
Kaip tinkamai pristatyti projektinį darbą? 

Projektinio darbo pristatymas žodžiu Power Point formatu vertinimo komisijai reikalauja kur 

kas didesnio pasiruošimo. Atkreiptinas dėmesys į tolesnes rekomendacijas. 

Rekomenduojamos pristatymo teksto dalys:  

● prisistatymas;  

● projektinio darbo pristatymas ir tikslai, uždaviniai, metodika;  

● darbo idėjos pagrindimas;  

● sėkmingi projektinio darbo rengimo aspektai, pasiekti rezultatai bei išvados.  

       Pristatydamas darbą, mokinys turi pademonstruoti dalykinį pasirengimą, referuoti tyrimo 

rezultatus. Pristatant tikslinga naudoti skaidres, tačiau būtina prisiminti, kad svarbiausia yra 

pranešimas žodžiu, o ekrane pateikiama informacija jį tik papildo, iliustruoja.  

 

Skaidrių pristatymo struktūra: 

  

Pirma skaidrė titulinė (tema, vardas, pavardė, klasė); 

Antra skaidrė – temos aktualumas/praktinis pritaikymas; 

Trečia  skaidrė – tyrimo tikslas, iškelta hipotezė; 

Ketvirta … skaidrės – tyrimo eiga; 

Priešpaskutinėje skaidrėje – išvados; 

Paskutinėje skaidrėje – informacijos šaltiniai. 

 

Rekomenduojama rengiant pranešimą atsižvelgti į šiuos aspektus: 

 

● 7-10 min. trukmės pranešimui rekomenduojama parengti nuo 7 iki 15 skaidrių; 

● skaidrėse reikia pateikti tik pačius svarbiausius rezultatus, atskleidžiančius, kad darbo 

tikslas pasiektas; 

● tekstą reikia rašyti taisyklinga lietuvių kalba, lentelėse ar diagramose pateikta 

informacija turi būti suprantama be papildomų paaiškinimų; 

● verta laikytis bendros taisyklės – vienoje skaidrėje ne daugiau kaip 6 teiginiai; 

● smulkiausias šriftas turėtų būti ne mažesnis nei 24 pt; 

● rekomenduojamas šviesus skaidrių fonas be papildomos tekstūros;  

● visas skaidres įforminti vienodai; 

● nenaudoti garso ir animacijos efektų( nebent jie būtini pristatomai temai, nes yra 

temos dalis)  

 

Geriausiai įgytas kompetencijas komisijai demonstruoja mokiniai, kurie geba tiksliai, aiškiai, 

konkrečiai pristatyti savo darbą, neskaitydami jo iš skaidrių arba lapo. 

 

Vietoj padėkos už dėmesį rekomenduojama trumpa savo darbo refleksija (Projektinio 

darbo nauda).   

 

Tad prieš šį pristatymą žodžiu pirmiausia rekomenduojama dar kartą peržiūrėti savo darbą bei 

įsivertinti pagal numatytus klausimus: 



 

            

● Ko siekiau?  

● Ką pavyko pasiekti?  

● Ką išmokau tyrinėdamas?  

● Ką, kodėl ir kaip reikėjo keisti?  

● Kokia buvo sudėtingiausia proceso dalis?  

● Ką kitą kartą daryčiau kitaip ir kodėl?  

● Kas man labiausiai patiko? 

                                                          

Patarimai 
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         Pradinė išvaizda                            Po minimalaus patobulinimo 

                               
 

Jei skaidrėse rašome tekstą – jis turi žadinti smalsumą sužinoti daugiau, užsiminti publikai 

apie naudą ar pan. 
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         Pradinė išvaizda                          Po minimalaus patobulinimo 

                             
 

Vienoje skaidrėje buvo keturios tekstinės ir grafinės žinios. Nuo to kiekvienos jų svarba tik 

mažėjo. 
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   Pradinė išvaizda                                   Po minimalaus patobulinimo 



                             

Jei pranešėjas žino apie ką kalba, viską gali pasakyti – nebūtina to paties rašyti skaidrėje. 

Rašome tik svarbiausius duomenis. Mes skaitome iš kairės į dešinę, todėl svarbūs skaičiai turi 

būti dešinėje. 
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   Pradinė išvaizda                             Po minimalaus patobulinimo 

                               

Pirmiausia reikia atsisakyti margo fono. Bent jau galėsime tekstą perskaityti. 
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      Pradinė išvaizda                             Po minimalaus patobulinimo 

                                
 

Jeigu turime gražią nuotrauką – ji turi būti gerai matoma. Už skaidrės foną dar nei vienas 

pranešėjas dar negavo prizo. 
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      Pradinė išvaizda                             Po minimalaus patobulinimo 



                                    

Skaidrės turėtų skirtis nuo žurnalo puslapio. Nuotraukas verta rodyti po vieną ir kuo didesnes. 
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      Pradinė išvaizda                            Po minimalaus patobulinimo 

                            

Vienoje vietoje informacijos tiek, kad užtektų trims skaidrėms, reikia apsispręsti, kas 

svarbiausia. Jei diagrama – ji turi būti kuo didesnė. 
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      Pradinė išvaizda                             Po minimalaus patobulinimo 

                             

Šiuo atveju publiką domina ne skaitiniai, o dokumentai (pvz., nuotrauka). Visa kita 

pranešėjas gali papasakoti. 


