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ŠIAULIŲ LIEPORIŲ GIMNAZIJA
III GIMNAZINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ METINIO PROJEKTO
NUOSTATAI

1. Metinio projekto statusas
1.1.Metinis projektas yra integrali gimnazijos ugdymo plano dalis.
1.2.Metinį projektą privalo atlikti visi III gimnazinių klasių mokiniai.
1.3 Metinis projektas po pristatymo tampa mokyklos nuosavybe.
2. Metinių projektų tikslai
2.1. Individualizuoti ugdymo turinį.
2.2. Integruoti įvairių dalykų žinias, mokėjimus ir įgūdžius.
2.3 Skatinti profesinio apsisprendimo paieškas.
2.4. Stiprinti akademinės ir praktinės veiklos ryšį.
2.5. Ugdyti bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus.
3. Metinių projektų uždaviniai
3.1.Ugdyti atsakingą mokinių požiūrį į darbą.
3.2.Skatinti mokinių gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas ir taikyti technologijas.
3.3. Išmokyti mokinį taisyklingai parengti darbo aprašą ir pristatyti projektą auditorijai.
3.4. Pasirengti VBE.
4. Metinių projektų vykdymo tvarka
4.1. Metiniai projektai pradedami gruodžio/sausio mėnesį ir baigiami gegužės/birželio
mėnesį.
4.2. Mokinys projekto temą renkasi tardamasis su pasirinkto dalyko mokytoju.
4.3. Metiniai projektai gali būti tiriamieji, aprašomieji ir meniniai (projekto aprašo
atmintinė pridedama).
4.4. Mokinys ir mokytojas numato projekto vykdymo etapus: I - II etapai - iki kovo 1d.
parengiamas planas, pateikiama surinkta projekto medžiaga – tarpinė darbo peržiūra ir verinimas,
III etapas - gegužės/birželio mėnesį, konferencijos metu projekto pristatymas.
4.5. Vieną temą gali rinktis iki 2 mokinių.

4.6. Projektai pristatomi konferencijoje, pagal temas.
4.7. Projekto pristatymui skiriama 5-7 minučių.
5. Metinių projektų vertinimas
5.1. Projektas vertinamas kaupiamuoju pažymiu.
5.2. Likus 3 dienoms iki gynimo metinį projektą pristato gynimo komisijos pirmininkui.
5.3. Galutinį įvertinimą rašo vertinimo komisijos pirmininkas, patvirtintas mokyklos
direktoriaus.
5.4. Pratęsti, atidėti projekto vykdymą/ gynimą gali tik mokyklos direktorius, įvertinęs
argumentuotas priežastis (tėvai rašo prašymą direktoriui).
5.5. Metinių projektų įvertinimai rašomi protokole, elektroniniame dienyne „Tamo“ ir
brandos atestatuose.
5.6. Gimnazinės klasės mokinys, neatlikęs metinio projekto neperkeliamas į aukštesnę
klasę.
5.7. Mokytojams, vadovavusiems III metiniams projektams skiriama:









1 projektas
- 2 laisvas dienas atostogų metu;
2 projektai
- 0,5 val.;
3 projektai
- 0,5 val. ir 2 laisvos dienos atostogų metu;
4 projektai
- 1 val.;
5 projektai
- 1 val. ir 2 laisvos dienos atostogų metu;
6 projektai
- 1,5 val.;
7 projektai
- 1,5 val. ir 2 laisvos dienos atostogų metu;
8 projektai ir daugiau – 2 val. ir 2 laisvos dienos atostogų metu.

Pastaba. Gimnazijos administracija pasilieka teisę keisti III metinio projekto nuostatus.
_______________________

