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Metinių projektų patirtis.

Planavimas.

Koordinavimas.

Vertinimas.

Praktiniai pavyzdžiai.



Vienas iš gimnazijos strateginių

uždavinių - įtraukti mokinius į 

kūrybinę, tiriamąją ir praktinę veiklą, 

padėti jaunimui atrasti ir tobulinti savo 

žmogiškąjį potencialą.

2019-2020 m.m. gimnazijos veiklos 

prioritetas yra ir  mokinių metinių 

projektų turinio tiriamojo, taikomojo ir 

kūrybinio komponentų stiprinimas. 



Mokinių metiniai projektai (MMP)
 

             Mokinio karjera, sėkmingas studijų  

                               pasirinkimas 

                           

                         Formalus ugdymas 

                                        

            Bendravimas       MMP 

                                                    Bendradarbiavimas 

                        Neformalus ugdymas 

 

        Asmenybės branda, pasiekimai, pažanga 

Metinių projektų tikslai 

1. Individualizuoti ugdymo 

turinį. 

2. Integruoti įvairių dalykų 

žinias, mokėjimus ir įgūdžius. 

3. Skatinti profesinio 
apsisprendimo paieškas. 

4. Stiprinti akademinės ir 

praktinės veiklos ryšį. 

5. Ugdyti bendrąsias 

kompetencijas ir gebėjimus. 

Metinių projektų uždaviniai 

1. Ugdyti atsakingą mokinių 

požiūrį į darbą. 

2. Skatinti mokinių gebėjimą 
kūrybiškai spręsti problemas ir 

taikyti technologijas. 

3. Mokyti mokinį pristatyti 

projektą auditorijai. 



• Metinis projektas yra integrali gimnazijos 

ugdymo plano dalis.

• Metinį projektą atlieka visi I-III gimnazijos klasių 

mokiniai.

• IV gimnazijos klasių mokiniai metinį projektą gali 

atlikti, jei pageidauja pagilinti dalyko žinias.

• Metinių projektų veiklą per mokslo metus 

organizuoja gimnazijos MMP ugdymo inovacijų 

įgyvendinimo grupė, koordinuoja direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui ir MMP koordinatorė.



MMP SKIRSTYMAS



Bloomo taksonomija 

Bloom IT (digital)  

tikslų taksonomija

Raktiniai žodžiai

Kūrimas

Vertinimas

Analizė

Taikymas

Supratimas

Atsiminimas

projektuoti, konstruoti, planuoti, kurti, išrasti, suma

nyti, programuoti, filmuoti, animuoti, publikuoti str

aipsnius (ir vaizdą) internete,  kurti viki,   derinti ar

ba išderinti skirtingų sistemų produktus, parinkti vai

zdą,...

tikrinti,  kelti hipotezes, kritikuoti, eksperimentuoti, 

testuoti, aptikti, nagrinėti, stebėti, komentuoti, perži

ūrėti ir rašyti, tvarkyti, bendradarbiauti, dirbti tinkle,

...

Palyginti, organizuoti, grupuoti, rasti, nusakyti, struk

tūruoti, integruoti, iškonstruoti, susieti, išspręsti,...

realizuoti,  atlikti, naudoti, sukurti, vykdyti, įkelti, n

usiųsti, žaisti, operuoti, dalintis, įsibrauti, taisyti,...

Interpretuoti, sisteminti, numanyti, klasifikuoti, lygi

nti, aiškinti, iliustruoti, perfrazuoti, vykdyti papildo

mą loginę paiešką, sudaryti kategorijas, komentuoti, 

rašyti anotacijas, prenumeruoti,...

atpažinti, klausyti, aprašyti, nustatyti, įvardyti, nusta

tyti vietą, rasti, paryškinti, logiškai žymėti, dirbti soc

ialiniam tinkle, ieškoti, naršytis,....





Iš viso 77 MMP ir 336 mokiniai 

Lietuvių

k. ; 7; 

9%
Užsienio 

kalbos; 

14; 18%

Tikslieji 

mokslai; 

14; 18%

Gamtos mokslai; 

19; 25%

Socialiniai 

mokslai; 5; 7%

Technolo

gijos; 14; 

18%

Kūno 

kultūra; 

3; 4%

Administracija

; 1; 1%

PROJEKTŲ SKAIČIUS

Lietuvių

k.; 20; 6%

Užsienio 

kalbos; 38; 

11%

Tikslieji 

mokslai; 

60; 18%

Gamtos 

mokslai; 67; 

20%

Socialiniai 

mokslai; 

42; 13%

Technologijos ir 

menai; 61; 18%

Kūno 

kultūra; 

21; 6%

Administracija

27; 8%

MOKINIŲ     SKAIČIUS



Eiga I etapas. Projektų

pasirinkimas. 

Projekto 

problematikos 

kėlimas.

II etapas. 

Planavimas, 

uždavinių kėlimas, 

veiklų numatymas.

III etapas. 

Darbo būdų

pasirinkimas.

IV etapas. Projektų

vykdymas. Problemų

sprendimas.

Tyrimai, apklausos

V etapas. Rezultato 

pristatymas 

gimnazijos 

bendruomenei.

VI etapas. Refleksija. 

Projektinės veiklos 

tobulinimas.



Kaip apsisprendei pasirinkti metinį projektą ?

74

101

63

 Pasiūlė mokytojas

 Rinkausi pats pagal mėgstamą
dalyką

 Daug negalvojau, prašiau, kad
priimtų

I etapas. Rugsėjo mėn.  Projektų pasirinkimas. 

Projekto problematikos kėlimas, skatinant mokinių 

smalsumą.



Spalio mėn. 

užsipildėme  lentelę, 

kuri reikalinga 

sėkmingai projektų 

stebėsenai.

Mokinių
vardai 

pavardės, 
klasės.

Mokytojų
vardai 

pavardės, 



II etapas. Spalio mėn. 

Planavimas, uždavinių 

kėlimas, veiklų numatymas.

Darbo būdų pasirinkimas.

Kai kurie projektų vadovai 

renkasi kitas projekto 

planavimo formas. Pildo 

mokinys konsultuojamas 

projekto vadovo.



III etapas. Projektų vykdymas. 

Problemų sprendimas. Tyrimai, apklausos. 

Lapkričio-kovo mėn.

Tarpinis vertinimas

Tarpinis projektų vertinimas vyksta priešpaskutinę gruodžio ir antrąją 

sausio savaites, kuomet yra surašomi balai atitinkamo dalyko TAMO 

dienyną už jau atliktą projekto dalį. TAMO dienyne pažymys įvardinamas 

„Projektinis darbas“. 



IV etapas. Pasiruošimas rezultato pristatymui gimnazijos bendruomenei.

Balandžio – gegužės mėn.





V etapas. Rezultato pristatymas gimnazijos 

bendruomenei. Birželio mėn.

06 - 1 sav. Mokiniai ruošia pristatymus ir nuolat konsultuojasi su projekto vadovu 

(Zoom ir kt.)

06 - 2 sav. Pristato projektą nuotolinėje MMP konferencijoje (Zoom).

Konferencijos vyks grupėmis pagal mokomuosius dalykus. Prieš konferenciją 

mokytojai pagal metodines grupes suplanuoja pristatymų eigą, konferencijos darbo gru

pių moderatorių funkcijas atlieka metodinių grupių vadovai. Po mokinių 

pristatymų vertintojų komisija įrašo savo vertinimus į lentelę, kuri yra jiems 

prieinama per Google Docs platformą. Konferencijos dalyviai, kurie klausėsi 

pranešimų balsuoja už projektus, užpildydami anketas pateiktas per Google Formas.

Pateikia projektą elektroninei Mokinių metinių projektų bibliotekai.  



VI etapas. Refleksija. 

Projektinės veiklos tobulinimas.

Google formos. Grįžtamojo ryšio anketa.



Vertinimo kriterijai

1. Nuoseklus planavimas ir darbas.

2. Temos aktualumas.

3. Tikslo ir rezultato atitikimas. Akademinių žinių taikymas praktikoje.

4. Rezultatas tam tikros apimties tyrimas, produktas.

5. Aprašo parengimas pagal rekomendacijas.

6. Pristatymo parengimas pagal rekomendacijas.

7. Pristatymo komunikacija, atsakymai į klausimus

8. Įsivertinimas.



Vertinimas



Kaip vykdome 

projektinius

darbus

nuotoliniu 

būdu?



Kaip vykdome projektinius darbus 

nuotoliniu būdu?



1.Susikūrėme „Facebook“ grupę (įtraukti visi pasirinktą MP vykdantys nariai).

Kokie privalumai? 

- visus iškilusius klausimus, nesusipratimus galima išsiaiškinti čia ir dabar.

- galima bendrauti bet kuriuo patogiu laiku ir metu.

Projekto planavimas ir eiga 



Projekto planavimas ir eiga 

2. Individualus mini - plano susidarymas:

Pvz. 05 - 1 sav.   Susirasti medžiagą pasirinkto projekto tematika.

05 - 2 sav.   Atlikti apklausą ir susumuoti rezultatus.

05 - 3 sav. Analizuoti apklausų rezultatus ir parengti diagramas projekto 

pristatymui.

05 - 4 sav. Suformuluoti išvadas.

06 - 1 sav. Ruošia pristatymus.

06 - 2 sav. Pristato projektą nuotolinėje MMP konferencijoje (Zoom), pateikia 

projektą elektroninei Mokinių metinių projektų bibliotekai.  

Kokie privalumai? 

- padeda susikoncentruoti, taupo laiką, suteikia aiškumo ir konkretumo.



3. Tarpinis darbo vertinimas, komentarų rašymas

Pvz. А) Pop muzika paprasta, jos ritmas lengvas. 

Pop muzikos tekstų eilutės yra įprastos (bendros 

temos: meilė, jausmai), dažnai kartojami tie patys 

žodžiai.

Pvz. B)

A)  Поп-музыка имеет простой, легкий ритм. Линии п

оп-музыки являются общими (общие темы: любовь, 

чувства), одни и те же слова часто повторяются.

Komentaras: neteisingai išversti žodžiai „eilutės ir įprast

os“. Turėtų būti („строки текстов, обычными“).

B) Komentaras: 

Diagramoje yra netinkamų ir nereikalingų duomenų. Rei

kėtų pakeisti juodą foną, nes duomenys tarsi susilieja.

Kokie privalumai?

- leidžia mokiniui pamatyti savo klaidas, jį 

įpareigoja.

- suteikia jam galimybę pasitaisyti ir siekti 

geresnio rezultato.



4.Susitikimai – konsultacijos zoom konferencijų metu.

Kokie privalumai?

- galima dalinantis ekranu pristatyti savo ir peržiūrėti draugų darbus.

- aptarti kartu, išsakyti nuomonę kas taisytina, kas pasisekė.

- įvertinti kitų grupės narių darbą, pastangas, pasiūlytas idėjas.



Linkime būti savimi,

Eiti savo žingsniu,

Kalbėti savo balsu,

Šviesti žmonėms savo 

šviesos ugnimi ir

svarbiausia būti savimi.


