
 
 
 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS PROJEKTINĖS VEIKLOS 
RENGIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.  Projektinės veiklos rengimo  ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia 
projekto sampratą, tikslus ir uždavinius, struktūrą, jo rengimą, vertinimą, atsiskaitymo tvarką 

2.  Projektinė veikla – tai individuali ar grupinė, organizuota mokinių tiriamoji, mokslinė, 
pažintinė ir kūrybinė veikla, kurios tikslas – ugdyti(s), pa(si)tikrinti ir į(si)vertinti mokinio dalykines 
ir bendrąsias kompetencijas, įgytas mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą. Savarankiškai 
rengiamas per vienerius mokslo metus konsultuojant mokytojui.  

3. Projekto uždaviniai: 
4. sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save, pasirinkti geriausiai jų gebėjimus, 

poreikius ir interesus atitinkančią asmeninio projekto idėją, savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti, 
pristatyti savo veiklos rezultatus; 

5. sudaryti mokiniams galimybes tobulinti planavimo, viešojo kalbėjimo, mokėjimo 
mokytis, bendradarbiavimo ir kt. kompetencijas, ugdytis asmenines savybes, įgyti tolesniam 
mokymuisi ir profesinei karjerai reikalingą patirtį; 

6. sudaryti mokiniui sąlygas įgyta patirtimi pasidalinti su kitais mokiniais. 
7. Projekto planas – tai projekto vykdymo etapai, kuriuose numatyti problemos sprendimo 

būdai, dalyvių atsakomybės sritys, terminai, ištekliai, vertinimo kriterijai.  
8. Pagal veiklos pobūdį projekto metu gali būti atliekamas tyrimas (ugdymosi srities tam 

tikro klausimo analizė ir tyrimas) ar kuriamas produktas (pavyzdžiui, filmas, video žaidimas, maketas, 
modelis, renginys ir kt.).  

9. Pasirinkta  projekto tema bei veikla privalo neprieštarauti teisės normoms ir etiškumo 
principams, nekelti pavojaus  asmens sveikatai ir saugumui bei nedaryti žalos aplinkai. 

10. Projektinės veiklos organizavimo principai: planavimas, nuoseklumas, grįžtamasis 
ryšys, ryšys su socialine aplinka, interesų derinimas, aktyvumas, asmens vystymasis, orientacija į 
tikslą, kompleksiškumas, išteklių balansavimas, lankstumas, sistemiškumas, funkcionalumas, 
optimalumas, suderinamumas ir logiškumas.  
 
 

II SKYRIUS 
PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
11.  Projektinė veikla  privaloma visiems I–II g kl. mokiniams.  Projektinės veiklos metu 

savarankiškam mokinių darbui  skiriamos 32 val. per mokslo metus.  
12. Metodinė taryba paskutiniame einamųjų mokslo metų posėdyje numato kitų mokslo 

metų projektinės veiklos kryptis ir teikia rekomendacijas mokytojų tarybai.  
13. Iki lapkričio 1 d. klasių auklėtojai supažindina mokinius su  projektinės veiklos rengimo 

ir vertinimo tvarkos aprašu, dalykų mokytojai su mokiniais aptaria galimas projektų rengimo kryptis, 
darbo metodus, rezultatus, pateikia pavyzdžių. 

Iki lapkričio 18 d.  mokiniai pasirenka mokomąjį dalyką, kurio   projektinę veiklą vykdys, ir 
registruojasi pas projekto vadovą – jį mokantį mokytoją. Registracija vykdoma pirmumo tvarka. 
Mokytojas dalykininkas gali kuruoti ne daugiau nei 2-3 projektus.  

14. Rekomenduojama vieną projektą vykdyti 2-3  mokiniams. Vienam mokiniui vykdyti 
asmeninį projektą, jei  pagrindžia savo pageidavimą svariais argumentais. 

15. Klasės vadovas kontroliuoja, ar visi klasės mokiniai pasirinko  projektus, esant reikalui 
padeda juos pasirinkti. 

16. Rengiant projektus mokinius konsultuoja projekto vadovas, informacinių technologijų  
ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.  



17.  Projektai vykdomi nuo lapkričio 18 d. iki gegužės 15 d. Mokinių ir projekto vadovo 
bendru sutarimu, neviršijant mokinių mokymosi krūvio projektas gali būti intensyvinamas ir 
atliekamas per trumpesnį ugdymosi laiką.  

18. Projekto vykdymo etapai: 
18.1.  Planavimas. Mokiniai kartu su projektų vadovais nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 18 d. 

koreguoja projektų temas (rekomenduojama temą sieti su mokinį supančia aplinka), aptaria projekto 
tikslus, uždavinius, darbo metodus,  vertinimo kriterijus, susitaria dėl konsultacijų, tarpinių 
atsiskaitymų, parengia projekto veiklų planą (rekomenduojama forma –  lentelė Nr.1.). Jei projektą 
rengia mokinių grupė, mokiniai pasiskirsto veiklas taip, kad būtų akivaizdus individualus įnašas. 

Lentelė Nr.1 
Veikla Data Laukiamas rezultatas Atsakingas asmuo 

    
    
    

 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui remdamasis projektų vadovų pateikta informacija 

sudaro bendrą vykdomų  projektų sąrašą, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 
18.2.  Mokinių tiriamoji, kūrybinė veikla. Pasirinkta tema mokiniai renka medžiagą, 

analizuoja šaltinius ir įgyvendina savo sumanymą (atlieka tyrimus, kuria produktą ir pan.), 
konsultuojasi su mokytoju. Esant reikalui projekto veiklų planas koreguojamas. 

18.3.  Aprašo rengimas. Rengdami aprašą mokiniai privalo laikytis aprašo struktūros ir 
raštvedybos reikalavimų  (4 priedas), patvirtintų Metodinėje taryboje . Aprašą sudaro šios 
dalys:  

● titulinis lapas (1 priedas); 
● turinys (2 priedas); 
● įvadas (atskleidžiamas projekto temos aktualumas, problemos, nurodomas projekto 

tikslas ir ne mažiau kaip du uždaviniai, nurodomi rezultato (tyrimo ar produkto) atlikimo ar 
sukūrimo metodai, naudotos priemonės); 

● dėstymas (aprašomas rezultato (tyrimo ar produkto) gavimo procesas – analizuojami 
šaltiniai, lyginama informacija, duomenys, pateikiamos schemos, lentelės, diagramos, jos 
aiškinamos, aprašomi atlikti tyrimai, eksperimentai, produkto sukūrimo ir/ar organizavimo 
procesas); 

● išvados (daromos iš atlikto darbo rezultatų, susietos su projekto uždaviniais); 
● pasiūlymai ir rekomendacijos (nėra būtini; jeigu pateikiami, tai reikia konkrečiai 

nurodyti ne tik ką, bet ir kaip tobulinti, kaip problemą spręsti); 
● literatūros šaltinių sąrašas (ne mažiau kaip trys šaltiniai) (3 priedas); 
● įsivertinimas (rengiamas vadovaujantis pateiktais klausimais (5 priedas); 
● priedai (jei yra). 

18.4.  Projekto vertinimas. Projekto procesą, rezultatą ir pristatymą vadovaudamiesi 
vertinimo kriterijų aprašu (6 priedas) įvertina projekto vadovas ir projektinių darbų vertinimo komisija. 

18.5.   Projektų pristatymas – gegužės mėn. Pristatydamas projektą mokinys turėtų laikytis 
tinkamos struktūros: kalbos įžangoje atskleisti pasirinktos temos aktualumą, kalbos dėstyme pristatyti 
projekto tikslą, uždavinius, aptarti veiklas, naudotas priemones, įvardyti projekto rezultatus, išvadas, 
kalbos pabaigoje akcentuoti, ko išmoko, kokias dalykines ir bendrąsias kompetencijas, asmenines 
savybes patobulino. Jei mokinys pristatymą rengia PowerPoint programa, jis privalo laikytis skaidrių 
rengimo reikalavimų (4 priedas). Jei projektą rengė mokinių grupė, kiekvienas iš mokinių pristato  savo 
indėlį. 

18.6.  Pristatymo būdai:  
18.6.1. Vizualinė medžiaga: maketai, plakatai, parodos, stendai, bukletai, vaizdo medžiaga, 

tinklalapis, leidinys ir kt.  
18.6.2. Baigiamasis renginys: paskaita, pranešimas, konferencija. 
19. Projektų aprašai ir sukurti produktai ne mažiau kaip metus saugomi dalykų mokytojų 

(projekto vadovų) kabinetuose arba perduodami į biblioteką. 
 
 



III SKYRIUS 
VERTINIMAS 

 
20. Projekto vadovas iki balandžio 1 d. organizuoja projekto proceso vertinimą. Į proceso 

vertinimą rekomenduojama įtraukti mokinio įsivertinimą, komandos narių vertinimus ir projekto 
vadovo vertinimą. Galutinis projekto proceso vertinimas - visų vertinimų aritmetinis vidurkis.  

21. Vertinama pagal kriterijus (6 priedas):  
22. Projekto procesas: planavimas, atlikimas, pristatymo rengimas; (vertina projekto 

vadovas (-ai)).  
23. Projekto rezultatas: tyrimo atlikimas ar produkto sukūrimas; (vertina projekto vadovas(-

ai) ir projektinių darbų vertinimo komisija, sudaryta iš dalyko mokytojo bei tą dalyką kuruojančio 
vadovo).  

24. Projekto pristatymas: pristatymo turinys, kalbėjimo situacija; (vertina projektų 
vertinimo komisija).  

25. Taškai surašomi į projektinių darbų vertinimo protokolą (8 priedas) ir galutinė taškų suma 
konvertuojama į balus (7 priedas). Galutinį įvertinimą elektroniniame dienyne fiksuoja projekto 
vadovas. Įvertinimas įskaitomas į dalyko pusmečio įvertinimą. 

 
 

__________________ 
 

  



                                                                                            Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
projektinės veiklos rengimo ir vertinimo 

                                                                                                                                        tvarkos aprašo 
     1 priedas 

 
 PROJEKTO APRAŠO TITULINIO LAPO PAVYZDYS 

 
 
 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJA  
(14 pt, didžiosiomis raidėmis) 

 
 
 
 

VARDAI PAVARDĖS (12 pt, didžiosiomis raidėmis) 
... KLASĖS MOKINIAI ((12 pt, didžiosiomis raidėmis) 

 

PROJEKTO TEMA  (KONKRETUS PAVADINIMAS) 
(14 pt, didžiosios raidės, paryškintas tekstas) 

 
Biologijos (pvz.) projektinės veiklos aprašas 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                      Darbo vadovas (-ė) 
Mokytoja (-as): Vardas, Pavardė 

 
 
 
 
 

 2021 m. 
 
 

 
 



 
 
 

           Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
projektinės veiklos rengimo ir vertinimo 

                                                                                                                                        tvarkos aprašo 
     2 priedas 

 
TURINIO RENGIMO REIKALAVIMAI 

 
Turinys rašomas kaip skyriaus antraštė – didžiosiomis raidėmis (TURINYS). Skyrių 

pavadinimai turinyje rašomi didžiosiomis raidėmis, o poskyriai – mažosiomis raidėmis. Skyrių ir 
poskyrių pavadinimai rašomi 12 pt paryškintu šriftu (žr. 3 lentelę). Turinį galima sukurti naudojant 
tekstų rengyklės automatines priemones (pvz., MS Word 2010 meniu Nuorodos=>Turinys=>Įterpti 
turinį...) 
 
 
 
Turinio pavyzdys: 
 

 TURINYS 
TURINYS …………………………………………………………………………….......…….…... 2 
ĮVADAS…………………………………………………………………………………..……..…...3 
DĖSTYMAS…………………………………………………………………………......….…...…...3 

1. GAMTOS OBJEKTAI ROKIŠKIO RAJONE……………………………………..........…...3 
1.1. Ožakmenis…………………………………………………………………………...…..3 
1.2. Lukštų šaltinis………………………………………………………………………........4 

IŠVADOS………………………………………………………………………………………..…...6 
PASIŪLYMAI…………………………………………………………………………………..…....7 
INFORMACIJOS ŠALTINIAI………………………………………………………………….........8 
PRIEDAI……………………………………………………………………………....……………...9 
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projektinės veiklos rengimo ir vertinimo 
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LITERATŪROS SĄRAŠO RENGIMO REIKALAVIMAI 

 
1. Literatūros šaltiniai numeruojami.  
2. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, teikiant pirmenybę lotyniškam raidynui.  
3. Visi pavadinimai rašomi originalo kalba.  
4. Šaltinio metrika: knygos autorius, metai,  pavadinimas, miestas, leidykla. 
5. Leidinio pavadinimą galima rašyti arba kabutėse, arba pasviruoju šriftu (autorius/-iai laikosi 

nuoseklumo principo).  
 
Literatūros šaltinių pateikimo pavyzdžiai: 
Vieno autoriaus 
knyga 

Leonienė B., 1998, „Verslo pradmenys“, Vilnius.  
 

Dviejų ar trijų 
autorių knyga 

Poškienė D., Railienė G., Keršys M., 2006, „ Ekonomika: vadovėlis XI-XII 
kl.“, Vilnius, 1d.  

Knyga be autoriaus Panevėžio kolegija: studijos ir studentai. Panevėžys, 2005. 
 

Straipsnis 
 

Šileika A., Andriušaitienė D., 2007, „Istorinis metodologinis darbo rinkos 
sampratos aspektas“. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius, T. 8, Nr. 1, p. 19–
23. 

Interneto 
informacija 
 

Venckuvienė A., 2009, „Visuomenei teks pamėgti verslą“. „Pajūrio 
naujienos“, Nr.24, – http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2559 
[žiūrėta 2009-05-25]. 
Tarptautinių žodžių žodynas, 2009-2012 m.  – 
http://www.zodziai.lt/tarptautiniai/index.php?page=paieska, [žiūrėta 2008 04 
12]. 

 
LITERATŪROS SĄRAŠO PAVYZDYS 

 
1. Atkočaitytė D., Rinkauskienė r., 2003, Lietuvių kalbos tarmių fonetika. Vilnius: VPU leidykla 
2. DLKG – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. V. Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas, 2005.  
3. Kazlauskas J., 1968, Lietuvių kalbos istorinė gramatika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
projektinės veiklos rengimo ir vertinimo 

                                                                                                                                        tvarkos aprašo 
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RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI RENGIANT SKAIDRES 

PROGRAMA PowerPoint  
Parengti ne mažiau kaip 7 skaidres. 

                SKAIDRĖS 1. Titulinė skaidrė (P pavadinimas, autoriai, klasė, P vadovas). 
2–3. Temos aktualumas, P tikslas, uždaviniai.  
4–7. P  veiklos, rezultatai, išvados.  

FONAS Neutralus (ant šviesaus fono tamsios raidės).  
Teksto vizualizacija, filmuota medžiaga, animacija ar pan. 

ŠRIFTAS Times New Roman, Palemonas – min. 24 pt. 

*P-  projektas 

 
 

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI RENGIANT APRAŠĄ 
RODIKLIS REIKALAVIMAS 

Aprašo dalys Titulinis puslapis, turinys, įvadas,  dėstymas, išvados, literatūros  šaltinių 
sąrašas, įsivertinimas, priedai (jei yra).  
Kiekviena nauja dalis rašoma atskirame lape (įterpimas – puslapio lūžis). 
Dėstomoji dalis skirstoma į skyrius ir poskyrius, pvz.: 1. Morfologija 
1.1. Žodžio dalys. Atskirų skyrių pavadinimai rašomi pajuodintu 14 pt 
šriftu.  

Šriftas Times New Roman 
Tekstas – 12 pt.  
Antraštės – 14 pt  didžiosiomis raidėmis paryškintuoju stiliumi (Bold). 
Titulinis lapas – 14–16 pt  paryškintuoju stiliumi (Bold). 

Eilučių intervalas 1,5 eilutės intervalas tarp teksto eilučių. 

Paraštės Puslapio paraštės: kairė – 3 cm, viršuje, apačioje – 2 cm, dešinė – 1 cm. 
Nauja teksto eilutė pradedama 1,5  cm nuo kairiojo krašto.  
Lygiavimas pagal abu kraštus. 
Abipusė lygiuotė.  

Puslapių numeracija Numeruojama nuo įvado iki priedų. Numeriai – dešiniame kampe.  

Iliustracijų, lentelių 
numeracija 

Kiekviena iliustracija, lentelė nuosekliai  numeruojamos iš eilės ir turi 
pavadinimus. 

Citavimas Citatos išskiriamos pasviruoju šriftu arba kabutėmis, šalia nurodomas 
šaltinis, metai, puslapis. Jeigu cituojant praleidžiama dalis sakinio, 
rašomas <...> ženkliukas. Jeigu cituojama tiksliai, kabutės yra būtinos, 
nes kitaip tai laikoma plagijavimu, minčių vogimu. jeigu citata nėra 
tiksli, ji perpasakojama ir papildoma autoriaus žodžiais, kabučių rašyti 
nereikia, o po sakinio (ar kelių sakinių) nurodoma autoriaus pavardė, 
leidimo metai ir puslapis, pvz.: (Zinkevičius, 1966, 342) 
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projektinės veiklos rengimo ir vertinimo 
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     5 priedas 

 
PROJEKTO ĮSIVERTINIMAS 

 

Mokinys, vadovaudamasis pateiktais klausimais, parašo projekto įsivertinimą.  

1. Tyrinėjimas (Koks buvo mano  projekto tikslas? Ar keliantis iššūkį? Kaip mano 

asmeniniai interesai nulėmė tokį tikslo (tikslų) pasirinkimą? Kodėl mano pasirinktą problema svarbi 

visuomenei? Kokia ankstesnė mokymosi patirtis padėjo vykdyti projektą? Ką naujo sužinojau ir 

supratau tyrinėdamas? Kokiais naudojausi šaltiniais? Ar jie buvo patikimi, jei taip, iš kur aš tai 

žinojau?). 

2. Planavimas (Kokia buvo projekto planavimo eiga? Kokiais kriterijais vadovavausi 

planuodamas? Kaip sekėsi laikytis plano (grafiko)? Jei nesisekė, nurodykite priežastis. Kaip sekėsi 

planuoti resursus (žaliavas, medžiagas, prietaisus, šaltiniai ir pan.), jei nesisekė, įvardykite priežastis.  

Kokie buvo sunkumai? Kaip juos įveikiau? Ar eigoje reikėjo koreguoti planą, jei taip, kodėl?). 

3. Veikla (Kaip projekto rezultatas atitinka iškeltą tikslą? Kaip galutinis produktas 

(rezultatas) parodo tavo mokymosi proceso kaitą? Kaip sekėsi bendrauti ir bendradarbiauti su 

aplinkiniais – projekto vadovu, darbo grupe ir pan.? Kaip tavo produktas (rezultatas) iliustruoja  tai, ką 

naujo išmokai, supratai?).  

4. Įsivertinimas (Kaip asmeninio projekto vykdymo metu įgytas patirtis ir žinias gali 

perkelti į kitas savo gyvenimo sritis? Ką darytum kitaip? Ar projektas leido praplėsti ir pagilinti 

pasirinkto dalyko žinias ir supratimą? Kokį ryšį atradai tarp asmeninio projekto ir globalaus konteksto? 

Kokias ugdomas savybes patobulinai?). 
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PROJEKTINIO DARBO VERTINIMO APRAŠAS 
 

Veiklos sritis Vertinimo kriterijai ir jų  požymiai Taškai 
Taip Iš 

dalies 
Ne 

Projektinio darbo 
procesas 

Motyvuotai pasirinktas projektas ir pateiktas 
nuoseklus projekto atlikimo planas 

2 1 0 

Tinkamai pasirenka informacijos šaltinius, 
darbo priemones ir atlikimo metodus 

2 1 0 

Laiku, pagal parengtą planą pristatomi 
tarpiniai rezultatai 

2 1 0 

Kritiškai į(si)vertina veiklą, rezultatus ir, 
esant būtinybei,  koreguoja veiklų planą 

2 1 0 

Pasirenkama tinkama pristatymo forma 2 1 0 
Projektinio darbo 
rezultatas 

Parengtas produktas ar tyrimas atitinka 
projekto temą, tikslus ir uždavinius. 

2 1 0 

Tikslingai pasinaudota pasirinktomis 
priemonėmis 

2 1 0 

Rezultatų pagrindu suformuluotos konkrečios, 
projekto darbą apibendrinančios ir išsikeltus 
uždavinius atitinkančios išvados 

2 1 0 

Parengtas projekto aprašas atitinka aprašo 
struktūros, raštvedybos ir turinio 
reikalavimus. 

2 1 0 

Rezultatas estetiškai tvarkingas 2 1 0 
Projektinio darbo 
pristatymas 

Aiškiai ir logiškai pristato projektinio darbo 
aktualumą, tikslą ir uždavinius, metodus, 
svarbiausius rezultatus bei išvadas 

2 1 0 

Vartoja tinkamą, su projektinio darbo tema 
susijusią dalykinę kalbą, sąvokas bei terminus 

2 1 0 

Pristatymas yra sklandus, kalbama aiškiai ir 
taisyklingai. Su klausytojais bendrauja tiek 
verbaliai, tiek neverbaliai 

2 1 0 

Atsako į vertintojų ir kitų projektų komandų 
narių klausimus 

2 1 0 
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 Taškai Įvertinimas 
27-28 10  

 
Įskaityta 

24-26 9 
23-25 8 
20-22 7 
17-19 6 
14-16 5 
11-13 4 
8-10 3  

Neįskaityta 5-7 2 
1-4 1 
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PROJEKTINIO DARBO VERTINIMO PROTOKOLAS 

 
              ---------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                    ………………………………………... 
                            (vieta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (data) 
 

Eil. 
Nr. 

                        
 
                           Taškai 
 
 
 
Mokinio vardas, pavardė 

I. Projektinio 
darbo 

procesas 

II. Projektinio darbo  
rezultatas 

III. projektinio darbo pristatymas 
Taškų 
suma 

Vadovas Vadovas 
I 

vertintojas 
II 

vertintojas 
Taškų 

vidurkis 
I 

vertintojas 
II 

vertintojas 
Taškų 

vidurkis 

Didžiausias galimas taškų skaičius 

10 10 10 10 10 8 8 8 28 

          

          

          

          

          

          

          
 

 

Projekto vadovas: ……………………………………………….................................. 
                                                      (vardas, pavardė, parašas) 
 

Komisija:  ……………………………………………………………………………... 
                                                      (vardas, pavardė, parašas) 
 

     ………………………………………………………………………………. 
                                                     (vardas, pavardė, parašas) 

 


