I. Darba vadītāja un tēmas izvēle
14. oktobris – 29. oktobris

▪

▪

▪

▪
▪

Iepazīšanās ar skolas iekšējiem noteikumiem
„Alternatīvo mācību formu organizēšanas kārtība
Rīgas Kultūru vidusskolā” (skat. skolas mājas lapā)
Klases stunda par pētniecības darba izstrādi
15.10.2021.
Pārdomas par savām interesēm un reālajām
iespējām
Sadarbība ar klases audzinātāju
Tēmas izvēle (pētāmās problēmas noteikšana, aktualitāte,
pētījuma nepieciešamības pamatojums)

▪

▪

Darba vadītāja izvēle, pārrunas par sadarbības
iespējām
Tēmas saskaņošana

Darbu vadītāji apkopo ziņas par skolēnu izvēlētajām darbu tēmām tiešsaistes
koplietošanas dokumentā līdz 04. novembrim. Darba vadītājam jāieraksta – darba tēma,
jāizvēlas joma, darba vadītāja vārds un uzvārds, jāieliek vērtējums punktos atbilstoši RKV ZPD
punktu sistēmai.
05. novembrī atbildīgais darbinieks pārbauda ierakstus.

II. Darba plānošana
01. novembris – 12. novembris
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mērķa formulēšana
Pētījuma uzdevumi
Jautājumu un problēmu sistematizēšana
Pētāmais jautājums/hipotēze
Tēmas izvēles pamatojums
Darba struktūra (darba nodaļas)
Darba gaitas plānojums
Tēmas precizēšana
Ievada izstrāde
13.11.2021. pētniecības darba nodarbības un
konsultācijas ar darba vadītājiem

No 1. līdz 12. novembrim skolēns ir apmeklējis vismaz 2 konsultācijas pie darba vadītāja.
Darba vadītājs konsultāciju apmeklējumu atzīmē ZPD tiešsaistes dokumentā, pretī skolēna
uzvārdam ierakstot konsultācijas datumu.
Darbu vadītāji apkopo ziņas par darba plānošanas gaitu, izliek vērtējumu (punktos,
atbilstoši RKV ZPD punktu sistēmai) tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 15. novembrim.
16. novembrī atbildīgais darbinieks pārbauda ierakstus.

III. Darba teorētiskās daļas izstrāde
15. novembris – 04. februāris
▪

▪

▪
▪

Informācijas

ieguve

(noteikt, kāda informācija
nepieciešama, savākt atbilstošus informāciju avotus)
Materiālu sistematizācija un analīze (atlasīt,
novērtēt, pārvaldīt un izmantot informāciju)

Apkopošana
17.01.2022. pētniecības darba nodarbības un
konsultācijas ar darba vadītājiem

Darbu vadītāji apkopo ziņas par darba teorētiskās daļas izstrādi no 15. novembra līdz 04.
februārim, izliek vērtējumu (punktos, atbilstoši RKV ZPD punktu sistēmai) par padarīto
tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 07. februārim.
Vērtējumu 1. semestrī darba vadītājs izliek 17. decembrī (punktos, atbilstoši RKV ZPD
punktu sistēmai) no 04.11., 15.11. un 17.12. vērtējumiem.
20. decembrī atbildīgais darbinieks pārbauda ierakstus.

Darbu vadītāji apkopo ziņas par darba teorētiskās daļas izstrādi no 07. janvāra līdz 11.
februārim, izliek vērtējumu (punktos, atbilstoši RKV ZPD punktu sistēmai) par padarīto
tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 11. februārim.
13. februārī atbildīgais darbinieks pārbauda ierakstus.

IV. Darba teorētiskās daļas noformējums,
darba iesniegšana un prezentēšana
07. februāris – 11. februāris

▪ Darbs tiek organizēts pēc noteikta plāna, kas
publiskots mēnesi iepriekš
▪ 10. vai 11. februārī izglītojamie iepazīstina klases
audzinātāju, vecāku pārstāvi un klases biedrus ar
paveikto
▪ 14. līdz 18. februārī skolēni ar darba vadītāju veic
darba pašvērtējumu, pilnveido darbu pamatojoties
uz ieteikumiem.
▪ Skolēni darba vadītājam iesniedz pilnveidoto darba
teorētisko daļu elektroniski līdz 25. februārim
▪ Darba vadītājs darba pēdējo versiju (MS Word
formātā) nosūta direktora vietniekam izglītības jomā
Darbu vadītāji apkopo ziņas par visu darba izstrādes gaitu, izliek pēdējo vērtējumu
(punktos, atbilstoši RKV ZPD punktu sistēmai) tiešsaistes koplietošanas dokumentā līdz 28.
februārim.

V. Darba vērtējums

Gada vērtējums
(0– 40 punkti no 1., 2. sem. vērt.)

Darba prezentēšana 10./11.02.
(0-15 punkti)

Darba vadītāja vērtējums par gala
rezultātu 28.02. (0 – 11 punkti)

Teorētiskās daļas izstrāde 07.02.
(0– 5 punkti)

2. semestris

1. semestra vērtējums
0 – 9 punkti no
04.11., 15.11.; 17.12. vērtējumiem

Teorētiskās daļas izstrāde 17.12.
(0 – 5 punkti)

ZPD plānojums 15.11.
(0– 3 punkti)

Darba vadītāja un tēmas izvēle 04.11.
(0 – 1 punkts)

1. semestris

2. semestra vērtējums
0– 31 punkts no 07.02.; 10./11.02., 28.02.

▪ Izglītojamie 1. un 2. semestra vērtējumus saņem
par darba procesu (nevis tikai gala rezultātu)
atbilstoši tabulai

RKV pētniecības darba vērtēšanas punktu sistēma apskatāma atsevišķā dokumentā
“PĒTNIECĪBAS DARBA VĒRTĒJUMS 7. KLASĒM”.
Semestra starpvērtējumus par pētniecības darbu neliek.

