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Bioloăijas mācību priekšmeta standarts 
paredz, ka skolēni:

Saskata un formulē risināmo/ pētāmo problēmu un hipotēzi, izvērtējot 
informāciju no dažādiem avotiem. 

Izvēlas dzīvības procesu raksturojošos lielumus un prognozē to 
savstarpējo atkarību.

Plāno problēmas risinājuma un/vai eksperimenta gaitu, izvēlas 
atbilstošas un drošas darba metodes, darba piederumus, ierīces, 
bioloăiskos objektus un modeĜus.

Izmanto bioloăiskos objektus, modeĜus, laboratorijas piederumus un 
ierīces, saudzīgi izturas pret tiem un ievēro drošības noteikumus.

Uzskatāmi un precīzi reăistrē iegūtos datus.
Izmanto matemātiskus aprēėinus dzīvības procesu un likumsakarību 

novērtēšanā, parādot aprēėinu gaitu un ievērojot mērvienības.
Analizē iegūtos datus.
Novērtē eksperimenta gaitu.
Izdara secinājumu.



Rezultātu anal īze, 
izvērtēšana, secin ājumi

Analiz ē, izvērtē rezult ātus, secina

Saskata un formul ē pētāmo probl ēmu

Formul ē hipot ēzi

Apstr ādā datus

Novēro, mēra un re ăistr ē datus

Lieto darba piederumus un vielas

Novērojumi, situ ācijas apraksts

Hipot ēzes izvirz īšana 
un pamatošana

Darba pl ānošana

Eksperiment ālā
darb ība

Inform ācijas ieg ūšana

Izvēlas atbilstošus darba piederumus, vielas

Saskata (izv ēlas) un sagrup ē lielumus, paz īmes

Plāno darba gaitu

Sadarbojas str ādājot grup ā (pārī)Sadarb ības prasmes

PĒTNIECISK Ā DARBĪBA

Izvēlas drošas, videi nekait īgas darba metodes

Darba rezult ātu 
prezent ēšana

Prezentē darba rezult ātus



Vērt ēšanas kritēriji

Dots
Mācās
Veic patstāvīgi



DABASZINĀTĥU ATKL ĀJUMU L ĪMEĥI

Atkl ājuma 
līmenis

Mērėis LīdzekĜi Metodes Rezultāts

0 dots dots dots dots

1 dots dots dots –

2a dots dots – –

2b dots – – –

2c – dots – –

3 – – – –

E.Hegarty – Hazel, 1990



Skolēnu sasniegumu līmeĦi

• Skolēni vēro demonstrējumu.

• Skolēni izmanto iekārtas piederumus skolotāja 
vadībā.

• Skolēni patstāvīgi strādā pēc darba gaitas 
apraksta, izmantojot vielu, piederumu un 
instrumentu komplektu.

• Skolēni gan patstāvīgi, gan pēc apraksta 
izveido eksperimentālo iekārtu, pazīst un 
izvēlas eksperimenta veikšanai nepieciešamos 
resursus.



Eksperiment ālā darb ība



Eksperiment ālā darb ība





Datu izmantošana analīzei

Atkarīgais lielums
(parametrs)

Neatkarīgais lielums
(parametrs)

Datu analīze
Vismazākais bija....
Vislielākais bija...
Palielinot audzēšanas temperatūru....
Literatūrā optimāla temperatūra.....
Vidējais aritmētiskais parāda.....
Secinājums
Hipotēze ir pierādīta, optimālā temperatūrā....



Dati-Izvērtējums(anal īze)-Secinājums
Dati-Izvērtējums(anal īze)-Secinājums-Anal īze-Secinājums



Skolotāju grūtības laboratorijas darba 
izvērt ēšanā un tālākizglītības perspektīvas

• Sajūsma, ka atsevišėi skolēni patstāvīgi veikuši hipotēzes izvirzīšanu, utt., 
izmantojot zinātnisko valodu.

• Nav stingri nodalītas skolotāja instrukcijas no skolēnu patstāvīgi veicamā 
darba.

• Neliels laboratorijas darbu skaits nav Ĝāvis pakāpeniski attīstīt pētnieciskās 
prasmes.

• DaĜēja izpratne par konkrētā bioloăijas jautājuma saturu.
• DaĜēja izpratne par konkrētajā darbā izmantojamajām eksperimentālajām 

prasmēm, piederumiem un iekārtām.
• DaĜēja izpratne par pētnieciskā darba struktūru un loăiku.

• Risinājums-pietiekami liels stundu skaits pedagogu studiju 
programmās un skolotāju tālākizglītībā, kas veltīts praktiskai 
laboratorijas darbu apguvei!




