
 

PROJEKTINIO DARBO LAIKARAŠTIS  

 

Pildomas esant tiesioginiam/kontaktiniam ar mišriam mokymui. 

Metinio projekto pavadinimas: 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

Projektą atlieka (mokinio/-ių vardas, pavardė, klasė):   

Projekto vadovas (-ai):   

II klasių mokinių projektinės veiklos planavimas 2022-2023 m. m. 

Etapai Trumpas etapo aprašymas Laikaraštis 
Pastabos. 

Vadovo ir mokinio parašai 

1. Idėja 

Aptariama projekto tema,  įvardijama temos problematika, 

aktualumas. 

2022 09 01- 

2022 09 16 

 

2. Projektinės veiklos 

nuostatų pristatymas 

Mokiniai  supažindinami su projektinės veiklos reikalavimais 

(projektinio darbo etapais, darbo aprašu ir kt.).  

2022-09-15 

Klasės 

valandėlė 

 

3.Literatūros analizė 

ir veiklos planavimas 

Suformuluojamas projekto tikslas, uždaviniai. Analizuojami su 

projekto tema susiję literatūros šaltiniai. Sudaromas projektinės 

veiklos planas (pasirenkama metodika, įvertinamos priemonių 

sąnaudos, numatomi galimi rezultatai).  

2022 09 16 -

2022 10 28 

 

4. Aktyvi praktinė 

veikla  

Atliekami praktiniai darbai: tyrimai, socialinė ar kūrybinė 

veikla. Analizuojami tarpiniai rezultatai. Darbo eiga ir 

rezultatai fiksuojami užsirašant, fotografuojant, filmuojant.  

2022 11 07 - 

2023 01 31 

 



5. Projekto 

pristatymas vadovui, 

IT mokytojui. 

Baigiami suplanuoti praktiniai darbai. Apdorojami galutiniai 

rezultatai. Atsižvelgiant į projekto uždavinius formuluojamos 

metinio darbo išvados. Baigiamas sutvarkyti darbo aprašas 

pristatomas darbo vadovui, IT mokytojui.  

2023 02 01- 

2023 03 15 

 

 

 

6. Projekto vadovo 

tarpinis vertinimas. 

Vadovas tikrina darbo aprašo  autentiškumą  (leistina riba iki 

50 proc.  neautentiško teksto), pateikia pastabas, komentarus. 

IT mokytojas teikia pastabas, konsultuoja mokinius. 

2023 03 15 – 

2023 03 31 

 

7. Galutinis 

projektinio darbo 

pristatymas 

vertinimui.  

Mokiniai pildo, taiso darbo aprašą, atsižvelgia į vadovo 

pastabas. Konsultuojasi su IT , lietuvių k. mokytojais. 

Užpildomas „Savęs įsivertinimo“ lapas. Baigiamas sutvarkyti 

darbo aprašas. Projektinis darbas (kūrybinis produktas) 

pristatomas darbo vadovui, mokytojui  - recenzentui, IT 

mokytojui galutiniam įvertinimui.   

2023 04 01- 

2023 05 01 

 

8. Projekto vadovo, 

recenzento, IT 

mokytojo galutinis  

vertinimas. 

Vadovas, mokytojas -  recenzentas, IT mokytojas  pateikia 

galutinį įvertinimą (taškų sistema). Mokytojas – recenzentas 

pateikia recenziją ir klausimus, į kuriuos mokiniai turės 

atsakyti pristatymo metu. 

2023 05 02 – 

2023 05 15 

 

9. Projekto 

pristatymas 

komisijai. 

Projekto įvertinimas. 

Visi projektiniai darbai pristatomi ir vertinami  projektinių 

darbų vertinimo komisijose. Atrenkami konferencijai 

labiausiai tinkantys projektai. Elektroniniame dienyne 

fiksuojami galutiniai mokinių projektinės veiklos įvertinimai. 

2023 05  22 -  

2023 06 01 

 

10.Projekto 

pristatymas 

konferencijoje 

Atrinktų metinių darbų pristatymas projektinės veiklos 

konferencijoje, skirtoje pirmų   klasių mokiniams.  

2023 06 mėn. 

II savaitė  

 

 

 

 


