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Renkantis projektinį darbą kasmet galima rinktis vis kitokias 
veiklas

Mokiniai gali kasmet keisti mokomąjį dalyką, iš kurio rašomas 
projektas. 

Tai padeda praplėsti akiratį, surasti dominančią sritį, gal net 
pasirinkti profesiją.

Skatintinas ir veiklos tęstinumas

Kartais mokiniai taip susidomi veikla, kad po vasaros atostogų 
tęsia pradėtą darbą.

Arba atlieka kitą darbą – tik iš to pačio mokomojo dalyko (yra 
mokinių, kurie visus tris metus rašė chemijos darbus).



Kokio mokomojo dalyko metinį projektą 
mokiniui pasirinkti? 
Tai lemia įvairūs faktoriai:

• domisi mokomuoju dalyku,

• turi savo idėją projektiniam darbui,

• patinka konkretus mokytojas, 

• tiesiog eina ten, kur pasirinko draugas, kad atlikti tą patį darbą kartu,

• ar eina ten, kur dar yra jam ,,vietos“.



Iš kur ateina projektinių darbų temos? 

Mokinys atsineša savo idėją 

Mokinys  neturi idėjos, bet nori atlikti chemijos PD. Tada mano žingsniai yra tokie:

• pirmiausia mano siūloma  tema turi būti susijusi su mokykline chemijos dalyko 
programa vienoje ar kitoje klasėje (turi būti įkandama);

• įvertinu mokinio gebėjimus atlikti chemijos PD (sunkiausia būna su pirmokais);

• vyksta pokalbis  su mokiniu apie pomėgius, ateities profesiją; 

• crazy temos, kurios gyvena mokytojo galvoje  (iš  TV,  radijo,  interneto).



Atlikdami MMP mokiniai

• daug sužino naujų dalykinių (chemijos) žinių, 

• praplečia savo akiratį, nes projektuose yra daug  tarpdalykinės
integracijos 

• įgyja žinių, kurias galės panaudoti kaip vartotojai praktiškai ateityje, 

• įgyja inžinerinių kompetencijų ir gebėjimų 

• projektas gali būti sufokusuotas į būsimas studijas



Daug sužino naujų dalykinių (chemijos žinių): 

Faktoriai, įtakojantys kristalų augimą



Acto rūgšties gaminimas
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• Kėlimo priemonių įtaka konditeriniams gaminiams

• Oro sąlygų įtaka radiacijos fonui

• Spanguolės – natūralus konservantas



• Priemonių skrandžio 
rūgštingumui mažinti tyrimas

• Fizinių pratimų įtaka kalorijų 
deginimui ir širdies ritmui. 

• Kofeino nustatymas gėrimuose



Įgyja žinių, kurias galės panaudoti praktiškai ateityje

• Papuošalai, jų priežiūra, 

• Natrio chloridas namuose ne tik maistui pasūdyti

• Ekologiška buitinė chemija

• Alyvuogių aliejaus panaudojimo galimybės

• Rūgštys mūsų namuose



Įgyja inžinerinių kompetencijų ir gebėjimų

Pastato energetinio 
efektyvumo 
įvertinimas,

Patalpų termovizinio
žemėlapio 
sudarymas, 

Žalioji sienelė, 

Pastato šilumos 
nuostoliai



Atlikdami MMP darbus mokiniai

• mokosi formuluoti tikslus, uždavinius, išvadas, sudėlioti patį darbo 
aprašą,

• plėtoja, gilina informacijos supratimą, mokosi atrinkti (,,išsijoti‘‘) 
svarbiausią informaciją, 

• mokosi atrinkti ir sugrupuoti esminius dalykus iš keleto informacijos 
šaltinių,

• gilina supratimą perteikdami nagrinėjamą informaciją ar idėjas savais 
žodžiais. 



Plėtoja mokymosi mokytis gebėjimus

• svarbus tinkamas mokytojo ir projektą atliekančios komandos narių 
bendradarbiavimas,

• bendravimo atmosferos sukūrimas: 

 kad mokinys  būtų skatinamas kryptingai klausinėti, 

 kviečiamas permąstyti, pasitikslinti, išsamiau paaiškinti nagrinėjamas 
sąvokas, reiškinius, priimtus sprendimus, padarytas išvadas 
(kantrybės)



MMP nauda mokiniui
- gerina dalykinius rezultatus
- plėtoja bendrąsias kompetencijas
- padeda ruoštis būsimoms studijoms ir leidžia jas ,,pasimatuoti‘‘  

MMP nauda mokytojui, nes tobulėju kaip
• chemijos mokytoja ( reikia daug perversti dalykinės literatūros, kartais tenka 

sugalvoti ir savo tyrimo, darbo atlikimo metodikas), 
• žmogus mokantis naudotis įvairiais prietaisais (reikia perskaityti daug instrukcijų, 

kurios ne visada yra lietuviškos) 
• mama, vartotoja, moteris, jaukios aplinkos puoselėtoja. 


