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Siau]iu „Romuvos" gimnazijos

PROJEKTIIN|J DARBU TVARKOS APRASAS

I.           BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aprasas nustato 3-iu gimnazijos klasiu mokiniu projektiniu darbu rengimo, pristatymo, vertinimo
ir saugoj imo tvarka.

2. Apra§u vadovauj asi 3 -iu gimnazij os klasiu mokiniai, mokytoj ai-proj ektiniu darbu vadovai.

3.    Apra§as    parengtas    vadovaujantis    5iais    dokumentais:    Vidurinio    ugdymo    bendrosiomis
progranomis, patvirtintomis 2011  in. vasario 21  d.  Svietimo ir mokslo ministro isck. Nr. V-269, ir
gimnazij os ugdymo planu.

4. Apra§e vartojamos savokos:

4.1. Projektinis darbas -tai laisvai pasirinktas ir savaranki§kas mokinio humanitarines, socialihes,
menines, technologiju,  sportihes   ir realiniu mokslu krypties darbas, atliekanas 3-ioje gimnazijos
klaseje  ir  skirtas  padeti  ugdyti  bei  ivertinti  bendrapias  -  socialines  ir  dalykines  kompetencijas,
bGtinas sekmingai socialinei integracij ai, profesinei kari erai ir mokymuisi visa gyvenima.

4.2.   Projektinio  darbo  vadovas  (toliau  vadovas)  -  dalyko  mokytojas,  vadovaujantis  mokinio
proj ektinian darbui.

5. Projektiniu darbu temu sapa§a ir darbu vadovus isakymu tvirtina direktorius.

6. UZ vadovavima proj ektiniams darbams apmokama direktoriaus isakymu nustatyta tvarka.

11.         PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI IR UZDAVINIAI

7. Parengti projektini darba, taikant ivairius mokslihes, socialines ir kulttrines veiklos metodus bei
savirai§kos btidus :
7.1. Taikyti bendrapias ir dalykines kompetencijas.
7.2.   Ugdyti(s)  atsakomybes  jausma,  imtis  aktyviu  pilieti§ku  iniciatyvu,  igyti   savaranki§ko  ir
ktrybinio darbo patirties.
7.3. Mokyti(s) planuoti, kelti tikslus ir juos realizuoti, vertinti savo sekme, ie§koti informacijos ir ja
apdoroti.
7.4. Mokyti(s) bendrauti ir dirbti bendradarbiauj ant.
7.5.  Ugdyti(s)  auk§tesnius pafintinius  gebejimus:  kelti  klausimus  ir ie§koti  atsakymu,  analizuoti,
prognozuoti, argunentuoti, vertinti, apibendrinti, daryti i§vadas.
7.6. |gyti projektinio darbo atlikimo ir pristatymo igtidfiu.

Ill.        PROJEKTINIO DARBO KRYPTYS

8.Projektinidarbamokiniaiatliekai§pasirinktosugdymokrypties®rofilio)mokomujudalyku:



8.1. Humanitarine kryptis: lietuviu kalbos ir literatira, uzsienio kalbos. PD veiklos metu atliekamas
analitinis/  tiriamasis/  aprasomasis  arba  ktrybinio  pobtidfio  darbas,  sukuriamas  PD  produktas  -
memo kdinys.
8.2.  Socialine  kryptis:  istorija,  geografija,  etika.  Atliekanas  analitinis/  tirianasis/  apra§omasis
darbas ar teorinis modeliavimas.
8.3.  Tiksliviu -  gantos  mokslu  kryptis:  biologija,  chemija,  matematika,  fizika,  IT.  Atliekamas
eksperimentas ar tirianasis darbas, ilgalaikis stebej imas, teorinis modeliavimas.
8.4.  Technologiju - menu kryptis:  technologijos,  daile,  muzika,  teatras,  grafinis  dizainas,  §okis,
fotografija. PD susijes su ktrybinio pobtidfio veikla,  sukurianas  technologinis produktas ar meno
kinnys, kurian atlikti reikia kompetenciju i§ technologiju ir menu krypties ugdymo dalyky.
8.5. Kita: sportine, sveikos gyvensenos ir t.t. kryptis.

IV.       PROJEKTINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Projektinio darbo temas gimnazijos mokytojai siulo mokinians ne veliau kaip iki balandiio 15 d.
Projektinio darbo tema mokinys renkasi iki rugsejo 15 dienos.
9.1.  Projektini  darba  laisvai  pasirenka  2  klases  mokinys  rengdamas  savo  3  klases  individualu
ugdymosi plana.
9.2. Projektinio darbo tema mokinys gali keisti arba ja patikslinti, taip pat atsisakyti ra§yti projektini
darba 3 klases pirmo pusme6io pabaigoje.
10. Pasirinktas projektinis darbas gali btiti atliekanas individualiai ar grupeje (2-3 mokiniai).
10.1  Projektinis  darbas  ra§yti  yra  skiriana  0,5  savaitines  valandos,  kuri  itraukiana  i  mokinio
individualu ugdymo(si) plana.
11.   Projektinis   darbas   gali   btiti   rengianas   remiantis   vieno   mokomojo   dalyko   turiniu   arba
integruojant keliu mokomuju dalyky finias ir praktinius gebejimus. Projektiniam darbui vadovauja
ir parenka integracij os btidus vienas vadovas.
12.  Projektinio  darbo  rengimo  tn]kme,  igyvendinimo  laikas  ir  atsiskaitymo  terminas  nustatomas
suderinus su vadovu.
13.   Projektinis   darbas   atliekamas   mokiniui  tinkamu   laiku:   per  kulttirines   -   pazintines   arba
projektines dienas bei kitu laiku.
14. Projektinis darbas  rengiamas ii uz ji atsiskaitoma pagal mokinio darbo laikara§ti (Zr. 2 prieda).
15. Projektinio darbo rengima sudaro du etapai:
15.1.  I projektinio darbo rengimo etapas.  Ji sudaro projektinio darbo temos pasirinkimas, tikslo ir
uzdaviniu  formulavimas,  medziagos  kaupimas,  atranka,  sisteminimas,  §altiniu  analize.  Tarpinis
atsiskaitymas uZ PD vyksta susitarus su vadovu.
15.2.11 projektinio darbo rengimo etapa sudaro tyrimo dalies, i§vadu, literatdros squaso rengimas,
darbo koregavimas, redagavimas ir maketavimas ir darbo pristatymas vadovui.
16. Parengta projektini darba mokinys pateikia vadovo nustatytu laiku. Del pateisinanu priezas6iu
atsiskaitymas ul proj ektini darba gali buti atidedanas.

V.         PROJEKTINIO DARBO STRUKTtJRA

17. Projektinio darbo strukttra sudaro §ios dalys:
17.1. Titulinis lapas (Zr.  1 prieda).
17.2.  Turinys, nurodant puslapius, rasomas projektinio darbo antrajane lape. Turinyje pateikiana
aiski darbo strukttra bei strulcttirines dalis atitinkantys puslapiai.
17.3.  |vadas/ autoriaus  Zodis.  |vade  nurodomas tikslas  ir keliani  uzdaviniai,  uzra§omi  pasirinkti
metodai  jiems   igyvendinti,   analizuojana  problema,   akcentuojamas  jos   cktualumas,   trumpai
apibndinanos strukttrihes dalys/skyriai. Rekomenduojama ivado/ autoriaus Zodzio apimtis -   iki
0,5 puslapio.
17.4.Tyrimomedaaga,rezultataiiranalize.Siojedalyjeturetubutipin§kintosprojektiniandarbui
bedingos pagrindines savokos ir teminai,  cituojanos arba perfrazuojanos autoriu, kuriu darbais



remiamasi,  mintys.  Pateikiami  tyrimu  rezultatai  ir ju  analize.  Pagrindines  dalies    apimtis  -  1-3
puslapiai.
17.5.  ISvados.  Projektinio  darbo  i§vadose  apibendrinani  atlikto  darbo  rezultatai,  jie  siejami  su
i§keltu tikslu ir uzdaviniais. Apimtis - iki 0,5 psl.
17.6. Pateikianas naudotas literattros ir §altiniu sapasas (Zr. 6 prieda).
17.7.  Pridedani priedai (dokumentai, nuotraukos, breziniai, eskizai,  diagramos, anketos, tiriamoji

T8:d§¥£a:::=afgefmp:t::i?£Va°rkeaksos:esnkdarJ#=£an;:#£ie£:).darbostrurfuairapimtis(fi.5prieda).
Darbo strukttira ir apimtis gali kisti priklausomai nuo dalyko ir pasirinktos temos specifikos.
19. Pateikiamas 1 iristo darbo egzempliorius su skaitmenine laikmena.

VI. PROJEKTINIO DARBO VERTINIMAS

20.  Tarpinis  ir  galutinis  projektinio  darbo  vertinimas  organizuojanas  mokytojo-projekto  vadovo
nurodytu laiku (Zr. 3 prieda).
21.  Kiekvienan projektiniam  darbui  Tamo  dienyne  sukuriama atskira grupe,  kurioje  fiksuojama
proj ektinio darbo veikla.
22.  mokytojas  darba  su  kiekviena  grupe  fiksuoja  atskirane  brandos  darbo  ir  projektinio  darbo
igyvendinimo apskaitos lape (Zr. 3 prieda).
23.  Projektinis darbas yra vertinanas atskiru pafymiu pagal nustatytus vertinimo kriterijus (Zr.  4
priedq)  ir  fiksuojanas  Tano  dienyne  I  pusmetyje  ivertinant mokinio  darba  „isk"  arba  ,peisk",
mokslo metu pabaigoj e i§vedant antro pusme6io ir metini ivertinima desimtbalej e sistemoj e.
24. Projektinio darbo ivertinimas irasomas i atestata.

VII.  PROJEKTINIU DARBU SKLAIDA

25.   Projektiniai   darbai   pristatomi   mokslinese-prcktinese,   dalykihese   gimnazijos,   miesto   bei
respublikos konferencij ose ir kt. renginiuose.
26. Proj ektiniu darbu parodos organizuoj anos gimnazij os edukacinese erdvese.
27.  Darbai  saugomi  darbo  vadovo  kabinete   1   metus,  geriausiai  ivertinti  darbai  -  girmazijos
tinklapio specialioj e skiltyj e.



1 priedas

Titulinis lapas

Siauliu „Romuvos`` gimnazija

Proj ektinis darbas

(Pavadinimas)

Darba renge

3a klases mokinys(-e) Vardenis(-e)  Pavardenis(-e)

Darbo vadovas (-e)

Vyr. mokytoj as(-e) Vardenis(-e)  Pavardenis(-e)

Siauliai

2017



2 priedas

Siauliu „Romuvos" gimnazija
Mokinio proj ektinio darbo laikara§tis

Tema
Mokinio vardas, pavarde, klase
Darbo vadovas

Eil. Mokinio veikla (veiklos apra§as, Darbo Darbo
llllI,,,,|lllllllll|IlllllllII,IIlllllllllEiE

Planuojanu Pastabos
Nr. darbo eiga) pradiia pabaiga konsultaciju

Data Data skai6ius
Ieta12. as

Proj ekto temos pasirinkimas, tikslo
bei uzdaviniu formulavimas;
reikalavimu aptarimas.Medfiagoskaupimas,atranka,

sisteminimas; §altiniu aptarimas.
11 etapas
3 Tyrimo dalies, i5vadu, literattros

Vsaraso ren8imas.
4 Atlikto darbo koregavimas,

redagavimas ir maketavimas
5 Proj ektinio darbo galutinis

pateikimas vadovui.

Mokinio para§as

Mokytoj o (darbo vadovo) parasas



Siauliu „Romuvos`` gimnazija
Mokinio projektinio darbo igyvendinimo ataskaita

Mokinio  vardas, pavarde
Proj ekto vadovo vardas,pavarde
Proj ektinio darbo kryptis
Proj ektinio darbo tema

Klase

3 priedas

Proj ekto igyvendinimo ataskaita

Eil.Nr. Data Darbo laikas(nuoiki) Uzsiemimo tema

I

I

I

I

I
I

I
I

I

I

Proj ektinio darbo vadovo komentaras apie proj ekto igyvendinima ir proj ekto ivertinimas.

Mokytojas
(vardas, pavarde parasas)

Data    `



4 priedas
Siauliu „Romuvos" gimnazij a

Projektinio darbo vertinimas

(Data)
Mokinio vardas, pavarde, klase

Metinio proj ektinio darbo pavadinimas

|vertiniqu paai§kinimas: 0 -neatitinka,  I - i§ dalies atitinka, 2 -  visiskai atitinka (vertinant balas
apvedamas rutuliuku).

Eil.Nr.1 GebejimaiProjektinio darbo temos Vertinimo kriterij ai Ta§kaiVadovas

0 11 12
Tyrimo mediiaga ir rezultatai atitinka darbo 0 1 2

suvokimas ir j os pletoj imas tema.

2 Darbo atlikimas Pateikiamas projektinio darbo veiklos planas. 0 1 2

Darbas  atliekamas  savarankiskai.  Su  darbo  vadovu 0 1 2
konsultuojanasi   del   pagrindiniu   darbo   rengimo
etapu ir veiksmu, kuriuos reikia atlikti.

3 Tyrimo    atlikimas/    produkto Atliekant     tyrima/     kuriant     produkta     tikslingai 0 1 2
suktrinas naudojanos    pasirinktos  medziagos,  priemones  ar

prietaisai, isanalizuota literattra, Saltiniai ir kt.

Atliekanu        bandymty        stebejimu        skai6ius/ 0 1 2
nagrinejanos    medziagos/   produkto    apintis   yra
pakankani pagristam rezultatui pasiekti.

Pateikiami      teiginius      patvirtinantys      reikalingi 0 1 2
irodymal,  priedai  (skai6iavimai,  lenteles,  citavinas,
nuotraukos, vaizdine medziaga ir     t. t.).

Darbo    destymo    dalyje    pateikiarni    pagrindiniai 0 1 2
argumentai, nagrinejamos idejos ir fcktai, apra5omas
tyrimas, gauti rezultatai/ pateiktas originalus ktrinys,
produktas.

I§vadose        darbas    apibendrinamas    bei    glaustai 0 1 2
ivertinanas,    paai§kinania,    ar    igyvendinti    darbo
tikslai ir uzdaviniai.

4 Darbo          parengimas          ir Darbe  yra  visos  strukttrines  dalys  (titulinis  lapas, 0 1 2

ifominimas turinys,   reikalaujanos   apimties   tekstas,   i§vados,
literattros sapasas, priedaif autoriaus Zodis, j ei darbas
ktrybinis).

Darbas para§ytas taisyklinga,  ri§lia,  dalykine kalba, 0 1 2



5 Pristatymo turinysKalbejinosituacija

pasitaiko viena kita kalbos klaida. Ktrybinis darbas
esteti§kai apifomintas ir parengtas.

Teksto maketas atitinka keliamus reikalavimus. 0 1 2

Pristatomas   darbo  tikslas  ir  uzdaviniai,   isskiriami 0 1 2
pagrindiniai darbo etapal ir rezultatai.

Vartojanlos  tinkamos,   su  darbo   tema,   pristatomu 0 1 2
produktu susijusios dalykines savokos, terminai.

6 Su  klausytojais  bendraujama  tinkama  verbaline  ir 0 1 2
neverbaline     raiska,     atsizvelgiant     i     konkre6ia
komunikacing    situacija.    I    pateiktus    klausimus
atsakoma  konkre6iai   ir  aiskiai,   kalba  taisyklinga,

paisoma kalbos normv.

7 IT taikymas Vaizdine      infomacija     pateikta            kokybi§kai 0 1 2
(informacijos pckanka, naudojamas tinkamas §riftas,
dizainas, animacija ir pan.) ir efektyviai.

1§ viso 30

Mokinys surinko
VPaaymys

Darbo vadovas



4.1. priedas

Ta§ku konvertavimo i pafymi lentele

Ta§kai Pakymys
30-28 10
27-25 9
24-21 8
20-18 7
I 7- 1 5 6
14-11 5
10-8 4
7-5 3
4-0 2
Neatlikta 1



5 priedas

Proj ektinio darbo maketavimas

Visu lapu parastes: kairioji -3 cm, de§inioji - 1 cm, kitos po 2 cm.

Eilutes intervalas -1,5 eilutes.

Sriftas: teksto -12 pt., antrastes -14 pt., Times New Roman.

Teksto  formavimas:  pirma pastraipos  eilute  atitraukta nuo  kra§to,  o  pastraipos  tekstas  i§lygintas
abipusiu lygiavimu.

Rasto  kultdra:  naudojamos     lietuvi§kos  kabutes  ir  kiti  Zenklai,     lietuvi§kos  raides,  laikomasi
taisyklingo stiliaus ir granatikos bei ra§tinguno reikalavimu.



6 priedas

Literatdros sapa§o sudarymo pavyzdys

Literatdros ir §altiniu squa§as numeruoj amas alfabeto tvarka

1. Vadoveliai:
Dzezulskiene J. Lietuviu kalba 9 klasei, Vilhius, Baltos lankos, 2016.
2. Straipsniai is inalu:
Savukynas V. Gyvenimas globalioj e informacinej e visuomeheje: kthas, erdves, bendruomenes,

Kulttrologija, Nr.13, Gervele, 2006, p. 5-12.
3. Straipsniai i§ intemeto, intraneto tinklalapiu:
Cepulkauskaite I. Kaledu §vente: pasaulio tradicij os//intemetinis inalas Sociunas.
http://online.5ci.1t/eglezalciukaraliene.htm[Zidreta2010-12-15].
4. Grofine literattra:
Granauskas R. rrec.z.c7s g);ve#j.rm¢s, Vilnius, Lietuvos ra§ytoju sajungos leidykla, 2014.
5. Zodynai:
Dabartines lietuviu kalbos Zodynas, Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2012.


