
 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA ŽEMĖ 
Projekto pavadinimas (tema) Atraskime naujus arbatos skonius  
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Prieskoninių žolelių rinkimas, džiovinimas, maišelių 
gaminimas. Vaistinių augalų pažinimas, meilė gamtai ir saikas 
– šias tiesas žino kiekvienas, panoręs vaistažolių įsigyti ne 
turgavietėse, o susirinkti savo rankomis. Liaudies išmintis 
byloja, jog kruopščiai surinkti augalai atskleidžia visas 
gydomąsias savybes ir padeda apsisaugoti nuo tykančių 
pavojų, stiprinti imunitetą arba pasveikti. Norintiems 
nepakenkti sau ir artimiesiems reikia prisiminti elementarias 
vaistažolių rinkimo taisykles. 
Prieskoninių žolelių rinkimas, džiovinimas, maišelių 
gaminimas  

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Stanislava Daunaravičienė, Violeta Gaidienė 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  



 

      
 

 
3 uždavinys  

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 

1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 



 

      
 

 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  

PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 
Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA ORAS 
Projekto pavadinimas (tema) Elektra 
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Elektros gaminimas namuose. Saulės elementų naudojimas ir 
kitų atsinaujinančių išteklių panaudojimas. Atsinaujinantieji 
energijos šaltiniai arba atsinaujinantieji energijos ištekliai 
(AEI) – energijos ištekliai gamtoje, kurių atsiradimą ir 
atsinaujinimą nulemia gamtos vyksmai: Saulės šviesa, vėjas, 
upių tekėjimas, jūrų bangavimas, potvyniai ir atoslūgiai, 
biomasės augimas, geoterminė energija. Beveik visų 
atsinaujinančiųjų išteklių pradinis šaltinis yra Saulės energija. 
 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Artūras Morkūnas,  Donata Radionova. 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 



 

      
 

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 

1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  



 

      
 

 
PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 
Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA UGNIS  
Projekto pavadinimas (tema) Metalai ilgalaikio panaudojimo medžiaga 
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Dėl metalų trūkumo kyla grėsmė elektronikos 
prekių/elektromobilių pramonei, nes nebespėjama pagaminti 
elektromobilių baterijų ar įvairių mikroschemų. Pasidomėkite 
kokios metalo laužo perdirbimo galimybės yra mūsų šalyje, 
pasaulyje 
 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Violeta Gaidienė, Donata Radionova. 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 



 

      
 

 
1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  

PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 



 

      
 

 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA ŽEMĖ 
Projekto pavadinimas (tema) Miškas 
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Kuo mums brangūs miškai? Medienos naudojimas mūsų 
rajone.  Miškai padeda mums kvėpuoti ir kovoja su klimato 
kaita. Miškai išskiria deguonį, kuris yra būtinas mūsų ir kitų 
gyvūnų išgyvenimui, ir sugeria anglies dvideginį (CO2). 
Vaistų šaltinis. Mažina taršą. Saugo nuo erozijos ir 
dykumėjimo. Sukelia lietų ir saugo nuo potvynių. 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Artūras Morkūnas,Violeta Gaidienė, Stanislava 
Daunoravičienė 

 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 



 

      
 

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 

1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  



 

      
 

 
PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 
Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA ORAS 
Projekto pavadinimas (tema) Paukščiai 
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Ko mums reikia, kad galėtume skraidyti kaip paukščiai . 
Rinksime ir tirsime paukščių plunksnas, jų struktūrą ir 
funkcijas. Sukursime paukščių migracijos žemėlapį. Žiemą 
meistrausime paukščiams lesyklėles, kalbėsime apie paukščių 
tinkamą maitinimą ir priežiūrą šaltuoju metų laiku. 
 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Eglė Magaznieks, Rasa Zaleckienė 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 



 

      
 

 
1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  

PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 



 

      
 

 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA ORAS 
Projekto pavadinimas (tema) Transporto priemonių taršos ir keliamo triukšmo lygis 

Zarasuose  
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Sužinoti miesto, kuriame gyvena, oro užterštumą ir transporto 
priemonių srautus bei kokius padarinius daro gamtai ir 
žmogaus kasdienybei. 
 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Eglė Magaznieks, Rasa Zaleckienė 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 



 

      
 

 
1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  

PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 



 

      
 

 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA VANDUO 
Projekto pavadinimas (tema) Išplėstinis upelio tyrimas 

Trumpas projekto aprašymas 
(intriga) 

Upelio tyrimas leis susipažinti su pasirinkto upelio 
charakteristikomis (gyliu, pločiu) taip pat jame gyvenančiu 
augaliniu pasauliu. 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Rasa Zaleckienė , Eglė Magaznieks 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 

1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  



 

      
 

 
 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  

PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 
Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 



 

      
 

 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 
  



 

      
 

 
 

PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 
„KETURIOS GAMTOS STICHIJOS MOKINIŲ PAŽANGAI" 

finansuojamas Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių  

potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 

 
ILGALAIKIS PROJEKTAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

STICHIJA VANDUO 
Projekto pavadinimas (tema) Vanduo-kūrybos simbolis  
Trumpas projekto aprašymas 

(intriga) 
Vandens lašelių tyrinėjimas, fotografavimas, siuvinėjimas . 
Tyrimo objektas bus vanduo, apie kurį vaikai nori kuo 
daugiau sužinoti. Per tyrinėjimų projektą ugdytiniai atliks 
įvairius eksperimentus su skirtingais vandens pavidalais: 
skystu, kietu, garais, spalvomis ir kitomis medžiagomis.  
 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

Projekto konsultantas Stanislava Daunaravičienė, Violeta Gaidienė. 
 
 
PROJEKTO TIKSLAS – (projekto tikslą formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu mokytoju. 
Ta pati tema gali turėti skirtingus projekto vykdymo tikslus)  

 projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su projekto tema (problema), užrašytas vienu sakiniu. 

TIKSLAS  
 
PROJEKTO UŽDAVINIAI (projekto uždavinius formuluoja mokinys kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Susitarimai dėl uždavinių formulavimo: ne mažiau nei 2 ir ne daugiau nei 5 uždaviniai; 
uždaviniai konkretūs, pamatuojami, t.y., apibrėžti kriterijai; uždaviniai atpažįstami praktinėse 
veiklose, veda prie laukiamo rezultato bei apibrėžtos pagrindinės veiklos, priemonės jų 
įgyvendinimui) 
 

1 uždavinys  
2 uždavinys  
3 uždavinys  

 
MOKINIO KELIAMI ORIENTACINIAI KLAUSIMAI (pildoma pagal poreikį: mokinys 
individualiai arba  kartu su konsultuojančiu mokytoju kelia tikslingus klausimus, kurie padės 
kryptingiau vykdyti projektą, stebėti pokyčius, atlikti išsikeltus projekto uždavinius) 



 

      
 

 
1 klausimas  
2 klausimas  
3 klausimas  

 

PROJEKTO EIGA IR VEIKLŲ DETALIZAVIMAS: 

Teorinė dalis: 
 

Surinkta teorinė, mokslinė, dokumentinė ar kita 
prasminga, projekto temą atspindinti, sužadinanti 
medžiaga (1-3 šaltiniai). 
Turinio apimtis 1-2 psl. 

Praktinė dalis: 
Šios dalies pateikimo būdas priklauso 
nuo projekto tyrimo, pasirenkamas 
laisvai (skaidrės, lentelės, tekstas su 
paveikslais ir pan.). 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pagrindiniai projekto vykdymo žingsniai - 
PLANAS:  

1. Iškelti problemą, hipotezę, numatyti reikalingas 
priemones ir suplanuoti visą projekto eigą – veiklų 
kalendorių (pavyzdys 1 priedas). 
2. Atlikti tyrimą. 
3. Stebėti, fiksuoti pokyčius. 
4. Pateikti rezultatus (atlikto tyrimo duomenų 

suvestinė). 

IŠVADA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė išvada(os), kurios išryškėjo 
tiesiogiai iš projekto  

REKOMENDACIJA(OS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Pateikiama pagrindinė rekomendacija(os), kuri gali 
būti naudinga, prasminga ir viešinama dėl pastebėtos, 
išsiaiškintos prasmės 

NAUDOTOS LITERATŪROS 
SĄRAŠAS: 

Pateikiamas šaltinių sąrašas, kuriais buvo remtasi 

REFLEKSIJA (ĮSIVERTINIMAS): 
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. 

Refleksija orientuota į: 
 projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su 
problema; 
 kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir 
supratimą apie mokymą(si) per patirtį; 
 kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti 
mokymosi gebėjimus; 
 kokios besimokančiojo savybės patobulintos 
projekto metu; 
 ar pasirinkimo galimybės (UMD) skatino 
susidomėjimą, įsitraukimą ir pan. 
 refleksijos dalyje gali būti pateikta ir kitų, 
nenumatytų pasidalijimo krypčių.  

PROJEKTO PRISTATYMAS:  
Atliekama kartu su konsultuojančiu 
mokytoju. Pristatymo forma pasirenkama 
pagal poreikį: stendinis pranešimas, 

Susitarimai dėl viešo projektų pristatymo (pavyzdys 2 
priedas). 



 

      
 

 
filmas, pateiktis ar kitas mokinių 
pasirinktas būdas. 

Pristatymas paremtas Universalus mokymosi dizaino 
strategija bei skatinantis ugdyti mokinių mokslinį 
mąstymą. Pristatyme pateikiama:.  
 Tema. 
 Trumpas teorinis žvilgsnis į temą (problemą) (1 

skaidrė). 
 Tyrimas. 
 Rezultatai. 
 Išvada(os). 
 Rekomendacija(os). 

KITI SUSITARIMAI: 
Susitaria projekto vykdymo grupė, kai 
projektą atlieka daugiau kaip vienas 
mokinys. 

Apibrėžiamas projekto dalyvių pasiskirstymas 
pareigomis, atsakomybėmis ir pan. 

 
  



 

      
 

 
 
      1 priedas 
 
 

ATSKIRŲ PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYMO KALENDORIUS: 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose 
projekto etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) 

Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 
susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

 

  



 

      
 

 
      2 priedas 

REKOMENDACIJOS PROJEKTO ATASKAITAI 

I. Bendra informacija 

Projekto pavadinimas 
 

 

Projekto tikslas 
 

 

Projekto komanda 
(vardai, pavardės, klasės) 

 

  

Projekto konsultantas 
 

 

 

II. Projekto datos 

Projekto veiklos 
(įrašyti veiklas, kurios buvo 

įgyvendintos visuose projekto 
etapuose) 

Data 
(metai, mėnuo) Projekto etapas 

 I. Tyrinėjimas: 
- … 
- … 
- … 

 II. Veiklų planavimas: 
- … 
- … 
- … 

 III. Veiklų vykdymas: 
- … 
- … 
- … 

Susitikimai su projekto 
vadovu 

(ne mažiau kaip 4 susitikimai) 

Data Susitikimo tikslas 

  

  

  

  

  

 

 



 

      
 

 
III. PROJEKTO REZULTATO / PRODUKTO PRISTATYMAS 

(pristatymas rašomas pagal projekto etapus: tyrinėjimą, veiklų planavimą, veiklų vykdymą ir reflektavimą) 
 

 
Tyrinėjimas (kodėl?): 

- bendruomenė, kuriai skirtas projektas ir kodėl; 
- pasirinktas bendruomenės poreikis/situacija/problema ir kodėl; 
- projekto tikslas ir kodėl; 
- pasirinktas globalus kontekstas ir kodėl. 

Veiklų planavimas ir vykdymas (kaip?): 
- veiklų planas projekto tikslui pasiekti. 

Reflektavimas (kas?): 
- rezultato / produkto apibūdinimas; 
- projekto rezultato įvertinimas ir palyginimas su pradine idėja; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas pagilino žinias ir supratimą apie mokymą(si) per 

patirtį; 
- reflektavimas, kaip projekto įgyvendinimas padėjo ugdyti mokymosi gebėjimus; 
- reflektavimas, kokios besimokančiojo savybės patobulintos projekto metu. 

 
 
PRIEDAI (gali būti pateikiama vizualinė, rašytinė, meninė ir kita projekto metu užfiksuota 
medžiaga). 

  

 Kodėl? 

Kaip? 

Kas? 



 

      
 

 

 
REKOMENDACIJA PROJEKTO PLANAVIMUI IR VYKDYMUI 

 

 
 


