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METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Atsižvelgiant į Lietuvos švietimo sistemos siekį modernizuoti ugdymo procesą, skatinti

ugdymo proceso metodų įvairovę, nuo 2017 m. gimnazijoje organizuojami metiniai projektiniai

darbai. Metinius projektinius darbus rengia 8 ir IG klasių mokiniai. Moksleiviai pasirenka vieną

mokomąjį dalyką ir, mokytojo – darbo vadovo - kuruojami, rengia metinį projektinį darbą visus

mokslo metus.

II. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2. Metiniais 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.

3. Metiniai projektiniai darbai turi atskleisti mokinių teorines žinias, gebėjimą jas taikyti

veikloje, gebėjimą sieti su konkretaus darbo kontekstu.

4. Metiniais projektiniais darbais siekiama skatinti objektyvesnį moksleivio kūrybinio ir

kritinio mąstymo bei praktinės veiklos vertinimą, siekti, kad į vertinimo procesą įsijungtų patys

mokiniai.

5.Metiniais projektiniais darbais siekiama formuoti mokinių mokslinio, tiriamojo, kūrybinio

darbo įgūdžius, padėti geriau pasirengti studijoms bei leisti lengviau adaptuotis šiuolaikinėje

aplinkoje

III. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ ATLIKIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Metinius projektinius darbus rašo 8 ir IG klasių mokiniai.

7. Mokytojai, dirbantys 8 ir IG klasėse, vadovauja metiniams projektiniams darbams ir per

savaitę gauna 0,5 val. atlygį už vieno mokinio kuravimą. Mokytojas gali kuruoti 2 mokinius.

8. Moksleiviai renkasi darbo vadovą ir suderina su juo darbo temą.

9. Metinių projektinių darbų sąrašas tvirtinamas Metodinėje taryboje iki mokinių rudens

atostogų pabaigos.



10. Nuo spalio mėnesio darbo vadovas kartu su mokiniu aptaria ir sudaro veiklos planą,

suderina atlikimo terminus. Moksleivis renka medžiagą pasirinkta tema. Surinkta medžiaga

vertinama pažymiu. Jis įrašomas į Tamo dienyną.

11. Iki vasario mėn. mokiniai projektinio darbo vadovui pateikia nuveikto darbo ir pasiektų

rezultatų ataskaitą. Aptarus su vadovu darbas rašomas raštu pagal Bendrąsias rekomendacijas.

Parašytas darbas vertinamas pažymiu. Jis įrašomas į Tamo dienyną.

12. Iki balandžio 3 dienos direktoriaus įsakymu sudaroma vertinimo komisija. Vertinimo

komisiją sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir 2 nariai. Išsiskyrus komisijos narių nuomonei

dėl projektinio darbo vertinimo, sprendimą priima komisijos pirmininkas.

13. Balandžio 16-20 d. atviros pamokos metu dalyvaujant komisijos nariams projektas

pristatomas klasėje. Pristatymas vertinamas pažymiu. Jis įrašomas į Tamo dienyną.

14. Geriausi 5-6 atrinkti projektiniai darbai pristatomi aktų salėje mokslinės konferencijos

metu gegužės mėnesį 14-18 d. Dalyvauja visų klasių gimnazistai, mokytojai, tėvai, svečiai.

15. Laiku neparengęs metinio projektinio darbo, mokinys turi atsiskaityti iki mokslo metų

pabaigos. Jeigu ir tada neatsiskaitė, moksleivis turi parašyti per vasaros atostogas ir atsiskaityti

rugpjūčio mėnesį. Projektinis darbas yra privalomas, jo neatlikus mokinys į aukštesnę klasę

nekeliamas.

16. Rekomenduojama rengti integruotus metinius projektinius darbus. Integruoto projektinio

darbo pažymys rašomas vienas neatsižvelgiant į tai, iš kelių dalykų darbas buvo rašomas. Sprendimą

priima integruoto projektinio darbo vadovai.

17. Labai geram pažymiui (,,10” (,,puiku”) ir ,,9” (,,labai gerai”)) metinis projektinis darbas

turi būti vykdytas nuosekliai visus mokslo metus.

18. Dailės metiniai projektiniai darbai lieka Gimnazijoje ne mažiau kaip 3 metus, muzikos

metiniams darbams privalomi priedai (muzikiniai audio arba CD įrašai), kūno kultūros (varžybos,

sporto šventės ir pan.) metiniai darbai fiksuojami video juostoje arba CD formate (įrašai lieka

Gimnazijoje). Literatūros kūrybinis darbas lieka Gimnazijoje.

19. Užsienio kalbos metinio projektinio darbo įvadas rašomas lietuviškai. Likusios metinio

projektinio darbo dalys rašomos užsienio kalba. Jeigu mokinys pasirinko II – osios užsienio kalbos

projektinį darbą, tiriamoji ar kūrybinė dalis rašomos užsienio kalba, kitos projektinio darbo dalys

gali būti rašomos lietuviškai.

20. Metiniai projektiniai darbai rengiami vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis,

kurioms pritarta Metodinėje taryboje.



IV. METINIŲ DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI

21. Tarpinė metinio projektinio darbo ataskaita privaloma visiems projektiniams darbams (1

priedas). Tarpinę metinio projektinio darbo ataskaitą vertina darbo vadovas.

22. Metinio projektinio darbo pristatymą vertina vertinimo komisijos pirmininkas ir

komisijos nariai.

23. Metiniai projektiniai darbai gali būti tiriamieji ir kūrybiniai. Vertinimo kriterijai gali

skirtis atsižvelgiant į projektinių darbų tipą.

24. 1. Tiriamųjų projektinių darbų vertinimo kriterijai:

24.1.1. Darbo moksliškumas (įvadas (temos ir problemos pagrindimas, aktualumas, tikslai,

uždaviniai, metodai), išvados, literatūros sąrašas, priedai ir kt.);

24.1.2. Teorinė dalis;

24.1.3. Tiriamoji dalis (anketinė apklausa, stebėjimas, interviu, pokalbis ir kt.);

24.1.4. Praktinio pritaikymo galimybės;

24.1.5. Estetinis darbo apiforminimas;

24.1. 6. Kalbos kultūra (rašyba, skyryba, kalbos taisyklingumas).

24.1.7.Vertinimas yra kriterinis. Maximum galimų surinkti taškų yra 100, kurie

konvertuojami į pažymius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Metinių projektinių darbų vadovai 8 kl. ir IG kl. mokinių projektinių darbų vykdymo

eigą fiksuoja elektroniniame „Tamo“ dienyne ne mažiau kaip 14 val. per mokslo metus.

26. Jeigu projektinio darbo vertinimo komisijos ir darbo vadovo vertinimas skiriasi 2

ir daugiau balų, sprendimą dėl galutinio projektinio darbo įvertinimo priima vertinimo komisija.
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