
Projektų metodo taikymas lietuvių kalbos pamokose – veiksminga, šiuolaikiška 

priemonė ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Dirbant pagal projektų metodą, 

mokiniai veikia aktyviai, o mokytojas yra konsultantas, patarėjas. Mokymas projekto metu 

tampa mokymusi, nes mokinys atsakingas už savo veiklą ir jos rezultatus. Pagyvinamas 

mokymąsis, ugdomas savarankiškumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakomybė už savo 

darbo rezultatus. Įgautos kompetencijos, geresnis savęs ir draugų pažinimas leidžia aktyviau 

įsitraukti į mokymąsi, patirtos sėkmės motyvuoja tolimesnei veiklai. 

Projekto tema.  Į kelionę! 

Tikslas:  

1. Į mokymą įtraukti pačius mokinius, kad jie atliktų ne tik mokymosi užduotis, bet 

ir patys kurtų  ugdymo turinį. 

2. Gebėti planuoti laiką. 

3.  Dirbti su įvairiais informacijos šaltiniais, mokytis atsirinkti tai, kas reikalinga 

projektui (ieškoti kuo įdomesnės  ir  mažai žinomos ar negirdėtos informacijos). 

4. Panaudoti tarpdalykinę integraciją ir šiuolaikines technologijas.  

5. Suvokti darbo tikslą. 

6. Ugdyti bendrąsias kompetencijas. 

Uždaviniai: 

 Pasirengti kalbėti apie pasirinktą kraštą, remiantis geografijos, gamtos, istorijos, 

literatūros, muzikos, istorijos, anglų kalbos, IKT žiniomis. 

 Parengtą pranešimą (pagal aptartus reikalavimus) pristatyti klausytojams. 

Trukmė:  2015 m. rugsėjo I-IV sav. 



Dalyviai : 6abc klasių mokiniai. 

Projekto įvadas. 6 klasės literatūros vadovėlis Rito rato ratuto  kviečia keliauti 

Baltijos ir Viduržiemio jūros pakrantėmis, pasidairyti po didžiųjų Europos upių slėnius, 

aplankyti Alpių kalnų papėdes, pasisvečiuoti Vakarų Europoje, Azijoje, Amerikoje, 

Afrikoje, Australijoje skaitant tų šalių ir savos – lietuvių – literatūros tekstus.  

 Užduotis  VARTAI  mokiniams siūlė  pasirengti kalbėti apie labiausiai viliojantį 

kraštą, remiantis geografijos, gamtos, istorijos, literatūros žiniomis. Pasitarus su mokiniais, 

buvo nutarta rengti projektą. Svarstėme, ar projektas būtų rašomas bendradarbiaujant 

mokiniams grupėje, ar individualiai. Mokiniai savo galimybes panoro išbandyti 

individualiai. 

Su mokiniais  buvo tariamasi  dėl: 

 projekto veiklos taisyklių; 

 projekto trukmės; 

 atlikimo būdų; 

 reikalavimų darbų kokybei; 

 tarpinių užduočių rengimo/konsultavimosi; 

 galutinio laukiamo rezultato; 

 pristatymo, vertinimo. 

(Kiekvienas mokinys gauna pateiktyse (skaidrėse) aptartus susitarimus, reikalavimus, 

vertinimą  (priedas Nr.1) 

Projekto veiklos: 

1. Kiekvienas mokinys individualiai renkasi tą kraštą, kurį norės pristatyti savo 

draugams. 

2. Ieško informacijos įvairiuose šaltiniuose (bibliotekoje, internete, remiasi tėvų 

pagalba, kelionių nuotraukomis ir t. t.). 



3. Ruošia pateiktis, kuriose turi būti minimaliai teksto, daugiau vaizdumo. 

4. Konsultuojasi su mokytoju dėl atliekamo darbo (pagal poreikį). 

5. Projekto pristatymas draugams (pagal aptartus kriterijus). 

6. Vertinimas ir įsivertinimas. 

 

          Projekto rezultatų apmąstymas, aptarimas, įsivertinimas (individualiai ir 

diskutuojant  aptariama, kas pasisekė dirbant projekte, ką ir kaip reikėtų tobulinti ateityje; 

aptariamos projekto tęstinumo galimybės, įgytas gebėjimas pasitikėti savo kūrybinėmis 

galiomis). Vertinimas pagal kriterijus, kurie buvo aptarti su mokiniais. 
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