
VŠĮ ,,VAIVORYKŠTĖS TAKO” GIMNAZIJOS
VILNIAUS FILIALAS

PATVIRTINTA
VŠĮ ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos
Vilniaus filialo
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr.V- 17/08-30
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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, praktinius mokėjimų įgūdžius, 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.



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

9. Mokinys, praėjusiais mokslo metais turėjęs neigiamą dalyko metinį įvertinimą, negali

rinktis rašyti to dalyko metinį projektinį darbą.

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

atostogų pabaigos.

11. Darbo vadovas kartu su mokiniu aptaria veiklos planą, suderina atlikimo terminus. Iki

vasario mėn. moksleiviai projektinio darbo vadovui pateikia oficialią nuveikto darbo ir pasiektų

rezultatų ataskaitą.

12. Balandžio mėnesį direktoriaus įsakymu sudaromos atskirų dalykų vertinimo komisijos,

patvirtinamas darbų gynimo grafikas. Vertinimo komisiją sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir

nariai. Išsiskyrus komisijos narių nuomonei dėl projektinio darbo vertinimo, sprendimą priima

komisijos pirmininkas.

13. Metinius projektinius darbus vadovui gimnazistai privalo pateikti ne vėliau kaip prieš tris

savaites iki gynimo, metinio projektinio darbo vadovas – vertinimo komisijos pirmininkui ne vėliau

kaip prieš dvi savaites iki gynimo. Jeigu mokinys projektinį darbą vėluoja pristatyti iki 5 dienų,

galutinis įvertinimas mažinamas vienu balu, jeigu iki 10 dienų – dviem balais. Prie projektinio

darbo pridedama darbo vadovo užpildyta projekto vertinimo lentelė (2, 3, 4 priedai).

14. Gegužės mėnesį organizuojamas viešas darbų gynimas, juose gali dalyvauti visų klasių

gimnazistai, mokytojai, tėvai. Metinio projektinio darbo vadovas privalo dalyvauti gynime.

15. Vertinimo komisijos pirmininkas ir nariai susipažįsta su mokinio projektiniu darbu iki

gynimo dienos.

16. Metinio projektinio darbo pažymys įrašomas į elektroninį dienyną. Metinio projektinio

darbo pažymys prilyginamas pusmečio pažymiui vedant metinį dalyko įvertinimą.

17. Neparengęs metinio projektinio darbo, neatvykęs į gynimą ar neapgynęs metinio

projektinio darbo mokinys, turi atsiskaityti iki mokslo metų pabaigos. Už neatliktą metinį projektinį

darbą rašomas “1” (vienetas). Jeigu už neatliktą metinį projektinį darbą įrašius “1” išvedamas

neigiamas metinis pažymys, mokiniui skiriami papildomi vasaros darbai.

18. Metiniais projektiniais darbais laikoma: ruošimasis ir dalyvavimas miesto, šalies bei

tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir kitokiuose renginiuose bei varžybose, įvairių projektų

rengimas, jų gynimas ir dalyvavimas juose, renginių organizavimas, jų apiforminimas bei

dalyvavimas atstovaujant gimnaziją šalies ir tarptautiniuose renginiuose. Vertinimo komisijai visais

šiais atvejais pateikiama tai patvirtinanti medžiaga ir sukaupta informacija.



19. 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.

20. Geriausius metinius projektinius darbus rekomenduojama skelbti spaudoje, siūlyti juos

parengusiems mokiniams dalyvauti įvairiuose konkursuose, konferencijose.

21. Spalio mėnesį organizuojamas metinių projektinių darbų pristatymas 3 gimnazijos klasių

mokiniams.

22. Labai geram pažymiui (“10” (dešimtukui) ir “9” (devynetui)) metinis projektinis darbas

turi būti vykdytas nuosekliai visus mokslo metus.

23. Darbai, tiesiogiai išimti iš internetinių svetainių, šaltinių konspektavimas ar referatinio

pobūdžio darbai, nepagrįsti tiriamąja veikla, išvadomis, prilyginami nepateiktam darbui.

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

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

(spektakliai, konkursai, varžybos ir pan.) metiniai darbai fiksuojami video juostoje arba CD formate

(įrašai lieka Gimnazijoje). Literatūros kūrybinis darbas lieka Gimnazijoje.

25. 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.

26. Metiniai projektiniai darbai rengiami vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis,

kurioms pritarta Metodinėje taryboje.

IV. METINIŲ DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI

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

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

28. Metinio projektinio darbo pristatymą vertina vertinimo komisijos pirmininkas ir

komisijos nariai.

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

skirtis atsižvelgiant į projektinių darbų tipą.

29. 1. Tiriamųjų projektinių darbų vertinimo kriterijai (2, 3 priedai):

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

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

29.1.2. Teorinė dalis;

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



29.1.4. Praktinio pritaikymo galimybės;

29.1.5. Estetinis darbo apiforminimas;

29.1. 6. Kalbos kultūra (rašyba, skyryba, kalbos taisyklingumas) (vertinant tiriamąjį lietuvių

kalbos projektinį darbą už kalbos kultūrą skiriama 10 taškų, kitus tiriamuosius darbus – 5 taškai).

29.2. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai (4 priedas):

29.2.1. Darbo idėja ir jos kūrybiškas perteikimas;

29.2.2. Įvadas arba autoriaus žodis;

29.2.3. Teorinė dalis (sąvokų pagrindimas ir pan.);

29.2.4. Kūrybinė dalis (kūrinio meniškumas, originalumas, išradingumas);

29.4.5. Estetinis darbo apiforminimas;

29.5.6. Kalbos kultūra (rašyba, skyryba, kalbos taisyklingumas).

30. 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. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Metinių projektinių darbų vadovai 3 gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų

vykdymo eigą fiksuoja elektroniniame „Tamo“ dienyne ne mažiau kaip 35 val. per mokslo metus.

32. 3 gimnazijos klasių mokinių projektinio darbo įvertinimas įrašomas į brandos atestato

priedą arba vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

33. 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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