
PROJEKTO METODO TAIKYMAS PAMOKOJE



Projekto metodas – tai mokymasis, 
padedantis išmokti praktiškai naudotis 

žiniomis



Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 
pagrindus, svarbu į mokymąsi įtraukti pačius mokinius, kad šie ne tik aktyviai 
atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias 
problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus.

Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla, kuri mokiniams suteikia 
galimybę mokytis planuoti mokymosi laiką, dirbti su įvairiais informacijos 
šaltiniais, pritaikyti žinias praktikoje, dirbti ir grupėje, ir savarankiškai. Projektai 
tenkina mokinių smalsumą, nes dažniausiai susiję su tyrimais ar kūrybine raiška.

Projektinė veikla mokiniui padeda siekti mokymosi pažangos. Atlikdami 
projektinius darbus mokiniai mokosi tolygiau paskirstyti darbo krūvį, tai padeda 
jiems išmokti mokytis, ugdytis atsakomybę. Projektai padeda bendrojo ugdymo 
turinį sieti su savo kraštu, gyvenamąja aplinka, kūrybiškai spręsti problemas, 
adekvačiai vertinti realybę.



UGDO SVARBIAUSIUS XXI AMŽIAUS ĮGŪDŽIUS

• kritinį mąstymą

• problemų sprendimą

• bendravimą 

• bendradarbiavimą 

• kūrybiškumą 

• gebėjimą ieškoti informacijos ir ją atrinkti.



PROJEKTO PLANAVIMAS

• Įtraukite mokinius į planavimą - jie pajus atsakomybę už projektą, kai 
aktyviai dalyvaus priimant sprendimus.

• Susiskirstykite į grupes, pasiskirstykite vaidmenis grupėse. 

• Nustatykite projekto įgyvendinimo laiką.

• Būkite lankstūs, tačiau padėkite mokiniams suvokti, kad ateis laikas, 
kai jiems reikės užbaigti savo mintis, išvadas ir vertinimus.

• Mokykite mokinius dirbti kartu.

• Priminkite jiems, kad kiekviena proceso dalis priklauso kiekvienam 
asmeniui ir kad reikia visiško mokinio įsitraukimo.

• Pateikite šaltinius ir nuorodas. 

• Stebėkite procesą (ar visi įsitraukę į procesą, ar gerai dirba visi nariai).



GALIMI PROJEKTO DALYVIŲ VAIDMENYS GRUPĖSE

Organizatorius – organizuoja grupės darbo proceso struktūrą.

Registratorius – užrašo svarbiausią informaciją, grupės sprendimus.

Tikrintojas – užtikrina, kad kiekvienas grupės narys supranta klausimus ir

komandos sprendimus bei išvadas.

Klausinėtojas – generuoja klausimus ir įtraukia visus grupės narius.

Vertintojas - įvertina grupės darbo procesą kiekvieno užsiėmimo metu.

Drąsintojas, skatintojas – modeliuoja ir stiprina tinkamus socialinius 

įgūdžius, užtikrina mandagų bendradarbiavimą.

Apibendrintojas – pakartoja grupės išvadas, atsakymus ir sprendimus.



Probleminio klausimo iškėlimas

Klausimas turi būti: 

• Aktualus 

• Įdomus 

• Skatinantis mąstyti 

• Susietas su gyvenimu 

• Sukeliantis diskusijas 

• Skatinantis ieškoti informacijos



„NE-GOOGLINAMAS“ 

G:            Kokie medžiai auga Anykščių apylinkėse?

Atviras:  Kaip sukurti lankstinuką apie medžius, augančius Anykščių apylinkėse?

G:            Kokios yra pagrindinės šiuolaikinio meno formos?

Atviras:   Kaip sukurti parodą, paaiškinančią šiuolaikinio meno istoriją?

G:             Kokie yra totalitarinės valstybės bruožai?

Atviras:    Kaip atrodytų jūsų dabartinis gyvenimas, jei Lietuva būtų totalitarinė 

valstybė?                                                                                                      



PROJEKTO PRISTATYMAS

• Pateiktys

• Plakatas

• Filmas

• Vaidinimas

• Reklama

• Kita



IŠ SĖKMINGO PROJEKTO VERTINIMO PRAKTIKOS
1. Daugiau vertinimo, mažiau pažymių.

2. Neformalus vertinimas ne mažiau svarbus – prašykite mokinių pastoviai reflektuoti ir aiškinti tai, 
ko jie mokosi.

3. Vertinkite skaidriai ir įtraukite mokinius.

4. Vertinant leiskite mokiniams pasakyti savo nuomonę ir suteikite pasirinkimo galimybę 
diferencijuodami.

5. Paruoškite vertinimo įrankius ir užtikrinkite, kad kiekvienas mokinys juos turėtų (vertinimo, 
įsivertinimo lentelės).

6. Vertinkite ne vien turinį, bet ir kritinio mąstymo bei problemų sprendimo įgūdžius, konstruktyvų 
bendradarbiavimą.

7. Įvertinkite individualų darbą ir pasiekimus, ne tiktai galutinį visos grupės rezultatą.

8. Didžiąją dalį vertinimo turėtų sudaryti formuojamasis vertinimas, suteikiantis mokiniams galimybę 
taisyti ir tobulinti savo darbą.

9. Padėkite tėvams suprasti, kad vertinate ne tik pažymiu bei, kiek įmanoma, dalykitės su jais 
informacija apie mokinio pasiekimus.

10. Plėskite savo požiūrį apie vertinimą – suteikite mokiniams galimybę išgirsti ne vien jūsų vertinimą, 
bet ir iš bendraamžių, dalyko ekspertų, tėvų ir bendruomenės narių.



PROJEKTO METODO SĖKMĖS KRITERIJAI



1. ŽINIOS, SUPRATIMAS IR Į SĖKMĘ ORIENTUOTI ĮGŪDŽIAI

Projektas skirtas gilinti mokymo programoje numatytas mokinių žinias ir supratimą, 
taip pat modernaus pasaulio iššūkiams sėkmingai įveikti reikalingus įgūdžius – kritinį 
mąstymą,  problemų sprendimą, bendradarbiavimą  ir savivaldumą.

2. PROBLEMOS SPRENDIMAS AR ATSAKYMO Į KLAUSIMĄ IEŠKOJIMAS

Projektas yra pagrįstas reikšminga problema, kurią reikia išspręsti, arba mokiniams 
aktualiu klausimu, į kurį reikia atsakyti. Problemos ir klausimo sudėtingumas atitinka 
mokinių pasiruošimo lygį bei amžių.

3. NUOLATINIS TIRIAMASIS DARBAS 

Projektas apima ilgalaikį aktyvų, giluminį procesą, kurio metu mokiniai generuoja 
klausimus, randa ir naudoja išteklius, kelia daugiau klausimų ir ieško atsakymų į juos. 

4. AUTENTIŠKUMAS

Projektas turi realų kontekstą, yra susijęs su realiame pasaulyje vykstančiais procesais 
bei turi realų poveikį ir/arba yra susijęs su pačių mokinių reikalais, interesais ir 
tapatybe.



5. BALSO TEISĖ IR PASIRINKIMO LAISVĖ

Projekto metu mokiniai gali pasirinkti galutinio rezultato pristatymo būdą, veiklą ir 
pareigas bei kaip jie naudoja savo laiką, daugiau ar mažiau vadovaujami mokytojo 
priklausomai nuo savo amžiaus ir mokymosi projekto metodu patirties.

6. REFLEKSIJA

Projektas suteikia mokiniams galimybę apmąstyti, ko ir kaip jie mokosi, nepamiršti 
projekto kūrimo ir įgyvendinimo proceso.

7. ATSILIEPIMAI IR PERŽIŪRA

Projektas apima procesus, kuriais mokiniai gali pateikti ir gauti grįžtamąjį ryšį apie savo 
darbą, kad galėtų įsivertinti savo idėjas ir galutinį rezultatą arba atlikti tolesnį tyrimą.

8. GALUTINIO REZULTATO PRISTATYMAS PUBLIKAI

Projektas reikalauja, kad mokiniai pademonstruotų tai, ko išmoko, kurdami produktą, 
kuris pristatomas publikai už klasės ribų (pvz. tėvams, mokyklos mokytojams, tos srities 
ekspertui, žmonėms, kuriems projekto tema yra aktuali)



NETURINTIEMS DARBO PROJEKTO METODU 
PATIRTIES

ATNAUJINKITE, PRITAIKYKITE PROJEKTĄ 

Verta naudotis jau sukurtais projektais. 

Užuot planavę visą projektą su visais mokymosi tikslais, etapais ir produktais, mokytojai gali 

sutaupyti laiko atnaujindami jau esamą projektą. 

Ieškodami idėjų projektų bibliotekose, nepamirškite peržiūrėti visų klasių projektų. Nors 

galbūt norėsite to labai konkretaus septintos klasės socialinių mokslų projekto, 11 klasėje 

galite rasti atitinkamą projektą, kurį būtų galima pakeisti. 

Būkite atviri projektams visur, raskite puikių idėjų ir modifikuokite.



RIBOKITE APIMTĮ

Kuo ilgesnis projektas, tuo daugiau mokiniai turėtų išmokti. Todėl ilgai trunkantis, pvz. keturių 

savaičių projektas bus skirtas daugeliui dalykų, kuriuos reikia išmokyti ir įvertinti. Pradedančiajam

tai sunkus iššūkis, todė verta pradėti nuo mažesnės apimties projekto.

Pabandykite sutelkti dėmesį į du ar tris savo pirmojo projekto prioritetus. Sutelkite mokymąsi į 

vieną dalyką, o ne į kelias disciplinas. Verta pradėti nuo dviejų ar trijų savaičių projekto, t.y.

maždaug 10–15 kontaktinių valandų. 

Galite ne tik apriboti laiką, bet ir susiaurinti pasirinkimą. Vietoj daugybės galutinio rezultato 

pasirinkimų pasiūlykite trumpą meniu. 

Leiskite mokiniams pasirinkti, kaip jie nori dirbti, bet patys pasirinkite komandas projektui. Yra 

daug būdų, kaip leisti mokiniui pareikšti savo nuomonę ir suteikti pasirinkimo galimybę, tačiau šie 

aspektai gali būti riboti. 

Susiaurinus projekto apimtį, mokytojai ir jų mokiniai gali patirti trumpalaikę sėkmę, kuri vėliau 

ugdo ištvermę sudėtingesniems projektams.



PLANUOKITE IŠ ANKSTO

Vienas iš didžiausių iššūkių taikant projekto metodą yra planavimo procesas, nes 

planavimas užima daug laiko. 

Turite planuoti vertinimą, pagalbą mokiniui bei parinkti išteklius projektiniam mokymuisi.

Yra galimybė, kad ne visada užteks numatyto planavimo laiko. Galbūt verta pasitarti su 

vadovybe, kaip tai išspręsti. Galbūt tam laikui galima skirti darbuotojų susirinkimus arba 

paprašyti laisvadienių. Svarbu eiti į priekį jaučiantis pilnai pasiruošus projektui ir pasitikint 

savimi.

Tinkamai suplanavus darbo procesą, galėsite laisvai diferencijuoti mokymą ir patenkinti 

savo mokinių poreikius, o ne dirbti nuolatinės krizės režimu, bandydami išsiaiškinti, kas 

nutiks rytoj.



RINKITE KOLEGŲ ATSILIEPIMUS

Kai planuojate puikų projektą, tarkitės su kolegomis bei išgirskite jų nuomonę. 

PROJEKTO METODAS - PAGRINDINIS PATIEKALAS, NE DESERTAS

Vykdant trumpalaikį projektą lengva pakliūti į „deserto“ projekto spąstus, kurie nebūtinai

yra pagrįsti tiriamąja veikla. Naudojant projekto metodą, pats projektas yra mokymasis – tai 

„pagrindinis patiekalas“. 

Tiesą sakant, daugelis mokytojų, kurie mano, kad dirba projekto metodu, iš tikrųjų vykdo 

projektus.

Naudodami projekto metodą pamokoje jūs mokote per projektą, o ne mokote, o tada 

atliekate projektą. 

Naudokite veiksmingą projekto kontrolinį sąrašą (checklist, 11 skaidrė)  kad užtikrintumėte 

aukštos kokybės patirtį.  



PROCESO PLANAVIMAS
1. Esminis klausimas, problema.

2. Pavadinimas (projekto pavadinimas gali būti formuluojamas kitaip nei esminis klausimas)

3. Dalyvių įsitraukimas (klasėje, mokykloje su kitais mokytojais, su kitomis mokyklomis jūsų bendruomenėje, šalyje, 
užsienyje)

4. Projekto aprašymas (trumpas projekto aprašymas, kodėl verta, kam skirtas)

5. Sąsajos su mokymo programa (kokie kiti dalykai integruojami)

6. Kuri klasė projekte dalyvaus

7. Darbo kalba (lietuvių, anglų, kitos)

8. Laikas, skirtas darbui projekto metodu

9. Klausimų kūrimas (kokius detalesnius klausimus galima užduoti, kad atsakymai į juos vestų prie esminio 
klausimo atsakymo?)

10. Pradinė informacija (ką mokiniai turėtų žinoti prieš pradedant darbą? Kaip planuojate informaciją pateikti?)

11. Medžiagos rinkimas : Internetas (video, kokiomis temomis?); Publikacijos (vadovėliai, straipsnisi spaudoje –
kurie?); Svečiai (dalyko ekspertas? Bendruomenės narys?)

12. Netradicinės mokymosi erdvės (kur mokiniams reikės nueiti?)

13. Pasiskirstymas rolėmis grupėse (kiek mokinių vienoje grupėje? Kaip skirstysis rolėmis?)

14. Kokį galutinį produktą mokiniai sukurs

15. Ką kviesite į projekto pristatymą

16. Kitos idėjos ir mintys apie projektą



PROJEKTO METODO TAIKYMO PATIRTIS LIETUVOJE

Projektinės veiklos pristatymas:
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-
medziaga/klipas-projektines-pamokos-projekto-veiklu-planavimas-mokymasis-
issikelti-uzdavinius-pristatymas-/158
Veiklų planavimas, mokymasis išsikelti uždavinius:
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-
medziaga/klipas-projekto-veiklu-planavimas-mokymasis-issikelti-uzdavinius-
/159
Mokymo proceso ir rezultatų įsivertinimas:
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-
medziaga/klipas-mokymosi-proceso-ir-rezultatu-isivertinimas-/160
Projektinio darbo etapai + visi video
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-
praktika/projektai/projektinio-darbo-etapai/

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-projektines-pamokos-projekto-veiklu-planavimas-mokymasis-issikelti-uzdavinius-pristatymas-/158
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-projekto-veiklu-planavimas-mokymasis-issikelti-uzdavinius-/159
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-mokymosi-proceso-ir-rezultatu-isivertinimas-/160
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/kompetenciju-ugdymo-praktika/projektai/projektinio-darbo-etapai/



