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TURINYS

 Tikslas
 Kas yra kūrybiškumas?
 Kas lemia kūrybiškos asmenybės brendimą pradinėse 

klasėse?
 Trukmė
 Projekto metodo unikalumas
 Projektas skatina mokymosi motyvaciją
 Mokinių aktyvumas projektinėje veikloje
 Lavinami savarankiško darbo gebėjimai
 Bendraujant ir bendradarbiaujant lavinami gebėjimai
 Asmenybės tobulėjimas
 Mokytojo veikla
 Ką suteikia projektų metodas?
 Išvada



TIKSLAS

Gabios, kūrybingos asmenybės ugdymas 
projektinėje veikloje, padedančioje gabiems 
vaikams ugdyti(-is) neeilinius jų sugebėjimus. 



KAS YRA KŪRYBIŠKUMAS?
Kūrybiškumas – tai sugebėjimas kelti naujas 

idėjas, mąstyti savarankiškai, greitai orientuotis 
probleminėmis aplinkybėmis, mokėjimas 
atsisakyti stereotipinių mąstymo būdų. 

Kiekvienam gabiam vaikui reikalingas 
individualizuotas, geriausiai jo gabumus 
atitinkantis ugdymas. 



KAS LEMIA KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS
BRENDIMĄ PRADINĖSE KLASĖSE?
 Sudarykime jaukią aplinką, skatinančią vaiką 

savarankiškai veikti.
 Atsižvelkime į vaiko poreikius ir interesus.
 Skatinkime vaiko kūrybingumą, originalumą, 

organizuotumą.
 Suteikime vaikui džiaugsmo, pasitikėjimo, 

vidinės laisvės pojūtį. 
 Priimkime kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra, 

išgirskime jį. 



TRUKMĖ

Projektinė veikla gali trukti pamoką, dieną, 
kelias dienas arba kelis mėnesius, metus.



PROJEKTO METODO UNIKALUMAS



PROJEKTAS SKATINA MOKYMOSI
MOTYVACIJĄ

 Įtraukiant mokinius į aktyvią veiklą
 Lavinant savarankiško darbo gebėjimus
 Skatinant bendrauti, bendradarbiauti
 Padedant įgyti žinių, suprasti, gebėti
 Skatinant asmenybės tobulėjimą



MOKINIŲ AKTYVUMAS PROJEKTINĖJE
VEIKLOJE

 Gali laisvai apsispręsti ir pasirinkti temą;
 Gali pasirinkti gyvenimišką veiklos sritį;
 Patiria entuziazmą ir pasitenkinimą;
 Patiria pasitenkinimą savo darbo rezultatais;
 Tiria, kuria, kelia idėjas;
 Savarankiškai gilina žinias, ieško informacijos.



LAVINAMI SAVARANKIŠKO DARBO
GEBĖJIMAI

 Pamatyti problemą ar uždavinį;
 Apibrėžti juos;
 Priimti tinkamą sprendimą;
 Išspręsti problemą;
 Pasiekti tikslą.



BENDRAUJANT IR BENDRADARBIAUJANT
LAVINAMI GEBĖJIMAI:
 Vadovauti kitiems;
 Diskutuoti;
 Priimti sprendimus
 Būti taktišku, diplomatišku;
 Kalbėti taisyklingai, argumentuotai, pilnais 

atsakymais.



ASMENYBĖS TOBULĖJIMAS

 Pastebimas asmenybės kokybinis augimas;
 Lavinamas mąstymas;
 Lavinamas išradingumas;
 Ugdomas pasitikėjimas savimi, teigiamam savęs 

vertinimui;
 Ugdoma bendravimo kultūra.



MOKYTOJO VEIKLA

 Padeda moksleiviams dirbti komandoje;
 Moko naujų darbo metodų, komentuoja nežinomą ir 

neaiškią medžiagą;
 Stebi moksleivių darbą, fiksuoja ką jie jau atliko ir su 

kokiais sunkumais susiduria;
 Siūlo naujų idėjų;
 Koreguoja moksleivių darbą, nukreipia teisinga 

linkme;
 Kontroliuoja, bet nevadovauja jų darbui;



KĄ SUTEIKIA PROJEKTŲ METODAS?
 Mokiniui žengti į priekį, džiaugtis savo darbo 

sėkme. 
 Dirbti komandose, pritaikyti gautas žinias 

praktikoje. 
 Pajusti darbo malonumą, atradimo džiaugsmą, 

patenkinti savo smalsumą. 
 Visiems suteikiama galimybė pabūti svarbiems ir 

nelikti tik klausytoju. 
 Projektą visada lydi sėkmė – tai vienas 

didžiausių šio metodo privalumų. 



IŠVADA

Gabių vaikų ugdymas – daugialypis ir iššūkius 
keliantis procesas, kuris reikalauja maksimalaus 
lankstumo, atvirumo pokyčiams ir naujoms 
idėjoms. Tikimės, kad valstybė, įgyvendinama 
visai Lietuvai svarbius tikslus, skirs pakankamai 
dėmesio tiek vaikų gabumų atpažinimo bei 
įvertinimo, tiek visaverčio ugdymo problemoms 
spręsti. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


