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Projektinis darbas...

• Atliksite projektinį darbą...

• Jums bus projektinė veikla...

• Turite padaryti projektinį darbą...

• Tai yra projektinė veikla...

• Mini projektas...

• Svarbus projektinis darbas...

• Projektinis darbas savaitei, pamokoms...

• Ir vėl projektinis...

• O, projektinis! ☺



Emocijos



Vertinimas



Projektų metodas –

tai aktyvaus mokymo forma, kuri skatina ugdytinius sieti
mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratina 
dirbti grupėje su kitais sprendžiant visiems aktualią problemą. 

➢Projektas, t. y. konkreti problema, suprantamas kaip veiklos 
procesas (problemos iškėlimas) ir tos veiklos rezultatas.



Projektai labai svarbūs, nes

➢kiekvienas projektas turi tikslą, apibrėžtą trukmę, vadinasi, 
mokiniams suteikiama galimybė drauge su mokytoju ar savarankiškai 
mokytis planuoti mokymosi laiką, dirbti su įvairiais informacijos 
šaltiniais, pritaikyti žinias praktikoje, dirbti ir grupėje, ir 
savarankiškai;

➢projektai tenkina mokinių smalsumą, nes dažniausiai susiję su 
tyrimais ar kūrybine raiška, teikia galimybių pasireikšti ir nuojautai, ir 
intelektui. Projektų dalyviai skatinami teikti kuo daugiau idėjų ir jas 
įgyvendinti. Projektinė veikla mokiniui suteikia galimybių stebėti 
savo pažangą, ja džiaugtis;

➢atlikdami projektinius darbus mokiniai gali tolygiau paskirstyti darbo 
krūvį, tai padeda jiems išmokti mokytis, ugdytis atsakomybę;

➢projektai padeda bendrojo ugdymo turinį sieti su savo kraštu, 
gyvenamąja aplinka, kūrybiškai spręsti problemas, adekvačiai 
vertinti realybę.



Projektinio darbo etapai:

1. Pasirengimo – aptariama ir apibrėžiama tema, iškeliama ir įvardijama 
aktuali problema / problemos;

2. Planavimo – susiskirstoma į grupes, suformuluojamas tikslas, grupių 
(grupių narių) ilgalaikiai ir trumpalaikiai uždaviniai (jie sudarys 
įvertinimo pamatą), numatoma veiksmų trukmė, tarpinių atsiskaitymų 
pobūdis ir laikas;

3. Vykdymo – renkama ir interpretuojama informacija, atliekami 
praktiniai darbai, atsiskaitoma už tarpinius rezultatus/ aptariami 
tarpiniai rezultatai;

4. Apibendrinimo – randamas problemos (-ų) sprendimas, 
pasirengiama pateikti apibendrintus projekto rezultatus (ataskaitą);

5. Pristatymo – projekto rezultatai pristatomi klasei, mokyklos, 
miestelio  bendruomenei ir kt.);

6. Įvertinimo – remiantis aptartais kriterijais, apmąstomas ir 
įsivertinamas savo indėlis į projekto sėkmę, suteikiama grįžtamoji 
informacija kitiems projekto dalyviams.



Kuo svarbi projektinė veikla?

• Dalyvavimas projektinėje veikloje daro didelį poveikį vidinei 
mokinių motyvacijai. Ji ypač sustiprėja, kai mokiniai patys 
pasirenka temą ir suformuluoja problemą. 

• Galimybė dirbti savarankiškai ir atlikti tam tikrus vaidmenis 
taip pat stiprina mokymosi motyvaciją. Tačiau nederėtų 
pamiršti, kad ir projektinėje veikloje reikia laikytis tam tikrų 
įsipareigojimų. Šie įsipareigojimai gali kisti skirtinguose veiklos 
etapuose. 

Informacija parengta pagal  dr. Sahlbergą, kuris yra
Suomijos švietimo ekspertas.

https://www.delfi.lt/temos/suomijos


Pavyzdys

• Pamoka „Ką šiandien kalbėtų  mums Kristijonas Donelaitis?“



Temos

1.Gamta-gyvenimo mokytoja.

2. Žmogaus gyvenimo apmąstymai.

3. Darbai.

4. Socialinė problematika.

5.Vertybės.

6. Pamokymai.

7. Vaikų auklėjimas.

8. Tautinė problematika.

9.Tikėjimas.

10. Moterys ir vyrai.



Vertinimo kriterijai

• Suformuluoti probleminiu klausimu duotą temą. (1)

• Temos aktualumas (XXI a.), sąsajos su XVIII a. (1)

• Remiamasi kalboje Kristijono Donelaičio poema „Metai“ (bent 
trys išplėtoti argumentai) (3)

• Kalboje įterptas šiandienos kontekstas (cituojamos žinomų 
žmonių mintys, straipsnių ištraukos, laidos ir t.t.) (2)

• Kalba turį intriguojančią įžangą, aiškią apibendrinančią 
pabaigą. (1)

• Darbas ir jo pateikimas kūrybiškas, originalus. (2)





Kokios kompetencijos ugdomos taikant projektinę 
veiklą pamokose?

➢Komunikavimo kompetencija (renka informaciją, analizuoja, 
interpretuoja, ruošia pranešimus);

➢Socialinė ir emocinė, sveikos gyvensenos kompetencija ( 
teigiamo santykio kūrimas, empatija, emocijų pažinimas, 
mokymasis priimti kitus);

➢Skaitmeninė kompetencija ( ne tik randa informaciją, bet ir 
sudaro skaitmeninį turinį ir t.t);

➢Pažinimo kompetencija (gilinamos dalyko žinios, kritinis 
mąstymas, klausimų kėlimas, reflektavimas);

➢Kūrybiškumo (idėjos, problemų sprendimas, savarankiškumas, 
vertinimas, dalinimasis);

➢Kultūrinė kompetencija (kultūrinis išprusimas);

➢Pilietiškumo kompetencija (gyvenimas bendruomenėje)



Apibendrinimas

Linkiu sėkmės taikant 
projektų metodą 

pamokose ☺
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