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INŽINERINIŲ KŪRYBINIŲ-TIRIAMŲJŲ PROJEKTŲ 8 KLASĖSE ORGANIZAVIMO 

APRAŠAS 

 

Inžinerinių kūrybinių-tiriamųjų projektų tikslas – padėti mokinimas ugdytis inžinerinę 

kompetenciją, kurios esminis gebėjimas yra pažinti, atpažinti, tyrinėti inžinerinio turinio (procesų, 

elementų, produktų) situacijas, problemas, užduotis; gebėti atpažinti inžinerinių įgūdžių 

pritaikymą kasdieninėje žmogaus veikloje; atlikti ir pristatyti nesudėtingus tyrimus. 

 

I. Projekto vykdytojai 

 

Inžinerinį kūrybinį-tiriamąjį projektą vykdo 8 klasių mokiniai su informacinių 

technologijų, fizikos, technologijų mokytojais ar kitų dalykų mokytojais savanoriais.  

Projektas įgyvendinamas 3-6 mokinių grupėmis. 

 

II. Reikalavimai temai 

 

Tema turi atitikti bendrųjų programų turinį. 

Pasirinkta tema turi būti aktuali, svarbi. 

Darbo tema turi būti problemiška,  įgalinanti visapusiškiau atskleisti mokinio  

kūrybiškumo, probleminio mąstymo kompetencijas.   

 

III. Tikslai ir uždaviniai 

 

Tikslas formuluojamas vienas. 

Uždaviniai turi būti 2-3.   

Tikslui ir uždaviniams išreikšti vartojami tik aktyvūs veiksmažodžiai: ištirti, įvertinti, 

išnagrinėti, nustatyti (ryšius, vertes ir kt.), paaiškinti, suprojektuoti, išanalizuoti, apibūdinti, 

apibrėžti, atskleisti, schematizuoti, numatyti, parengti, sukurti, identifikuoti, interpretuoti, 

iliustruoti, palyginti, supriešinti, sudaryti (planą ir kt.), išspręsti, išskirti, sugretinti, atskirti, 

diferencijuoti, kritikuoti, suformuluoti, patikrinti ir kt.  

 

IV. Projekto įgyvendinimas 

 

Inžinerinis projektas įgyvendinamas naudojantis 5 žingsnių strategija: 

1. Problemos analizė – tai etapas, skirtas suvokti temai per problemos analizę. 

Mokiniai pateikia idėją ir ieškodami informacijos įvairiuose šaltiniuose, atskleidžia problemą ir su 

mokytojo pagalba formuluoja temą. 

2. Planavimas – tai etapas, kai mokiniai,  padedami mokytojo, apibrėžia numatomos 

veiklos kelią ir apgalvoja reikiamas priemones. Sudaromas veiklos planas.  

3. Vykdymas – inžinerinio projekto įgyvendinimas. Projekto vykdymo veiklos 

dienoraščio rašymas.  

4. Aptarimas – tai etapas, kai mokiniai su mokytojo pagalba aptaria projekto 

įgyvendinimą,  identifikuoja nesėkmes ir numato tobulinimo galimybes. 

5. Apibendrinimas – tai etapas, kurio metu mokiniai kartu su mokytoju patobulina 

projektą ir pasiruošia jo pristatymui.  

Projekto įgyvendinimo trukmė ne trumpesnė – 4 mėnesiai, projektas pradedamas 

įgyvendinti ne vėliau lapkričio mėn., užfiksuojant jo pavadinimą Alytaus Panemunės 

progimnazijos STEAM veiksmų plane. 

 



V. Mokytojo vaidmuo 

 

Mokytojas pasitelkia kitų dalykų mokytojus, mokyklos vadovus, mokinių tėvus, 

socialinius partnerius, inžineriniams tiriamiesiems projektams įgyvendinti. 

        Mokytojo vaidmuo organizuojant inžinerinę kūrybinę-tiriamąją projektinę veiklą 

partneriškas. 

         

                              VI. Projektų pristatymas 

 

Mokiniai inžinerinius kūrybinius–tiriamuosius projektus pristato progimnazijoje 

gegužės–birželio  mėnesį organizuojamojoje Jaunųjų tyrėjų konferencijoje. Pristatymą gali 

sudaryti: prezentacija, plakatas, tyrinėjimo medžiaga, sukonstruotas daiktas, modelis, maketas ir 

pan. bei jo komentavimas, paaiškinimas, darbo eigos papasakojimas, kurį atlieka patys mokiniai. 

Mokiniai vertinami trijų spalvų (aukso, sidabro ir bronzos) Jaunojo tyrėjo pažymėjimais. 

Mokiniai, įvertinti auksiniais Jaunojo tyrėjo pažymėjimais, gauna papildomą paskatinimą – 

edukaciją. 

 

VII. Projektų įgyvendinimo fiksavimas 

 

Mokinių grupė aprašo inžinerinį kūrybinį-tiriamąjį projektą (Priedas Nr.1). 

 

VIII. Projektų įgyvendinimo stebėsena 

 

Mokinių veiklą įgyvendinant inžinerinį kūrybinį-tiriamąjį projektą stebi ir konsultuoja 

mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Aptarimai vyksta susitartu laiku. 

 

IX. Projektų vertinimas 

 

Organizuojami tarpinis ir galutinis projekto vertinimai. 

Tarpinį vertinimą susitartu laiku organizuoja mokytojas, projektinio darbo vadovas. Už 

atliktus darbus įvertinamas atskirai kiekvienas komandos narys. Vertinama pažymiu, įrašant į 

atitinkamo dalyko dienyną.  

Galutiniam inžinerinio kūrybinio-tiriamojo darbo vertinime dalyvauja patys projekto 

vykdytojai, kūrybinio-tiriamojo darbo mokytojas(-tojai), direktoriaus pavaduotojas ugdymui.   

Galutinis vertinimas rašomas vadovaujantis Priedu Nr.2. 

Po darbo pristatymo Jaunųjų tyrėjų konferencijoje vedamas visų trijų vertintojų grupių 

pažymių vidurkis. 

Galutinis įvertinimas įrašomas į atitinkamo dalyko dienyną. 

Integruotų projektų įvertinimas įrašomas į atitinkamų dalykų dienynus. 

 

     

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

 

__________________________________________, 8 klasės mokinio (ių), 

 

inžinerinio kūrybinio-tiriamojo projekto _________________________________ aprašymas 

 

2020–2021 mokslo metai 

 

 

 

Tema: ________________________________________________________________________ 

 

Tikslas (1): ____________________________________________________________________ 

 

Uždaviniai (3-5): _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Planas: _______________________________________________________________________ 

 

Priemonės: ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Veikla (data, kas nuveikta): ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Rezultatai: ____________________________________________________________________ 

 

Išvados (ne daugiau 3): __________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Spausdinti ir elektroniniai šaltiniai: _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Refleksija: ____________________________________________________________________ 

 

Priedai:_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

     (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

 

INŽINERINIŲ KŪRYBINIŲ–TIRIAMŲJŲ DARBŲ GALUTINIS VERTINIMAS 

 

 

1. Galutiniam projektinio darbo, kūrybinių-tiriamųjų darbų įvertinimui mokiniai 

pateikia aplanką (segtuvą), kurį sudaro: 

 titulinis puslapis; 

 įvardinti projekto, kūrybinių – tiriamųjų darbų tikslai, uždaviniai; 

 sudarytas projekto, kūrybinių – tiriamųjų darbų atlikimo planas; 

 aprašyta veikla; 

 gauti rezultatai, išvados; 

 refleksija; 

 nurodyti spausdinti ir elektroniniai šaltiniai. 

 

2. Vertinant projektinį darbą atsižvelgiama į: 

 pateiktos medžiagos dalykinį teisingumą; 

 pateiktos medžiagos aktualumą, originalumą, savitumą; 

 pateiktos medžiagos ryšį su gyvenimiškąja praktika; 

 pateiktos medžiagos suprantamumą, artimumą mokiniui; 

 atsakymus į dalykinius klausimus 

 pateikties struktūrą; 

 pateikties technines charakteristikas (šriftą, informacijos kiekį, dizainą, animaciją ir 

pan.); 

 bendravimą su auditorija, kalbos kultūrą ir pan. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


