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INŽINERINIŲ TIRIAMŲJŲ PROJEKTŲ 4 KLASĖSE ORGANIZAVIMO APRAŠAS 

 

I.  Projekto vykdytojai 

 

1. Inžinerinį tiriamąjį projektą vykdo 4 klasių mokiniai.  

2. Projektas įgyvendinamas 3-4 mokinių grupėmis. 

 

II.  Reikalavimai temai 

 

          3. Tema turi atitikti bendrųjų programų turinį. 

          4. Pasirinkta tema turi būti aktuali, svarbi. 

         5. Darbo tema turi būti problemiška, kad įgalintų visapusiškiau atskleisti mokinio 

kompetencijas ir padėtų formuoti kritinį mokslinį ar projektinį mąstymą. 

 

III. Tikslai ir uždaviniai 

 

6. Tikslas formuluojamas vienas. 

7. Uždaviniai turi būti 3-5. 

8. 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 

 

                   9. Inžinerinis projektas įgyvendinamas naudojantis 5 žingsnių strategija: 

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

Mokytojas formuoja mintį, o mokiniai, pasitelkdami savo patirtį ar ieškodami informacijos 

įvairiuose šaltiniuose, atskleidžia problemą ir formuluoja temą. 

9.2.  Planavimas – tai etapas, kai mokiniai, vadovaujami mokytojo, apibrėžia 

numatomos veiklos kelią ir apgalvoja reikiamas priemones. Mokinys visą planavimo etapą aprašo. 

9.3. Darymas – inžinerinio projekto įgyvendinimas, 

9.4.  Tikrinimas – tai etapas, kai atliekami inžinerinio projekto tikrinimo darbai ir 

identifikuojamos nesėkmės. 

9.5.  Tobulinimas – tai etapas, kurio metu mokiniai kartu su mokytoju aptaria 

inžinerinio projekto tobulinimo galimybes, naudojant kitas medžiagas ar kitus inžinerinius 

sprendimus. 

                   10. 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 

 

                  11. Mokytojas pasitelkia mokinių tėvus inžineriniams tiriamiesiems projektams     

įgyvendinti. 

           12. Mokytojo vaidmuo organizuojant inžinerinę tiriamąją projektinę veiklą partneriškas. 

         13.  Mokytojas sudaro inžinerinio tiriamojo projekto veiksmų planą, su kuriuo supažindina 

visus suinteresuotus asmenis. 



 

VI. Projektų pristatymas 

 

14.  Mokiniai inžinerinius tiriamuosius projektus pristato progimnazijoje balandžio 

mėnesį organizuojamojoje Jaunųjų tyrėjų konferencijoje. 

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

pažymėjimais. Mokiniai, įvertinti auksiniais Jaunojo tyrėjo pažymėjimais, gauna papildomą 

paskatinimą-edukaciją. 

 

VII. Projekto įgyvendinimo fiksavimas 

 

16. Kiekvienas mokinys aprašo inžinerinį tiriamąjį projektą (pridedamas priedas). 

 

          VIII. Projektų įgyvendinimo stebėsena ir  vertinimas 

 

17. Mokinių veiklą įgyvendinant inžinerinį tiriamąjį projektą stebi ir konsultuoja 

mokytojas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Aptarimai vyksta susitartu laiku. 

18. Kiekvieną mėnesį mokytojas fiksuoja mokinių veiklos, vykdant projektą, įvertinimą 

(pagal pasirinkto inžinerinio tiriamojo projekto pobūdį, matematikos, technologijų ar pan.). 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas 

 

__________________________________, 4 klasės mokinio, 

inžinerinio tiriamojo projekto ________________________________ aprašymas 

 

2020–2021 mokslo metai 

 

Kas žinoma (nurodyti informacijos šaltinį) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ką veiksiu? ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ko reiks?______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kaip tai ir kada darysiu? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Tema: _________________________________________________________________________ 

 

Tikslas (1): _____________________________________________________________________ 

 

 

Uždaviniai (3-5): ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Priemonės: ____________________________________________________________________ 

 

Eiga (data, kas nuveikta): ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Rezultatai: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Išvados (ne daugiau 3): __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


