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PASVALIO R. VAŠKŲ GIMNAZIJOS
PROJEKTINIO DARBO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemos siekį modernizuoti ugdymo procesą,
sumažinti mokinių krūvius bei skatinti ugdymo proceso metodų įvairovę, organizuojami
projektiniai darbai. Projektiniai darbai organizuojami III gimnazinių klasių mokiniams, kaip
ilgalaikiai ištisus metus.
2. Rašto darbų rengimas – ypač svarbi savarankiškų studijų/mokymosi proceso dalis. Rašto
darbai ugdo mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, gebėjimą rinkti ir klasifikuoti dalykinę
informaciją, moko gebėjimą rašyti moksliniu stiliumi – sisteminti, klasifikuoti, logiškai mąstyti,
formuluoti išvadas, įforminti darbą: tekstą, citatas, statistikos ir kitus duomenis, literatūros šaltinius,
taip pat moko naudotis naujausiais informaciniais šaltiniais ir technologijomis.
3. Mokinių projektinis darbas – tai savarankiškas moksleivio darbas, rengiamas per
vienerius mokslo metus, pasižymintis ne tik konkretaus mokomojo dalyko specifika, bet ir turintis
mokslinio darbo elementų, kuriame pateikiami ir apibendrinami įvairių tyrėjų/mokslininkų
samprotavimai nagrinėjama tema.
4. Projektiniai darbai gali būti tiriamieji (bet kurios mokslo šakos x klausimo analizė ir
tyrimas, pvz., „Jūra S. Neries eilėraščiuose“, „Fizikos žinių panaudojimas formuojant sveikos
gyvensenos pagrindus“ ir kt.), kūrybiniai (pvz. filmo kūrimas, paveikslo piešimas, keramikos
dirbinių paruošimas, muzikos kūrinio kūrimas, kūno kultūros varžybų ar šokių konkurso
organizavimas), literatūros ir kitų mokomųjų dalykų kūrybiniai leidiniai (poezijos ar kito žanro
leidinio, metraščio parengimas ir kt.). Todėl šiek tiek skiriasi jų parengimas ir vertinimo kriterijai.
II. PROJEKTINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Projektiniais darbais siekiama puoselėti mokinių ir mokytojų kūrybines galias, skatinti
ugdymo proceso metodų įvairovę, siekti inovacijų, nukreipti ugdytinius mokslinei - tiriamajai bei
kūrybinei veiklai, ieškoti raiškos įvairovės.
6. Projektiniai darbai turi atskleisti mokinių teorines žinias, gebėjimą jas taikyti veikloje,
praktinius mokėjimų įgūdžius, gebėjimą sieti su konkretaus darbo kontekstu.
7. Projektiniais darbais siekiama formuoti mokinių mokslinio, tiriamojo, kūrybinio darbo
įgūdžius, padėti geriau pasirengti tolimesnėms studijoms bei leisti lengviau adaptuotis šiuolaikinėje
aplinkoje.
III. PROJEKTINIŲ DARBŲ ATLIKIMO IR ATSISKAITYMO EIGA
8. Mokytojai, kurie dirbs III gimnazijos klasėje siūlo projektinių darbų temas atsižvelgiant
į mokinių poreikius, gimnazijos galimybes. Temas gali siūlyti ir kiti mokytojai, kurie neturi dalyko
pamokų III g klasėje.
9. Projektinių darbų temos, pasiūlytos mokytojų (kiekvienas mokytojas siūlo ne mažiau
kaip 3-5) aprobuojamos metodinės tarybos ir teikiamos tvirtinti Direktoriui iki gegužės 30 d.
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10. II gimnazinės klasės mokiniai iki mokslo metų pabaigos supažindinami su projektinio
darbo temomis ir gali pasirinkti. Direktoriaus įsakymu (iki rugsėjo 10 d.) tvirtinamas III g klasės
mokinių pasirinktų projektinių darbų sąrašas. Mokinys kartu su darbo vadovu gali tikslinti, keisti
projektinio darbo temos pavadinimą iki spalio 31 d. Keitimas tvirtinamas Direktoriaus įsakymu.
11. Projekto vadovas gali konsultuoti 1-5 mokinių grupę.
12. Darbo vadovas kartu su moksleiviu aptaria veiklos planą, suderina atlikimo etapus:
12.1. rugsėjo pradžioje sudaroma projekto vadovo ir projektų vykdytojų sutartis (1 priedas)
12.2. spalio – lapkričio mėnesį - projektinio darbo plano sudarymas, medžiagos rinkimas;
12.3. gruodžio – vasario mėnesį - projektinio darbo medžiagos modeliavimas, jos
sisteminimas, tiriamieji darbai, ruošimas tarpiniam pristatymui II-ojo pusmečio pradžioje (vasario kovo mėn.);
12.4. kovo – balandžio mėnesį - projektinio darbo medžiagos tvarkymas, iliustracinės
medžiagos numatymas, esminių išvadų darymas;
12.5. gegužės – birželio pradžioje projektinio darbo dalių apjungimas, galutinio projekto
užbaigimas, pristatymo eigos numatymas;
12.6. birželio mėnesį – projektų darbų pristatymas ir gynimas.
13. Projektinius darbus vertinimo komisijos pirmininkui mokinys privalo pateikti ne vėliau
kaip prieš dvi savaites iki gynimo. Prie projektinio darbo pridedama darbo vadovo užpildyta
projekto vertinimo lentelė (2 priedas) ir aprašas (3 priedas). Jei tą patį projektinį darbą rašo keli
mokiniai, vertinimo lentelė ir aprašas pildomas kiekvienam mokiniui atskirai.
14. Birželio mėnesį organizuojamas viešas darbų gynimas. Projektinio darbo vadovas
privalo dalyvauti gynime. Rekomenduojama dalyvauti II gimnazinės klasės mokiniams,
mokytojams, tėvams.
15. Vertinimo komisijos pirmininkas ir nariai susipažįsta su mokinio projektiniu darbu iki
gynimo dienos.
16. Gynimo dieną mokiniai privalo pristatyti projektinį darbą pasirinktu būdu (stendinis
pranešimas, pristatymas žodžiu, pristatymas parengtas skaidrėse ir pan.). Pristatydamas savo
projektinį darbą komisijai, mokinys turėtų atsižvelgti į siūlomus patarimus (4 priedas).
17. Kiti atvejai:
17.1. jei mokinys planuoja išvykti (ekskursija, konkursas, olimpiada ir kt.), prieš 2 savaites
parašęs prašymą direktoriui, darbą pristato anksčiau;
17.2. jei mokinys dėl pateisinamos priežasties (pristatyta pažyma iš gydytojo) laiku
nepristato darbo, tai darbą pristato vėliau. Data nurodoma direktoriaus įsakyme.
17.3. jei direktoriaus įsakymu sudaryta komisija pristatymo metu darbo neįskaito, darbas
atliekamas pakartotinai ir pakartotinai ginamas direktoriaus įsakymo numatyta tvarka;
17.4. už neparengtą projektinį darbą rašomas įvertinimas ,,neat.“ direktoriaus įsakymu
mokiniui skiriami papildomi vasaros darbai ir numatoma atsiskaitymo data.
18. Darbai, tiesiogiai išimti iš internetinių svetainių, šaltinių konspektavimas ar referatinio
pobūdžio darbai, nepagrįsti tiriamąja veikla, išvadomis, prilyginami nepateiktam darbui.
19. Projektinis darbas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba, laikantis Lietuvoje
galiojančių raštvedybos taisyklių, turėti nurodytas struktūrines dalis (5 priedas, 6 priedas) ir
vadovaujantis metodinėmis projektinių darbų rašymo rekomendacijomis (7 priedas).
20. Visi pristatyti projektiniai darbai kataloguojami ir saugomi mokyklos bibliotekoje.
Susipažinti su jais galima tik bibliotekos skaitykloje.
IV. PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMAS
21. Direktorės įsakymu sudaroma projektinių darbų vertinimo komisija.
22. Tarpinį projektinio darbo pristatymą vertina komisija (10 balų).
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23. Tarpiniam pristatymui projektinis darbas privalo būti paruoštas:
23.1. susisteminta ir aprašyta literatūrinė medžiaga;
23.2. tiriamajam darbui paruoštas klausimynas (anketos);
23.3. literatūros ir kitų mokomųjų dalykų kūrybinių paruošti darbo projektai, aprašytos
darbo priemonės;
23.4. pristatymo metu mokinys turi pasakyti temos pavadinimą, tikslą, uždavinius, trumpai
apibūdinti temos esmę, kas darbe jau atlikta ir kokie numatomi darbai atlikti.
24. Galutinis projektinio darbo įvertinimas susideda iš darbo vadovo (50%) ir komisijos
(50%) vertinimo. Vadovas ir komisija projektą vertina naudodamasis projektinio darbo vertinimo
lentelėmis.
25. Projektinių darbų vertinimo kriterijai gali skirtis atsižvelgiant į projektinių darbų tipą:
25.1. Tiriamųjų projektinių darbų vertinimo kriterijų lentelė (8 priedas).
25.2. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijų lentelė (9 priedas).
25.3. Literatūros ir kitų mokomųjų dalykų kūrybinių darbų vertinimo kriterijų lentelė
(10 priedas).
26. Literatūros kūrybinį darbą – knygą – sudaro: viršelis, turinys, epigrafas (neprivaloma),
įvadas – autoriaus žodis (gali būti pridedamas prie titulinio lapo ir teorinės dalies), darbo rezultatas
– kūrinys, baigiamasis autoriaus žodis (neprivaloma). Prie knygos pridedamas segtuvas su tituliniu
lapu, teorine dalimi.
V. APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS
27. Mokiniai apeliacijas gali teikti Vaškų gimnazijos direktoriui per 2 darbo dienas,
paskelbus projektinio darbo rezultatus.
28. Apeliacijas nagrinėja gimnazijos direktoriaus sudaryta nepriklausoma komisija.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Projektinių darbų vadovai III gimnazinių klasių mokinių projektinių darbų vykdymo
eigą ir konsultacijas fiksuoja elektroninio dienyno administratoriaus sukurtoje dalyko atšakoje.
30. Projektinis darbas vertinamas 10 balų sistema.
31. III gimnazinių klasių mokinių projektinio darbo įvertinimas įrašomas į brandos atestato
priedą arba vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.
________________________
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