru dienu no 8.40 – 14.00, aprakstot to projekta 

dienasgrāmatā – paveiktais un uzdevumi nākamajai dienai.  

6. Projektu prezentācijas  23.februārī,  kurā katra grupa izstāda savu projekta rezultātu un īsi 

raksturo savus sasniegumus un problēmas.( + vecāki,+ skolotāji). 

7. Projekta darbu analīze. 

8. Dienasgrāmatu iesniegšana pēc projektu prezentācijām. 


