Projekts “Skola2030”
Kompetenču pieeja mācību saturā
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vidusskolas komandas projekts 10.b klasē
“Ū vitamīns”
2019.gada 17.maijā
Grupas:
Vieta
GULBĪŠU DĪĶIS
PILSĒTAS KANĀLS
AIZSARGKANĀLS
JŪRA
EZERS

ķīmija

fizika

bioloģija

matemātika

kultūra

Dienas plānojums:
9:00 Ierašanās, komandu sadalījums, uzdevumu skaidrojums, darbs grupās
10:00 nodarbība
10:30 – 13:00 darbs komandās (skolotājs kā konsultants)
13:00 Prezentācijas
Uzdevumu skaidrojums:
1. Izdomāt grupas nosaukumu atbilstoši projektam.
2. Jāizveido prezentācija/ infografika/ video atbilstoši projekta nosaukumam no savas grupas skatu punkta.
3. Izmantot vismaz trīs informācijas avotus angļu valodā, atsaukties uz tiem.
4. Uzdevums ķīmijā – noteikt, kādus jonus satur dabiskā ūdens paraugs.
5. Uzdevums fizikā - noteikt ūdens īpatnējo elektrovadītspēju.
6. Uzdevums bioloģijā – izpētīt dzīvos organismus ūdens mikrovidē.
7. Uzdevums kultūrā – izpētīt kultūrvidi ap ūdenstilpni, vienu vides objektu raksturot sīkāk.
Vērtēšana:
1. Pašvērtējums
2. Komandas darba vērtējums
3. Prezentāciju vērtējums
4. Kvalitatīvi izpildot uzdevumu, iespējams iegūt 5 punktus pēdējā tēmas noslēguma darbā kādā no mācību
priekšmetiem.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.b klases
projekts
“Ū vitamīns”

2019.gada 17.maijā
Skolēna …………………………….. PAŠVĒRTĒJUMS
Pabeidz teikumus!
Mans lielākais ieguvums šodien ir …

Visvairāk mani pārsteidza …

Par sevi es šodien uzzināju …

Man šodien traucēja …

Veidojot šādus uzdevumus, es ieteiktu …

Izvērtē savu un katra komandas biedra ieguldījumu projekta īstenošanā pēc šādiem kritērijiem!
Centies būt atklāts un objektīvs savā vērtējumā!
Vērtējums: 3- izcili

2- labi

1- viduvēji

Kritēriji

1. Aktīvi piedalās komandas darbā
2. Laikus izpilda sev uzticētos
pienākumus
3. Darbu veic rūpīgi un kvalitatīvi
4. Piedāvā labas idejas darbam
5. Sadarbojas ar citiem komandas
biedriem lēmumu pieņemšanā
6. Ir atsaucīgs un labprāt palīdz
pārējiem

0- nav
Pašvērtējums

Ieraksti katrā slejā komandas
biedru vārdus un vērtējumu
(0 – 3)

Novērtē savu klases biedru prezentācijas!

Vērtēšanas kritēriji
punkti

3

2

1

Saturs daļēji atbilst tēmai
un tajā ietvertā informācija
daļēji saprotama vai
mazsvarīga. Argumenti
apliecina spēju orientēties
tematā.

Saturs neatbilst tēmai, un
tajā sniegtā informācija nav
saprotama. Fakti nav
pārliecinoši, novirzes no
temata.

Prezentācijas noformējums
nav pārdomāts. Vizuālā
informācija tikai daļēji
atbilst saturam. Daudz sīka
teksta.

Prezentācijai nav vienota
stila. Prezentācija nesatur
vizuālo materiālu. Nav
uzskatāmības.

Uzstājoties daļēji uztraucas
par sagatavoto materiālu, ir
nepilnības sadarbībā ar
kolēģiem, daļēja erudīcija.

Neprasme uzstāties, nespēja
atbildēt, adekvāti reaģēt.

kritēriji
Saturs atbilst tēmai,
informācija plaša un
interesanta. Pārdomāts
Saturs
faktu materiāls, loģiska,
tematam atbilstoša
uzstāšanās, prasmīgi
izmantots laika limits.
Prezentācijas
noformējums satur
Noformējums daudzveidīgu vizuālo
informāciju, kura atbilst
saturam. Rūpīgi
sagatavota.
Uzstājoties pārdomāti
izmanto sagatavoto
Uzstāšanās,
materiālu. Erudīcija tēmā,
atbildes uz
jautājumiem loģiski atbild uz
jautājumiem.

Prezentāciju vērtēšanas tabula
Komandas nosaukums
GULBĪŠU DĪĶIS
PILSĒTAS KANĀLS
AIZSARGKANĀLS
JŪRA
EZERS

Saturs

Noformējums

Uzstāšanās

Domu karte
Komandas nosaukums:
Komandas dalībnieki:

Ū vitamīns

Atgriezeniskā saite

Brīvais raksts 10 minūtes

“Ūdens manas pilsētas asinsritē ...”

