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PATVIRTINTA
2011-09-05 direktoriaus įsak. Nr. V-5

KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS PROJEKTINĖS VEIKLOS

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Projektine veikla siekiama pagyvinti mokymo(si) procesą, ugdyti mokinių

savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas.

Projektinės veiklos tikslas – ugdyti svarbius praktinius įgūdžius:

 planuoti savo veiklą ir derinti ją su draugų, kolegų veikla;

 kryptingai siekti tikslo;

 kaupti ir atsirinkti informaciją, faktus, įvairią projektui reikalingą medžiagą;

 išmokyti loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas.

Projektiniai darbai gali būti kūrybiniai, tiriamieji ir kt., gali būti integruoti.

II. PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1. Gimnazijos vadovai įtraukia į gimnazijos III klasių ugdymo planus privalomus atskirų

dalykų ar integruotus ilgalaikius projektus. (Mokiniui pasirinkus projektą, kurio programos apimtis

ne mažesnė kaip 34 valandos, projektas laikomas jo individualaus ugdymo plano dalyku).

2. II klasių mokiniai, rinkdamiesi kitų mokslo metų planą, nurodo, kokio dalyko projektą

renkasi.

3. Ilgalaikių projektų, kurie trunka pusę metų ir ilgiau, valandos projektų vadovams

tarifikuojamos.

4. Dalykų mokytojai iki rugsėjo 10 d. pasiūlo mokiniams projektų temas arba mokiniai gali

temas siūlyti patys. Vieną projektą gali rinktis ir du mokiniai. Pasirinktas temas tvirtina gimnazijos

direktorius.

5. Integruoti arba dalyko ilgalaikiai projektai vykdomi paruošus projekto programą pagal

Metodinės tarybos patvirtintą formą.

6. Ilgalaikių projektų programos aprobuojamos dalyko metodinėje grupėje iki rugsėjo 10

dienos.

7. Darbo vadovas kartu su mokiniu(-iais) aptaria darbo tikslus ir uždavinius, darbo

struktūrą, metodus, informacijos šaltinius, supažindina su projekto vykdymo etapais, nurodo darbų

pristatymo datą.
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8. Vykdant ilgalaikį projektą, jo pavadinimas fiksuojamas dienyno skiltyje “Projektiniai

darbai”.

III. PROJEKTŲ VYKDYMO ETAPAI

1. Medžiagos rinkimas, kaupimas pasirinkta tema (rugsėjo– gruodžio mėn.).

2. Sukauptos medžiagos sisteminimas, apibendrinimas, apipavidalinimas (sausio –vasario

mėn.).

3. Projektų ruošimas pristatymui, darbų pristatymas, įvertinimas (kovo – birželio mėn.).

4. Projektinių darbų pristatymas (balandžio mėnesį gimnazijoje organizuojama mokinių

konferencija, kurioje pateikiami geriausi projektiniai darbai; projektų pristatymas vyksta

sekcijose).

IV. PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

1. Projektinių darbų vertinimui sudaroma komisija, į kurią gali būti pakviečiami Klaipėdos

universiteto dėstytojai.

2. Geriausi projektai apdovanojami diplomais.

3. Vertinant projektinius darbus atsižvelgiama:

a) į temos originalumą;

b) darbo apimtį;

c) pasirinktos temos plėtotę;

d) kokybę (raštingumą, estetinį, meninį apipavidalinimą);

e) asmenines mokinio pastangas dirbti savarankiškai;

f) darbo užbaigtumą.

4. Pristatymo metu vertinama:

a) gebėjimas atsakyti į klausimus;

b) glaustumas, informatyvumas, tikslumas (mokiniai kalba iki 5 min);

c) kalbos kultūra.

5.Projektinių darbų vertinimui paruošiamos vertinimo lentelės, kurios atsispindi anksčiau

išvardintus kriterijus.

6.Mokiniai, kurie nesuspėja paruošti darbų iki konferencijos, turi juos baigti iki birželio 1

dienos ir pristatyti darbo vadovams. Jų darbus vertina projekto vadovas.

7. Įvykdžius projektą, surašomi pažymiai į elektroninį dienyną.
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V. REIKALAVIMAI PROJEKTO PROGRAMAI

1. Nurodyti projekto vadovą.

2. Išvardinti projekto dalyvius (mokinius) ir jų projektinių darbų temas.

3. Nurodyti projekto tikslus ir uždavinius.

4. Trumpas projekto aprašymas ir veiklos kryptys.

5. Numatomi rezultatai.

6. Teminis projekto planavimas (pagal grafas).

Sava

itės

Projekto eiga Valandos

Pastaba. Rekomendacijos projekto įgyvendinimo teminiam planui pateikiamos 2 priede.

VI. PROJEKTINIO DARBO STRUKTŪRA

Bus vertinamas tik struktūrą atitinkantis projektinis darbas.

1. Titulinis lapas (1 priedas). Tituliniame lape esantis darbo pavadinimas turi būti

trumpas, tikslus ir aiškus bei atitikti darbo turinį.

2. Įvadas (1-2 puslapiai). Čia pateikiamas trumpas tiriamojo objekto apibūdinimas,

suformuluojama problema. Svarbu pagrįsti temos aktualumą, darbo tęstinumą. Įvade gali būti

padėka asmenims, prisidėjusiems prie darbo rengimo, tai mandagu, be to, didina darbo vertę, nes

aišku, kad buvo konsultuotasi su specialistais. Įvadas dažniausiai rašomas esamuoju laiku, vartojant

įvardį mes arba beasmene forma.

Įvade turi būti nurodomas darbo tikslas ir uždaviniai. Formuluojamas dažniausiai

vienas darbo tikslas, kuris pagal prasmę turi atitikti darbo pavadinimą ir turinį. Tikslas pasiekiamas

realizavus numatytus konkrečius uždavinius. Nurodomi tik pagrindiniai uždaviniai, užtenka 2-5.

Uždaviniai turi atsispindėti darbo rezultatuose, jų aptarime bei išvadose. Tinkami žodžiai

uždaviniams formuluoti (šie žodžiai turi nusakyti baigtinį veiksmą): nustatyti, ištirti, įvertinti,

parengti, atlikti, pateikti).

Įvade turi būti literatūros apžvalga tiriamuoju klausimu. Būtiniausią literatūrą –

vadovėlius, mokymo priemones - paprastai nurodo darbo vadovas. Paskui moksleiviui pačiam

reikia peržiūrėti enciklopedijas, žinynus ir t. t. Mokinio asmeniškai rasta informacija yra

vertingiausia. Būtent įvade mokinys ir nurodo savarankiškai surinktą medžiagą nagrinėjamu
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klausimu. Literatūros apžvalga  turi būti susieta su perskaitytų knygų, straipsnių, gal net projektinių

darbų analize.

3. Dėstymas (iki 14 puslapių). Tai pagrindinė darbo dalis. Esminė šio skyriaus paskirtis

atskleisti tai, kas suplanuota turinyje, pateikti pačius tyrimų rezultatus ir jų analizę. Naudojami

statistinio duomenų apdorojimo ir jų fiksavimo būdai (lentelės, grafikai, diagramos, piešiniai,

schemos, brėžiniai, planai, kartogramos, fotografijos). Pateikiama tik svarbiausia medžiaga, mažiau

reikšmingi duomenys nurodomi prieduose. Šis skyrius rašomas būtuoju laiku. Visa vaizdinė

medžiaga sunumeruojama. Iliustracijas reikia pacituoti (aptarti) tekste, turi būti jų nuorodos, pvz.: 4

pav. arba žr. 4 pav., o pati iliustracija turi eiti tik po teksto nuorodos. Jei iliustracija neoriginali,

būtina nurodyti šaltinį. Lentelės numeruojamos atskirai, numeris ir pavadinimas rašomi virš

lentelės.

Pavyzdys:

3 lentelė

Dujų sudėtis (pagrindiniai junginiai)

Eil.

Nr.

Cheminis junginys Koncentracija

1. CH4 0-85% tūrio

2. CO2 0-88% tūrio

3. NH3 0-0,35 ppm

4.Tyrimo medžiaga ir metodika (1-2 puslapiai). (Reikalinga, jei darbas tiriamasis,

kūrybiniams darbams nereikia). Tekstas rašomas būtuoju laiku. Pagrindinė šio skyriaus paskirtis –

aprašyti, kaip buvo atlikti tyrimai, pateikti tiek tikslios informacijos, kad kitas tyrėjas galėtų

pakartoti ir, jei reikia, įsitikinti duomenų teisingumu. Perskaitęs šį skyrių, skaitytojas turėtų suprasti,

kaip problema buvo sprendžiama.

5. Išvados (0,3-1 puslapis). Darbo pabaigoje suformuluojamos aiškios konkrečios išvados,

kurios turi sietis su uždaviniais, kiekvieną darbo uždavinį turi atspindėti 1 išvada. Perskaitęs

išvadas, skaitytojas turi suprasti, kaip sekėsi įgyvendinti iškeltus uždavinius ar ką reiškia tyrimų

metu gauti rezultatai.

6. Literatūra (iki 2 puslapių). Sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, visi cituoti šaltiniai turi

būti nurodyti literatūros sąraše. Pavyzdys:
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1. Lekevičius E., Motiejūnienė E. (1998). Gamta ir žmogus. Vadovėlis 6 klasei. I dalis.

Vilnius.: Šviesa.

2. Švietimo informacinių technologijų centras (2003). Mokyklų materialinė bazė.

http://ais.ipc.lt/

3.. Pokalbiai apie atminties ateitį. (2001). Vilnius: Baltos lankos.

4. http://www.fahn.com/kafka.jpg (interneto puslapio adresas nurodomas tikslus, nedera

nurodyti tik duomenų paieškos sistemos adresą, pvz.: www.google.lt )

Jei naudota literatūra neįtraukta į literatūros sąrašą, tai įrodžius plagijavimą projektinis darbas nebus

įskaitytas.

7. Priedai ( Jų numeracija tęsiama, be to, kiekvienas priedas turi savo numerį ir nuorodą

pagrindiniame tekste).

8. Pristatymas. Forma gali būti įvairi. Pristatymą patartina ruošti su vadovaujančiu mokytoju,

būtina pristatant darbą aiškiai pasakyti darbo tikslą, uždavinius, išvadas, problemas, su kuriomis

teko susidurti atliekant darbą. Vengti šou elementų.

VII. PROJEKTINIO DARBO MAKETAVIMAS

1. Visų lapų (ir titulinio) paraštės: kairioji – 3 cm, dešinioji – 1cm, viršuje ir apačioje po 2
cm.

2. Tarpai tarp eilučių – 1,5 cm.

3. Šriftas: teksto – 12 pt., antraštės – 14 pt.

4. Rašto kultūra:

- lietuviškos kabutės, dešimtainės trupmenos kablelis, ilgas brūkšnys;

- lietuviškos raidės;

- taisyklingas stilius;

- korektūra;

- vartojamų terminų lietuviški atitikmenys (skliausteliuose kursyvu pateikiami
originalo kalba).

http://ais.ipc.lt/
http://www.fahn.com/kafka.jpg
www.google.lt
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1  priedas

KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJA

Biologijos projektas

TERŠALŲ POVEIKIS ĮVAIRIOMS EKOSISTEMOMS

Darbą atliko III a klasės mokinys Vardenis Pavardenis

Darbo vadovas Mokytojas Jonas Jonaitis
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Klaipėda

2011

2 priedas
Rekomendacijos projekto įgyvendinimo teminiam planui

Eil.
Nr.

Metodinės rekomendacijos Rekomenduojamų
val. skaičius

1. Temos pasirinkimas ir aptarimas 1 val.
2. Projektinio darbo tikslų ir uždavinių formulavimas. 1 val.
3. Veiklos planavimas. 1 val.
4. Veiklos plano aptarimas, tobulinimas. 1 val.
5. Veiklos pradžia 1 val.
6. Interviu. Klausimų sudarymo metodikos aptarimas 1 val.
7. Parengtų klausimų aptarimas, redagavimas. 1 val.
8. Teorinių žinių fiksavimas ir apibendrinimas, papildomos literatūros,

užrašų tvarkymas.
1 val.

9. Šaltinių nurodymas. 1 val.
10. Atliktų darbų aptarimas, tvarkymas, tolesnės veiklos planavimas. 2 val.
11. Glaustas projektinio darbo aprašymas. 1 val.
12. Įžangos rašymas. 1 val.
13. Užrašų tvarkymas, tekstų redagavimas. 1 val.
14. Atliktų darbų aptarimas, tvarkymas, tolesnės veiklos planavimas. 2 val.
15. Pradinės veiklos, pasiektų rezultatų bei įgytos patirties apibendrinimas. 2 val.
16. Gautų rezultatų apibendrinimas. 1 val.
17. Projektinio darbo aprašo rengimas. 1 val.
18. Parengto aprašo skaitymas, redagavimas, tobulinimas. 2 val.
19. Atliktų darbų tobulinimas. 1 val.
20. Projektinio darbo pristatymo planavimas. 1 val.
21. Konsultacijos. 9 val.
22. Projektinio darbo pristatymas. 1 val.

Iš viso valandų: 34 val.

Pastaba. Teminis planavimas ir jo eiliškumas tik rekomendacinio pobūdžio. Projekto vadovas gali

turėti individualų projekto įgyvendinimo teminį planą.


