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MOKINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto samprata. Projektas – dominančios temos įprasminimas, problemos 

sprendimas aktyvia kūrybiška/ tiriamąja veikla. 

2. Projektinio darbo tikslai: 

2.1.  sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis mokymosi mokytis gebėjimus, gebėjimus spręsti 

problemas, priimti sprendimus, savarankiškai mokytis; 

2.2. padėti mokiniams išsiugdyti informacinį raštingumą: gebėjimą gauti, įvertinti ir vartoti 

informaciją naudojant įvairius šaltinius; 

2.3. padėti mokiniams įtvirtinti  tradicinį ir kompiuterinį raštingumą; 

2.4. padėti mokiniams ugdytis gebėjimą išsikelti probleminį klausimą ir surasti atsakymą į 

jį; 

2.5. ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. 

3. Projektinės veiklos metu ugdomi gebėjimai. Projektinio darbo metu ugdomi 

gebėjimai: mokomieji, komandos būrimo, bendradarbiavimo, planavimo, analizavimo, 

interpretavimo, probleminio klausimo išsikėlimo,  hipotezių formulavimo, prognozavimo, 

statistinių duomenų apdorojimo, lyginimo, anketavimo, interviu organizavimo, atrinkimo, 

sugebėjimo naudotis įvairiomis paieškos sistemomis, demonstravimo, retorikos, apibendrinimo, 

medžiagos pateikimo, vertinimo, kritinio mąstymo ir kt. Projektinio darbo metu skiriamas didelis 

dėmesys kūrybiškumo ugdymuisi. 

 

II. PROJEKTINĖS VEIKLOS VYKDYMO FORMOS 

 

4. Projektinė veikla 5 kl. mokiniams. 5 klasių mokinių projektinė veikla integruota su 

etnokultūra. Projektai vykdomi lietuvių kalbos pamokų metu. Mokinių projektui vadovauja 

lietuvių kalbos mokytojai. Darbo parengimas kompiuteriu integruojamas į informacinių 

technologijų pamokas. Projekto trukmė – individualus lietuvių kalbos ir informacinių technologijų 

mokytojų sprendimas. Kiekvienas 5 klasės mokinys parengia individualų darbą. 

5. Projektinė veikla 6 - 8 klasių mokiniams. Mokiniai projektus vykdo projektui skirtą 

valandą(-as) tvarkaraštyje. 6-7 kl. mokiniams projekto pamokos vyksta 1 kartą per savaitę visus 

mokslo metus. 8 kl. mokiniams projekto pamokos vyksta 2 kartus per savaitę I pusmetyje. 

6. 5 kl. mokiniai, vykdantys etnokultūrinį projektą (privalomą), 6 - 8 kl. mokiniai, 

paskirti į vieną iš sudaromų koncentro mokinių projektinių grupių, turi galimybę nuo mokslo metų 

pradžios ar vėliau pasirinkti mokyklos, šalies ar tarptautiniu mastu siūlomą kūrybinį projektą. 

Rašto darbą mokiniai parengia vadovaujami to mokinių projektinės veiklos vadovo, kurio 

projektinėje grupėje yra mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinti. 6 kl. mokiniams rašto darbo 

rašymui vyksta integruotos projekto ir lietuvių kalbos pamokos. 7 kl. mokiniams, rašantiems 

mokslinį darbą, vyksta integruotos projekto ir lietuvių kalbos pamokos.  Atskiru atveju gali 

būti priimtas ir kitas sprendimas (kai mokslo metų eigoje pasiūlomas projektas ir skiriamas 

mokytojas tam projektui vadovauti). 6 – 8 kl. mokiniai, jei ir pasirinko kitą projektą, projekto 



pamokos(-ų) metu privalo dirbti mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintoje mokinių projektinėje 

grupėje pagal individualų planą. 

6.1. 7-oje klasėje puikiai atlikusiems individualų projektą mokiniams 8-oje klasėje gali būti 

siūloma projektinį darbą atlikti savivaldžiai pasirenkant konsultantą (tokius mokinius išskiria 7 kl. 

buvę jų projektų vadovai). Šie mokiniai rugsėjo I sav.  individualių pokalbių su Pagrindinio 

ugdymo skyriaus vedėja metu supažindinami su tokia galimybe ir priima sprendimą. Jeigu 

mokinys pareiškia norą atlikti projektą savivaldžiai, susitinkama su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), pasirinktu projektinės veiklos konsultantu ir priimami susitarimai (pasirašoma 

sutartis). 

 

III. PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO ETAPAI 

 

7. Pasiūla ir pasirinkimas: 

7.1   mokslo metų projektinei veiklai 6- 8 kl. mokiniai rugsėjo I-II sav., Pagrindinio 

ugdymo skyriaus vedėjo  paskirstomi į projektinės veiklos grupes (po 12-16 mokinių);.  

7.2. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas rugsėjo I-II sav. 6 - 8 kl. mokiniams 

vykstančioje Direktorės valandoje pristato/ primena projektinės veiklos organizavimo tvarką, 

pristato projektinių grupių vadovus, paskelbia projektinių grupių sąrašus. 

8. Vykdymas: 

8.1.Pirmojo susitikimo su projekto vadovu metu kiekvienas mokinys rašo motyvacinį 

laišką (1 priedas). Motyvacinius laiškus analizuoja projektinių grupių vadovai; 

8.2. planuodamas projektinę veiklą kiekvienas mokinys, konsultuojamas projekto vadovo, 

išsikelia probleminį klausimą/ tikslą, kurio atsakymo suradimui susiformuluoja  2-3 uždavinius. 

Vienas iš uždavinių susijęs su šaltinių analizavimu, informacijos sisteminimu, interpretavimu. 

Antrasis uždavinys (arba antrasis ir trečiasis) – praktinis, kūrybinis, tiriamasis darbas; 

8.3. klasių mokinių projektiniai darbai vykdomi rugsėjo – gegužės  mėnesiais (laikotarpį 

nustato lietuvių kalbos mokytojas, suderinęs su informacinių technologijų mokytoju);  

8.4. 6-7 klasių mokinių projektiniai darbai vykdomi rugsėjo – birželio mėnesiais. Iki 

spalio mėn. paskutinės sav. mokiniai Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjos sudarytai komisijai 

pristato pasirinktą temą, tos temos naudingumą, susikurtus du-tris kūrybinio darbo kriterijus.  Iki 

balandžio mėn. pab. atsiskaitoma už kūrybinius darbus (atsiskaitymo pamokoje dalyvauja 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjo sudaryta vertinimo komisija, kuri, apžiūrėjusi kūrybinius 

darbus, paskelbia, kurie mokiniai prileidžiami prie viešo projekto pristatymo. Neprileistiems 

mokiniams duodamas laikas darbo pataisymui arba skiriami papildomi darbai). Esant nuotoliniam 

mokymuisi  projekto vadovas, pats įvertinęs kūrybinius darbus, paskelbia, kurie mokiniai 

prileidžiami prie viešo projekto pristatymo. Jeigu projekto vadovui kyla abejonių dėl mokinio 

prileidimo darbą pristatyti viešai, jis kreipiasi į Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją ir projektų 

vadovų konsultantą, kurie, įvertinę kūrybinį darbą, pateikia atsakymą. Neprileistiems mokiniams 

duodamas laikas darbo pataisymui arba skiriami papildomi darbai.; iki balandžio mėn. pab. visi 

rašto darbai ir projekto vadovo įvertinimai (2, 3, 4 priedai) įkeliami į virtualią aplinką (projektų 

vadovai informuoja Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją apie mokinius, kurių rašto darbai 

nepateikti vertinimui. Rašto darbo nepateikusiam mokiniui neleidžiama viešai pristatyti projekto); 

gegužės mėn. I-II sav. lietuvių kalbos ir  informacinių technologijų mokytojai įvertina rašto darbus 

pagal 2, 3, 4 priedų  reikalavimus. Gegužės mėn. II- IV sav. ir birželio I sav.  vyksta projektinių 

darbų individualūs pristatymai, kurie vertinami 10 balų sistema (5 priedas). Esant nuotoliniam 

mokymuisi,  projektinių darbų individualūs pristatymai vyksta virtualiai, jie vertinami 10 balų 

sistema (5.1. priedas 6 kl. ir 5.2. priedas 7 kl.).  Birželio I-III sav. vyksta 6-7 kl. mokinių 

projektinių darbų paroda. Esant nuotoliniam mokymuisi, 6-7 kl. mokinių projektinių darbų virtuali 

paroda veikia mokyklos internetinėje svetainėje. Birželio mėn. I- II sav. projektų vadovai visus 

įvertinimus pristato duomenų tvarkytojai. Birželio mėn. I-II  sav. vyksta diskusija su 6-7 klasių 

mokiniais dėl projektinės veiklos stipriųjų ir tobulintinų sričių.  Esant nuotoliniam mokymuisi, 

vyksta virtuali diskusija. 



8.5. 8 klasių mokinių projektiniai darbai vykdomi rugsėjo – sausio mėnesiais. Iki spalio  II 

sav. mokiniai Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjos sudarytai komisijai pristato pasirinktą temą, 

tos temos naudingumą, susikurtus tris kūrybinio darbo kriterijus. Gruodžio III sav. atsiskaitoma už 

kūrybinius darbus (atsiskaitymo pamokoje dalyvauja Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjo 

sudaryta vertinimo komisija, kuri, apžiūrėjusi kūrybinius darbus, paskelbia, kurie mokiniai 

prileidžiami prie viešo projekto pristatymo. Neprileistiems mokiniams duodamas laikas darbo 

pataisymui arba skiriami papildomi darbai). Esant nuotoliniam mokymuisi  projekto vadovas, pats 

įvertinęs kūrybinius darbus, paskelbia, kurie mokiniai prileidžiami prie viešo projekto pristatymo. 

Jeigu projekto vadovui kyla abejonių dėl mokinio prileidimo darbą pristatyti viešai, jis kreipiasi į 

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją ir projektų vadovų konsultantą, kurie, įvertinę kūrybinį 

darbą, pateikia atsakymą. Neprileistiems mokiniams duodamas laikas darbo pataisymui arba 

skiriami papildomi darbai.  Sausio mėn. I sav. visi rašto darbai ir projekto vadovo įvertinimai (3, 4 

priedai) įkeliami į virtualią aplinką ; sausio mėn. II sav. lietuvių kalbos ir informacinių 

technologijų mokytojai įvertina rašto darbus, pagal 3; 4 priedo  reikalavimus (lietuvių kalbos 

mokytojai informuoja Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją apie mokinius, kurių rašto darbai 

nepateikti vertinimui. Rašto darbo nepateikusiam mokiniui neleidžiama viešai pristatyti projekto). 

Sausio mėn. II- III sav. vyksta projektinių darbų individualūs pristatymai (8 kl. pristatymo kalbos 

vertinimas dalinamas: 7 balai (už pristatymą komisijai)(6 priedas) ir 3 balai (už pristatymą 

baigiamajame renginyje)) (6.1. priedas). Esant nuotoliniam mokymuisi,  projektinių darbų 

individualūs pristatymai vyksta virtualiai, jie vertinami 10 balų sistema (5.2. priedas).  Sausio III 

arba IV sav. vyksta baigiamasis projektinės veiklos renginys visai mokyklos bendruomenei, 

mokiniai pristato savo sukurtus projektinius darbus 5-8 klasėse (3 balai) (6.1. priedas). Sausio IV 

sav. projektų vadovai visus įvertinimus pristato mokinių duomenų tvarkytojai. Vasario I sav. 

vyksta diskusija su 8 klasių mokiniais dėl projektinės veiklos stipriųjų ir tobulintinų sričių. 

9. 8 klasių - sausio mėn., 6-7 klasių – gegužės mėn. lietuvių kalbos mokytojai (pagal 

reikalavimus, esančius 2, 3, 4 prieduose) ir IT mokytojai (pagal reikalavimus, esančius  2, 3, 4 

prieduose) įvertina mokinių rašto darbus. 

10. Kiekvienas projekto vadovas į projektinės veiklos programą įtraukia šias temas:         

10.1. praėjusių mokslo metų projektinės veiklos įsivertinimų analizavimas, naujų siekių 

išsikėlimas (būtina); 

10.2. šaltinių analizavimas, konspektavimas, informacijos sisteminimas (būtina); 

10.3. plagiatas, etiškas informacijos vartojimas (būtina); naudotą šaltinį užrašyti 

skliausteliuose prie įterpto teksto; raktinis žodis, interneto adresas, žiūrėjimo data; 

10.4. informacijos paieška internete ir kituose šaltiniuose (pageidautina); 

10.5. projekto įsivertinimas, projekto naudingumo analizavimas (būtina); 

10.6. probleminio klausimo / tikslo(-ų)  išsikėlimas (būtina). 

11. Jei grupės projektinėje veikloje planuojami tyrimai, anketavimas, interviu 

organizavimas, veiklą būtina iš anksto suderinti su respondentais (mokytoju ir mokiniais, 

konkrečia klase), iš anksto kartu numatyti renginio laiką ir organizavimo formas. 

11.1. Projektinės veiklos kiekvieno etapo (informacijos rinkimo, kūrybinio darbo, rašto 

darbo, viešo pristatymo) paskutinę pamoką projekto vadovas organizuoja kiekvieno projektinės 

grupės nario veiklos įsivertinimą (būtina). 

11.2. Paskutinę projektinės veiklos pamoką vadovas kartu su mokiniais analizuoja,  

kuriuos dalykinius ir bendruosius gebėjimus kiekvienas pagilino, įgijo (visos projektinės veiklos 

bendras įsivertinimas) (būtina). 

12. Atsiskaitymas už projektą. Yra 3 privalomos mokinių atsiskaitymo už projektinį 

darbą formos:  

12.1. projekto metu sukurtas produktas: paveikslas, lankstinukas, filmukas,  paroda, 

interneto svetainė, suvenyras,  renginys, pamoka, modelis, maketas, stendas, atlikto tyrimo 

rekomendacijos  ir kt.. Sukurtą produktą iki viešo darbo pristatymo įvertina dalyko, kurio 

gebėjimus gilino projektinės veiklos metu,  mokytojas (6 kl.-7 priedas; 7-8 kl.- 7.1. priedas); 



12.2. projektinio darbo aprašymas 5-6 kl. mokiniai rašo rašinį (max įvertinimas - 10) 

(IT reikalavimai- 8 priedas). 7-8 kl. mokiniai pasirinkta forma: mokslinio stiliaus rašto darbas 

(max įvertinimas – 10 (IT reikalavimai 9 priedas). Mokslinį darbą gali rašyti mokiniai, kurių 

lietuvių kalbos (8-okams 7 klasės metinio, o 7-okams 6 klasės metinio lietuvių kalbos įvertinimas 

ne mažiau kaip 7 balai. Jei mokinio įvertinimas žemesnis, bet mokinys pageidauja rašyti mokslinį 

darbą, privalo argumentuotai įvardinti projekto vadovui, kaip veiks, kad sugebės parašyti mokslinį 

darbą)  arba rašinys (max įvertinimas - 6) (IT reikalavimai- 8 priedas): 

12.2.1. mokslinio stiliaus rašto darbo struktūrinės dalys: 

 įžanga: 

 1-2 sakiniais apibrėžta projekto tema (pristatyta, kokį probleminį klausimą/ 

tikslą išsikėlė, koks projektas, yra projekto sąvokų paaiškinimai); 

 nusakytas temos aktualumas bendrąja prasme ir asmeniškai; 

 suformuluoti konkretūs asmeniniai uždaviniai (2-3), pirmasis uždavinys – 

teorinis (į kokį klausimą ar klausimus norima rasti atsakymą analizuojant šaltinius), antras arba 

antras ir trečias- praktinis, kūrybinis, tiriamasis; 

 išvardinti darbo metodai; 

  dėstymas: 

 privalo turėti tiek dalių, kiek mokinys išsikėlė uždavinių (2-3); 

 pristatant kiekvieno uždavinio rezultatą būtina atskleisti kūrybinį procesą; 

 vieno uždavinio pasiektiems rezultatams pristatyti skiriama ne mažiau 1700-

1900 spaudos ženklų (7 kl. – 1700, 8 kl. – 1900);  vieno uždavinio pasiektiems rezultatams 

pristatyti skiriama ne mažiau 1700-1900 spaudos ženklų (7 kl. – 1700, t.y. be iliustracijų 3/4 

puslapio, 8 kl. – 1900, t.y. be iliustracijų visas puslapis); 

 pristatant pirmąjį uždavinį, susijusį su šaltinių analizavimu, informacijos 

sisteminimu bei interpretavimu, privaloma pateikti ,,mažuosius“ klausimus, į kuriuos norėta 

atsakyti analizuojant šaltinius, 

 išvados: 

 suformuluota kiekvieno uždavinio išvada;  

 išvada siejama su uždavinio rezultatu, o ne su projektinės veiklos įsivertinimu. 

12.2.2. rašto darbas – rašinys (apimtis – vienas puslapis, 12 šriftas): 

 įžanga – pristatoma, kokį probleminį klausimą/ tikslą išsikėlė, kokį projektą, 

kodėl mokinys pasirinko, ką norėjo sukurti, kodėl; 

 dėstymas – papasakota, kaip rinko informaciją norėdamas atsakyti į išsikeltą 

probleminį klausimą, ką sužinojo, ką veikė, kaip veikė kurdamas(-a) produktą, aprašomas pats 

produktas; 

 apibendrinimas – papasakota, kas sekėsi, kas nesisekė, kodėl; ko išmoko, kokia 

to išmokimo nauda, ką kitą kartą darytų kitaip; 

12.2.3. projekto vadovas privalo anuliuoti vienodus darbus; 

12.3. žodinis projekto pristatymas komisijai. Kiekvienas mokinys privalo pasakyti viešą 

kalbą. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas sudaro viešo pristatymo vertinimo komisiją, kuri 

vertina pristatymus (6-7 kl. 5 priedas (esant nuotoliniam mokymuisi, 6kl. 5.1. priedas, 7 kl. 5.2. 

priedas); 8 kl. 6 priedas (esant nuotoliniam mokymuisi, 5.2. priedas)). Projekto vadovas atsakingas 

už mokyklos bendruomenės informavimą apie būsimą projekto viešą pristatymą (skelbimas 

mokykloje, žinutė mokyklos internetiniame puslapyje). Žodinio pristatymo rezultatus  projekto 

vadovas pristato duomenų tvarkytojai  8 klasių – sausio IV sav., 6-7 klasių-  birželio I- II sav. 

13. Projektinės veiklos įsivertinimas – apibendrinimas: 

13.1. 8 klasių – pabaigę visus projektinės veiklos etapus, 5 klasių – pabaigę projektą, 6 

klasių – pabaigę visus projektinės veiklos etapus, 7 klasių- pabaigę visus projektinės veiklos 

etapus;  

            13.2. 6-7 klasių vertinimo lapai rugsėjo II sav. išdalinami projektų vadovams, kad būtų 

užtikrintas ugdymo(si) tęstinumas; 



13.3. sauso III arba IV savaitę organizuojamas renginys ,,Aš galiu!“ 8 klasių mokinių 

projektinių darbų viešam pristatymui visai progimnazijos bendruomenei, mokiniai pristato 5-8 

klasėse savo sukurtus projektinius darbus. 

 

IV. PROJEKTINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

14. 6 - 8 kl. mokinių projektiniai darbai vertinami pažymiu. Galutinis pažymys vedamas iš 

tokių įvertinimų:  

14.1. darbo atlikimas pagal planą (planavimas vyksta ,,Vyturiečio mokymosi dienoraštyje“ 

esančiame planavimo puslapyje, vertina projekto vadovas, įvertinimą iš „Vyturiečio mokymosi 

dienoraščio“ vadovas perkelia į  mokinio vertinimo lapą (2, 3, 4 priedai);  

14.2. sukurto produkto originalumas ir kokybė (vertinimas vyksta pagal  bendrus kriterijus 

visiems projektiniams darbams). Produktą vertina projekto vadovas, dalyko/srities, kurio(-ios) yra 

darbas, mokytojas ir komisija projekto viešo pristatymo metu (7, 7.1. priedai). Projekto vadovas, 

išvedęs aritmetinį vidurkį iš savo ir komisijos įvertinimų, bendrą įvertinimą įrašo mokinio 

projekto vertinimo lape (2, 3, 4 priedas);  

14.3. rašto darbo vertinimas (vertina projekto vadovas ir lietuvių kalbos bei IT mokytojai; 

projekto vadovas rašo mokiniui savo ir lietuvių kalbos bei IT mokytojų pažymių vidurkį; 

raštingumą vertina tik lietuvių kalbos mokytojas;  

14.4. pristatymo žodžiu vertinimas (vertina pristatymą su mokinių projektinę veiklą 

kuruojančiu progimnazijos vadovu suderinti stebintys mokytojai)  įrašomas mokinio vertinimo 

lape (5, 6  priedai). Esant nuotoliniam mokymuisi, 5.1. ir 5.2. priedai.  

          14.5. už plagiatą, ne savo padarytą darbą (pvz., nusipirktą, kito asmens padarytą), darbą, 

kurio nematė atliekant (per projekto pamokas, namuose, vadovui parodant fotografijas ar 

filmuotą  medžiagą) vadovas rašo 1(vienetą); taip pat 1(vienetu) vertinamas darbas, jeigu jame 

yra naudojama informacija, bet nenurodomi šaltiniai, iš kurių ji paimta. Apie tai projekto 

vadovas  informuoja mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus) ir Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją. 

15. Projektinės veiklos įvertinimai įrašomi e.dienyne: įrašomi visi 4 pažymiai ir 

galutinis (metinis) įvertinimas, gautų pažymių aritmetinis vidurkis. Jei nors vienas iš 4 pažymių 

yra nepatenkinamas, galutinis pažymys negali būti patenkinamas. Tokiu atveju mokiniui skiriami 

papildomi darbai. Apie tai projekto vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus/ rūpintojus). 

16. Projekto vadovas gali parašyti tarpinius pažymius už kiekvienos projektinės veiklos 

etapo įgyvendinimą (iš anksto su mokiniais aptariami kiekvieno įvertinimo kriterijai), tačiau į 

e.dienyną rašomas vienas pažymys už konkrečią projektinės veiklos dalį. 

17. 5 klasių mokiniams vertinimas įrašomas  e.dienyne, į lietuvių kalbos dalyką, 

nurodant, kad tai yra įvertinimas už projektinį darbą. 

_______________________________ 

 

 


