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mokytoja metodininkė
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Bendrojo lavinimo sistemą 
orientuoti į kūrybiškumo, 
pilietiškumo ir lyderystės 
ugdymą. 
Lietuva 2030 



Kūrybiškumas –
asmenybės savybė, susijusi su 
gebėjimu atrasti tai, kas nauja, 
originalu, netikėta. 



Pilietiškumas –
aktyvus piliečio santykis su 
visuomene;
įsipareigojimas, atsakomybės 
prisiėmimas už save ir už 
bendruomenę, su kuria tapatiniesi.



Lyderystė
yra apibūdinama kaip 
„socialinės įtakos procesas, 
kai asmuo gali pasitelkti kitų 
pagalbą ir kartu jiems padėti 
siekti bendrų užsibrėžtų 
tikslų“.



Projektas – mokymosi metodas: 
• padedantis išmokti praktiškai naudotis žiniomis;
• skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, 
ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, sprendžiant 
vieną visiems aktualią problemą;
• galima mokytis vieno dalyko, bet dažniausiai jis 
peržengia vieno dalyko ribas, ypač tada, kai 
sprendžiamos realios problemos; 
• projektus mokiniai gali vykdyti individualiai ir 
dirbdami komandoje. 

(Petty, 2007, Šiaučiukėnienė, 2006) 



Projektų metodo esmė
organizuoti mokymo procesą taip, kad
moksleiviai gebėjimus ir žinias įgytų praktinėje, 
kūrybinėje veikloje, plėtodami patirtį.
Viena iš pagrindinių sėkmingo projektinio darbo 
sąlygų –supratingas, nuoširdus, kolegiškas 
mokytojo ir moksleivių bendradarbiavimas.
Mokymasis, grindžiamas projektais, yra 
prasmingas, nes pažinimas yra sisteminis, o 
turimos ar įgytos žinios lengvai pritaikomos 
praktikoje.



Projektinio darbo etapai: (Pagal Sahlberg, 2006)
•pasirengimo – aptariama ir apibrėžiama tema, iškeliama ir įvardijama 
mokiniams aktuali problema / problemos; 
•planavimo – susiskirstoma į grupes, suformuluojamas tikslas, grupių 
(grupių narių) ilgalaikiai ir trumpalaikiai uždaviniai (jie sudarys 
įvertinimo pamatą), numatoma veiksmų trukmė, tarpinių atsiskaitymų 
pobūdis ir laikas; 
•vykdymo – renkama ir interpretuojama informacija, atliekami praktiniai 
darbai, atsiskaitoma už tarpinius rezultatus; 
•apibendrinimo – randamas problemos (-ų) sprendimas, pasirengiama 
pateikti apibendrintus projekto rezultatus (ataskaitą); 
•pristatymo – projekto rezultatai pristatomi klasei, mokyklos, miestelio 
bendruomenei ir kt.); 
•įvertinimo – remiantis aptartais kriterijais, apmąstomas ir įsivertinamas 
savo indėlis į projekto sėkmę, suteikiama grįžtamoji informacija kitiems 
projekto dalyviams. 



Projektinės veiklos schema:



Su mokiniais susitariama dėl:
• projekto veiklos taisyklių;
• darbo priemonių;
• darbo sąlygų;
• projekto trukmės;
• atlikimo būdų;
• reikalavimų darbų kokybei;
• tarpinių užduočių rengimo;
• galutinio laukiamo rezultato.



Projekto metodo privalumai:
• metodas leidžia atsižvelgti į skirtingą mokinių 
mokymosi aktyvumą, gebėjimus bei interesus, 
mokymas pakeičiamas mokymusi;
• naudojama daugiau įvairesnių informacijos 
šaltinių;
• teorija taikoma praktikoje ir atvirkščiai – iš 
praktinių rezultatų atliekami teoriniai 
apibendrinimai;
• mokiniai įtraukiami į bendrą darbą, problemų 
sprendimus;
• integruojamos kelių dalykų temos į vieną;
• didina mokinių mokymosi motyvaciją.



Darbas projektų metodu – tai 
mokymasis atrandant, žinant, ko 
ieškoma. 
Kiekvienas projektas gali būti vis 
kitoks, nepanašus į buvusį. 
Tai, be abejo, praturtina mokymo
procesą, skatina mokymosi 
motyvaciją, ugdo moksleivių 
kūrybiškumą.



Kūrybinis – muzikinis – sportinis 
,,PINGVINAI“









Literatūrinis – kūrybinis – pažintinis
,,METŲ  KNYGA“









Pažintinis – kūrybinis
,,SUŽINOK, IŠMOK, KURK...“

















Pilietiniai – patriotiniai – kūrybiniai
,,GIMTINĖ  IR  AŠ“
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