
NOLIKUMS  
mazo pētniecisko darbu konferencei 

,,Maza mana tēvuzeme –  

Divu plaukstu platumā...” 

 

Mērķis un uzdevumi: 

 veicināt skolēnu izziņas intereses, 

 veidot patstāvīgā darba prasmes un iemaņas, 

 rosināt skolēnus radošai darbībai, izzinot tuvāko sev apkārt, 

 mācīties apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt 

rezultātus, 

 veidot prasmes noformēt savu darbu, aizstāvēt to, uzstājoties citu 

priekšā. 

 

Dalībnieki. 

Pasākumā piedalās 4.klašu skolēni.  

1.kārta notiek skolās un tajā piedalās pēc iespējas vairāk 4.klašu 

audzēkņu. 

Uz 2.kārtu tiek izvirzīti labākie darbi no katras klases.  

Ja klasē ir līdz 5 skolēni – tiek izvirzīts 1 darbs, 

ja klasē ir no 6 – 10 skolēni - 2 darbi,  

ja klasē ir no 11 – 15 skolēni – 3 darbi,  

ja klasē ir no 15 – 20 skolēni – 4 darbi. 

 

Piebilde- ja klasē ir vairāk skolēnu, kuri grib un ir gatavi prezentēt 

savu pētniecisko darbu, lūgums ļaut to darīt.  

 

Norises laiks un vieta. 

  1.kārta notiek katrā skolā  2018.gada februārī.  

  2.kārta notiek Dagdas vidusskolā 8.martā plkst.9.00 

  Līdz 2018.gada 28.02. skolas piesaka 2.kārtas dalībnieku vārdus un 

darba tēmas IKSN metodiķei Regīnai Pauliņai un līdz 28.02. darbus 

iesniedz Dagdas novada IKSN. 

 

Norise. 

  Katrs dalībnieks sagatavo līdz 3 minūšu garu stāstījumu par savu darbu. 

Par nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem jāpaziņo iepriekš. 

  1.kārtā mazos pētnieciskos darbus vērtē skolā izveidotā darba grupa, gan 

izlasot darbus, gan noskatoties uzstāšanos. 

  2.kārtā darbus vērtē no novada skolotājiem izveidotā darba grupa, 

iepriekš iepazīstoties ar darbiem un pasākumā noskatoties uzstāšanos. 

 



Vērtējot ņem vērā 

 darba saturu, 

 pārliecinošu stāstījumu par savu darbu,  

 prasmi atbildēt uz jautājumiem. 

Tā kā 4.klases skolēni vēl nemācās strādāt ar datoru, tad datoru 

prezentācijas neizmantosim. Var rādīt kādu tabulu, foto, ja tas ir 

nepieciešams arī datorā, bet tas var  būt kā neliels papildinājums. 

 

Pētnieciskā darba saturs. 

- titullapa ar darba nosaukumu, ziņām par autoru,  

     skolotāju – konsultantu, 

- darba satura rādītājs, 

- ievads, kurā var saskatīt mērķi, uzdevumus un hipotēzi, kādus 

pētnieks ir izvirzījis - kāpēc veic šo pētījumu u.t.t. 

- teorētiskā daļa, 

- praktiskā daļa, kurā obligāti ir pētījums un šī daļa ir darba galvenā 

daļa, 

- nobeigums, kurā būtu uzrakstīti secinājumi - ko pētnieks ir 

uzzinājis, izpētījis, vai hipotēzē izvirzītais ir apstiprinājies vai nē,  

- izmantotās literatūras saraksts. 

Darba apjoms – rakstītais teksts bez pielikumiem nepārsniedz 10 

lappuses.  

Darbu var iesniegt gan rokrakstā, gan datorrakstā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


