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VŽG METINIAI PROJEKTAI 2020- 2021

TEMA

ŽVILGSNIS Į PASAULĮ



PROJEKTINĖS VEIKLOS LAIKARAŠTIS
Etapas Kas vyksta? Data

1. Idėja Projekto tema (problematika, aktualumas) 2020

06.01 -09.25

2.Literatūra

ir veiklos

planavimas

Projekto tikslas, uždaviniai; literatūros šaltinių 

analizė; projektinės veiklos planas (metodai, galimi

rezultatai)

2020

09.28 -10.23

3. Aktyvi veikla Praktiniai darbai: tyrimai, socialinė ar kūrybinė 

veikla. Tarpinių rezultatų analizė. 

2020- 2021

11.02 - 01.31

4. Projekto

pristatymas

vadovui.

Baigiamas sutvarkyti darbo aprašas:

galutinių rezultatų analizė, metinio darbo išvados. 

Vertinimas.

2021

02.01 - 03.31

5. Projekto

pristatymas

komisijai*

Darbai, projektų vadovų įvertinti 9-10, pristatomi

projektinių darbų vertinimo komisijai.

2021

04.12 - 04.18

6. Projekto

įvertinimas

Galutinis projektinės veiklos įvertinimas. 

Atrenkami projektai konferencijai

2021

04.19 - 04.30



KONFERENCIJA I KLASIŲ MOKINIAMS

Projektinės veiklos pristatymas 

pirmokams

2021 – 05 - 06



PROJEKTINĖS VEIKLOS VERTINIMAS
Vertini

mo 

tipas

Kada 

vertinama

?

Kas vertina? Vertinimo tvarka

1. 

Tarpinis

Projektinės 

veiklos metu 

iki 

2021.03.31

Metinio darbo vadovas Mokytojo pasirinkta 

vertinimo tvarka

(5 pr.+5 ap.+5 sk.=15 t.)

2. 

Galutinis

Baigus 

projektinę 

veiklą 

2021.04.12 -

2021.04.18

a) Darbo vadovai vertina 

metinius darbus, 

nesiekiančius 

aukščiausių balų.

b) Projektinių darbų 

vertinimo komisija vertina 

metinius darbus, 

pretenduojančius į

aukščiausius balus (9-10).

1 - 5 taškų – vadovo 

vertinimas  darbo proceso

1 - 20 taškų – žodinis darbo 

pristatymas

1 - 25 taškų – darbo aprašo

struktūra.



NAUJOVĖ

1. Mokiniai kartu su vadovu pildo projektinio 

darbo laikaraštį.

Darbo pabaigoje vadovas ten įrašo pastabas ir 

galutinį vertinimą.

Jis įdedamas projektinio darbo aprašo pradžioje.



NAUJOVĖ

2. Mokiniai pildo įsivertinimo lapus, kiekvienas 

mokinys parašo ir savo atskirą įsivertinimą 

(anksčiau buvo tik grupės įsivertinimas).

Įsivertinimo lapai įdedami projektinio darbo 

aprašo gale.



NAUJOVĖ

3. Dalinai keičiasi vertinimo struktūra: 

vadovas vertina projektą, gali skirti iki 15 t.

1 – 15 t.: 

5 t. už procesą  + 5 t. už aprašą  + 5 t. už skaidres 

(žodinį pristatymą).

6  - 11 t. – vadovas rašo patenkinamąjį (4 – 5) 

arba pagrindinį įvertinimą(6 – 8 balai).

12 – 15 t. – vadovas rašo aukštesnįjį įvertinimą (9 

– 10) ir darbas siunčiamas į metinių projektų 

vertinimo komisiją.



GERIAUSIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

4. Geriausius darbus (9 – 10) galutiniame etape 

vertina komisija (IT mokytojas, lietuvių k. 

mokytojas, dalykininkų komisija).

Mokinys atsineša vadovo įvertintus taškus (12 –

15 t.). Šie taškai sumuojami su komisijos taškais

(35 t.) ir atitinkamai vedamas bendras įvertinimas.



DARBŲ VERTINIMO STRUKTŪRA (50 T.)

Procesas Darbo

aprašas

Pristaty-

mas

Taškų 

suma

Procenti-

nė 

išraiška

VADOVAS 5 t. 5 t. 5 t. 15 t. 30 proc.

Dalykinė

komisija
_ 10 t. 5 t. 15 t. 30 proc.

IT

mokytojas
_ 5 t. 5 t. 10 t. 20 proc.

Lietuvių k.

mokytojas
_ 5 t. 5 t. 10 t. 20 proc.



INFORMACIJĄ GALITE RASTI:

vzg.lt  ➜

GIMNAZIJA ➜

PROJEKTINIAI DARBAI



IR DAR...

TIKSLAS,    POZITYVUMAS,

KANTRYBĖ,         LAIKO PLANAVIMAS,

BENDRAVIMAS KOMANDOJE,  

NUOLATINIS DARBAS,  

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYTOJAIS

=

PUIKUS METINIO PROJEKTO 

REZULTATAS !!!!!



SĖKMĖS    IR    PIRMYN !!!


