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KUPIŠKIO R.  SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

ASMENINIO PROJEKTO  VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Asmeninis projektas – tai metodas, skatinantis mokinius sieti mokymąsi su tikrove, ieškant 

sąsajų tarp reiškinių. Projektų metodas yra vienas iš efektyvesnių intelektą lavinančių technologijų. 

Realių projekto uždavinių įgyvendinimas ugdo įgūdžius, kurie demokratinėje visuomenėje įgalina 

efektyviai pritaikyti savo galimybes. 
2. Asmeninis projektas (AP) atliekamas pagrindinio ugdymo programos 5-8, I-II   klasėse.  

3. AP mokiniai gali rengti ir atlikti individualiai ir grupėje (pavyzdžiui, kuriama 

pjesė/spektaklis, organizuojama akcija, žaidynės, parengiama paroda ir pan.). Produktas arba 

rezultatas gali būti kuriamas mokiniams bendradarbiaujant, bet turi būti akivaizdus kiekvieno 

mokinio individualus įnašas ir dalyvavimas procese.  
4. Sėkmingai parengti AP reikia skiriama 12 valandų savarankiškam darbui bei konsultacijoms 

su vadovu. 
 
 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus 

atitinkančią AP idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir 

pristatyti savo veiklos rezultatus. 

6. Mokinys, atlikdamas AP, siekia mokytis: 

– tyrinėti (remiantis asmeniniais interesais, apibrėžti aiškų tikslą ir problemą. Formuluojant 

temą, patariama pradėti nuo tam tikros tyrimo krypties įsivardijimo, idėjos ar sumanymo 

numatymo. Toliau nustatoma problema: pagrindinis klausimas, siekiant išsiaiškinti, kas nežinoma 

ar kur slypi problema, ką savito šiuo darbu siekiama atrasti, suprasti, sukurti. Tyrimo problema – tai 

klausimas apie tyrimo objektą, į kurį siekiama atsakyti atliekamu tyrimu. Problema paprastai kyla 

dėl įtampos tarp to, kas yra žinoma, ir to, kas nežinoma. Problemą formuluoti tikslinga vienu ar 

keliais klausimais, į kuriuos norima atsakyti AP. Gerai suformuluota problema parodo AP esmę ir 

kartu su darbo tikslu ir uždaviniais sudaro prielaidas parašyti kokybišką darbą); 
– planuoti (numatyti produkto/ rezultato kriterijus, planuoti ir fiksuoti projekto procesą, 

demonstruoti savarankiško darbo įgūdžius. Planuojant veiklą, patariama atsižvelgti į tai, ką reikia 

padaryti, kad išsikeltas uždavinys būtų įgyvendintas, kas bus pasiekta atlikus atitinkamą veiklą, kaip 

bus sužinoma, kad pasiekta tai, kas numatyta); 
– veikti (sukurti produktą/rezultatą, atitinkantį tikslą ir problemą, demonstruoti mąstymo 

įgūdžius, parodyti bendravimo ir socialinius įgūdžius); 
– įsivertinti (įvertinti produktą / rezultatą pagal nustatytus kriterijus, apmąstyti, kaip 

užbaigęs projektą pagilino savo bei dalykines žinias ir supratimą pasirinkta tema, apmąstyti savo, 

kaip besimokančiojo, tobulėjimą).  
 



III SKYRIUS 

ASMENINIO PROJEKTO VYKDYMAS 

 

7. Baigę asmeninį projektą, mokiniai privalo parengti šias tris AP dalis:  

 projekto aprašą;  
 produktą/ rezultatą, kurį pristato; 
 projekto ataskaitą. 

8. Rekomenduojama AP aprašo struktūra ir aprašo rengimas, maketavimas (1 priedas):  

Titulinis lapas, kuriame nurodoma mokykla, AP tema, mokinio vardas ir pavardė, AP 

vadovo  vardas ir pavardė,  vietovė, atlikimo metai (2 priedas). 

Turinys, kuriame nurodomi AP dalių pavadinimai su nurodytais puslapiais. 

AP tikslas ir uždaviniai, problema. 

AP rengimo planas. 

AP tiriamoji dalis (darbo eigos - eksperimento, stebėjimo, anketavimo, pjesės/spektaklio 

kūrimo, organizuojamos akcijos, žaidynių, rengiamos parodos ar kt. aprašymas). 

AP apibendrinimas, išvados įsivertinimas, refleksija (įvertinimas produkto / rezultato 

pagal nustatytus kriterijus, apmąstymas, kaip užbaigęs projektą pagilino savo bei dalykines žinias ir 

supratimą pasirinkta tema, apmąstymas savo, kaip besimokančiojo, tobulėjimas). 

AP informacijos šaltiniai. 

AP ataskaita (joje konsultacijų lapas (3 priedas), vertinimas ( 4 priedas)). 

9. Asmeninio projekto veiklų etapiškumas: 

9.1. Individualaus projekto svarbos paaiškinimas mokiniui (tai projektas mokinių gabumams, 

stiprybėms atskleisti, padedantis motyvuoti mokinį darbinei veiklai, leidžiantis jam pajusti savo 

galimybes, atskleisti savąjį ,,Aš‘‘). 

9.2. Mokinio temos, AP vadovo pasirinkimas. 

9.3. Individualus pokalbis su mokiniu, vertinimo kriterijų aptarimas. 

9.4. Individualaus veiklos plano sudarymas (ruošia mokinys).  

9.5. AP darbo atlikimas, konsultacijų lankymas. 

   

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

10. AP vadovas atsakingas: 

10.1. Už tai, kad pasirinkta AP tema neprieštarauja teisinėms normoms ir etiškumo principams, 

nekelia pavojaus asmens sveikatai ir saugumui, konfidencialumui, žmogaus teisėms bei nedaro 

žalos gyvūnams ir aplinkai. 

10.2. Už pagalbą mokiniui vykdant AP ir rengiantis jo pristatymui. 

10.3. Už AP autentiškumą. 

10.4. Už vertinimą pagal nustatytus kriterijus. 

10.5. Už direktoriaus pavaduotojo ugdymui informavimą, jei iškyla AP vykdymo sunkumų.  

10.6. Už rezultatų fiksavimą el.dienyne. 

11. Mokinio pareigos: 

11.1. Susipažinti su AP reikalavimais (tvarkaraščiu, vertinimu). 

11.2. Laikytis etiškumo ir akademinio sąžiningumo principų.  

11.3. Konsultuotis su AP vadovu kartą per savaitę (3 konsultacijos privalomos). 

11.4. Parengti AP aprašą. 

11.5. Pristatyti AP. 

 

 

V SKYRIUS 

ASMENINIO PROJEKTO ETAPAI 
 



12. AP projekto vykdymo tvarkaraštis: 

Etapai Kada? Kas?  Kodėl?  Kaip?  

Pradžia  I 

etapas 
Pristatymas 
 

Pristatyti AP  Aktų salėje per bendrą 

susirinkimą. 

Per klasės valandėlę. 
Per dalykų pamokas. 

 
 

Idėjų 

generavimas. 
Susitikimai su 

dalykų 

mokytojais, 

galimais AP 

vadovais. 

Padėti apmąstyti pradines 

projekto idėjas, temas, patyrinėti  

papildomus šaltinius; numatyti 

galimus rezultatus, produktus. 
Išanalizuoti vertinimo kriterijus. 

Aptarti turimą medžiagą ir 

idėjas. Suformuluoti galutinę 

temą ir problemą, įsitikinti, kad 

mokinys ar grupė mokinių 

supranta AP tikslą ir problemą, 

žino veiksmų planą. 

Mokiniai individualiai 

ar mažose grupėse su 

mokytojais aptaria 

realias temas, jei 

reikia, jas grynina. 
Pradedamas pildyti AP 

aprašas. 

Planavimas 
 ir šaltinių  

analizė, 

nagrinėjimas 
Veiksmas 
 

II 

etapas  
Susitikimai su 

AP vadovais. 

Tolimesnių 

veiksmų 

aptarimas 

Atlikti sudėtingesnes AP dalis 

(eksperimentus, technikas ir 

pan.) Atlikti reikalingas veiklas 

ir AP dalis (eksperimentus, 

technikas, maketus, modelius ir 

pan.). 

Mokinys ar grupė 

mokinių susitinka su 

AP vadovu 

konsultacijoms sutartu 

laiku. 

 III 

etapas 
 AP atlikimas; 
Susitikimai su 

AP vadovais 
 

AP pristatymas. 

Užbaigti AP, ištaisyti 

pasitaikiusias klaidas. 

Aprašo rengimas. 

Mokiniai konsultuojasi 

su vadovu, atlieka 

reikiamus AP 

vykdymo etapus. 

Mokinys rengia 

aprašą. Aptariama 

forma ir būdai, kaip 

bus pristatomas 

produktas, produkto 

aprašas ir pristatymas. 
Įsivertinama pagal 

kriterijus. 
Pristatyme dalyvauja 

mokiniai, tėvai 

mokytojai.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

13. Mokinys už tyrimą, planavimą bei veiklą įvertinimas pagal numatytus kriterijus ir  darbo 

pristatymo dieną turi įvertinimus balais (4 priedas). Juos parašo AP vadovas. Galutinis įvertinimas 

pagal vertinimo skalę susumuojamas ir pažymys įrašomas projekto vertinime  į el.dienyną.  
14. AP aprašai ir sukurti produktai perduodami į biblioteką. 

15. Vertinimo kriterijai: 

 



 

 

 

Veiklos sritys Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

Tyrimas AP idėjos ir temos 

pateikimas. 

Mokinys pats ar 

konsultuodamasis su AP vadovu 

generuoja  AP idėjas ir pateikia 

savarankiškai suformuluotą AP 

temą ir problemą. 

3 

Mokinys pats ar 

konsultuodamasis su AP vadovu 

generuoja projektines AP idėjas, 

bet galutinę AP temą 

suformuluoja AP vadovas. 

2 

AP vadovas mokiniui pateikia AP 

idėjas ir suformuluotą galutinę 

temą bei problemą, kurią mokinys 

supranta. 

1 

Planavimas Darbo atlikimo plano 

sudarymas. 

Pateikia savarankiškai 

suformuluotą ir nuoseklų (su 

preliminariu konsultacijų 

tvarkaraščiu) AP atlikimo planą. 

3 

Mokinys pateikia abstraktų AP 

atlikimo planą bei konsultacijų 

tvarkaraštį, kuris koreguojamas su 

AP vadovu. 

2 

AP atlikimo planas ir konsultacijų 

tvarkaraštis parengiamas kartu su 

AP vadovu. 

1 

Veikla   Mokinys savarankiškai 

pasirenka pakankamai tinkamų 

informacijos šaltinių. 

 Pasirinkti AP atlikimo metodai, 

priemonės, medžiagos yra 

tinkami AP rezultatui pasiekti. 

 AP atliekamas savarankiškai. 

Su AP vadovu konsultuojamasi 

tik pagal plane numatytą 

konsultacijų grafiką dėl AP 

rengimo etapų ir veiksmų, kuriuos 

reikia atlikti. 

 AP atliekamas savarankiškai. 

Su AP vadovu konsultuojamasi 

tik pagal plane numatytą 

konsultacijų grafiką dėl AP 

rengimo etapų ir veiksmų, kuriuos 

reikia atlikti. 
 Atliekamų bandymų ar 

stebėjimų skaičius arba 

3 



nagrinėjamos medžiagos apimtis 

yra pakankami rezultatui pasiekti. 

 Savarankiškai suformuluoja 

išvadas, apibendrinimą  ir 

refleksiją. 

   Pasirinktų informacijos 

šaltinių sąrašas nepakankamas, 

jis koreguojamas su AP vadovu. 

 Pasirinkti AP atlikimo 

metodai, priemonės, medžiagos 

tinka mokomajam dalykui, bet ne 

visi susiję su siekiamu AP 

rezultatu. 

 Mokinį AP vadovas nuolat 

konsultuoja dėl AP rengimo 

etapų ir konkrečių veiksmų, 

kuriuos reikia atlikti. 
 Tyrimas atliekamas ar 

produktas kuriamas remiantis 

mažesniu atliekamų bandymų ar 

stebėjimų skaičiumi arba 

mažesne nagrinėtos medžiagos 

apimtimi, negu reikalinga 

rezultatui pasiekti. 

 Padedamas mokytojo 

suformuluoja išvadas, 

apibendrinimą ir refleksiją. 

2 

   Pasirinktų informacijos šaltinių 

sąrašas netinkamas, 

koreguojamas su AP vadovu. 

 Nenurodyta, kokie AP metodai, 

atlikimo priemonės, medžiagos 

pasirinkti, arba nurodyti AP 

atlikimo metodai, priemonės ir 

medžiagos neatitinka 

mokomojo dalyko srities, iš 

kurios atliekamas AP. 

 Mokinį AP vadovas nuolat 

konsultuoja ir padeda atlikti 

konkrečius veiksmus. 
 Tyrimas atliekamas ar 

produktas kuriamas remiantis 

pavieniais ir nesistemingai 

atliekamais bandymais ar 

stebėjimais arba nepakankama 

nagrinėtos medžiagos apimtimi 

rezultatui pasiekti. 

 Mokinys išvadų ir 

apibendrinimo nesuformuluoja, 

refleksiją parašo mokytojui 

padedant. 

1 



Pristatymas 

 

 

 

 

 AP buvo laiku parengtas ir 

pristatytas viešai                

(klasei ar mokyklai) nustatytu 

laiku. 

1 

AP pristatytas viešai nebuvo. 

 

0 

 Jeigu mokinys AP veiklos sričių neatlieka be pateisinamos priežasties, tai veiklos sritis vertinama 0 

taškų. 

 

16. vertinimo pažymiu ir surinktų taškų atitiktis: 
 

AP taškai Pažymys 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

4-5 5 

3 4 

0 neatliko 

 

 

  



1 priedas 

REKOMENDACIJOS AP MAKETAVIMUI 

• Naudojami A4 formato popieriaus lapai (210x 297 mm). 

• Šriftas: Times New Roman. 

•  Šrifto dydis: 12pt. 

• Tarpas tarp eilučių: 1,5 lines. 

• Paraštės: iš viršaus ir iš apačios – po 2cm; iš kairės – 3cm; iš dešinės – 1cm. 

• Pirma pastraipos eilutė atitraukta nuo krašto 1,27 cm. 

•  Teksto lygiavimas: iš abiejų pusių (angl. Justified). 

• Numeravimas: puslapiai numeruojami nuo titulinio lapo, tačiau pradedami žymėti nuo turinio, 

viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų. 

• Rašant pagrindinio skyriaus pavadinimą rekomenduojama pasirinkti „Antraštė 1“ („Heading 1“) 

stilių, poskyrių pavadinimus - „Antraštė 2“ („Heading 2“) arba „Antraštė 3“ („Heading 3“) stiliumi. 

Pagrindinio skyriaus pavadinimus rašyti paryškintu 14pt šriftu didžiosiomis raidėmis.  Poskyrių 

pavadinimus  rekomenduojama  rašyti paryškintu 14pt šriftu mažosiomis raidėmis, o punktų, 

papunkčių pavadinimus neparyškintu  14 pt šriftu mažosiomis raidėmis. Nenumeruotus 

pavadinimus galima rašyti pasviruoju arba pabrauktu 12 pt šriftu. Pavadinimus rašyti centre.  

• Spausdindami mokiniai privalo naudotis lietuviška aplinka. 

  



2 priedas 

Asmeninio projekto aprašo titulinio lapo pavyzdys 

 

KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

  

  

  

Vardas PAVARDĖ 

 ... klasės mokinys (-ė) 

  

 

AP  TEMA 

Asmeninis projektas 

  

 

 

 

 

  

Darbo vadovas (-ė) 

Mokytoja (-as) Vardas Pavardė 

  

 

 

 

Subačius, 2017 

 

 

 



 3 priedas 

 

KONSULTACIJŲ LAPAS 

 

Mokinio vardas, pavardė: ....................................................................... 

Klasė: ...................................................................................................... 

AP vadovas: (V. Pavardė): ...................................................................... 

 

Data Kas konsultacijoje aptarta Parašas 

  Mokinys:  

 

Vadovas:  

 

  Mokinys:  

 

Vadovas: 

 

  Mokinys:  

 

Vadovas: 

 

  Mokinys:  

 

Vadovas:  

 

  Mokinys:  

 

Vadovas: 

 

  Mokinys:  

 

Vadovas:  

 

 

  



4 priedas 

KUPIŠKIO R. SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

 

ASMENINIO PROJEKTO VERTINIMAS 

 

Mokinio vardas, pavardė: ....................................................................... 

Klasė: ...................................................................................................... 

AP vadovas: (V. Pavardė): ...................................................................... 

 

Veiklos sritys Vertinimo kriterijai Taškai 

Tyrimas AP idėjos ir temos pateikimas. 
 

Planavimas Darbo atlikimo plano 

sudarymas. 

 

Veikla 

Tyrimo ar produkto  atitiktis 

temai, tikslui, uždaviniui. 

Tikslingas priemonių 

naudojimas. 

 

Pristatymas Tinkamas pristatymo formos 

pasirinkimas. 

 

Taškų suma   

 

AP pažymys:  

Data: 

 


