
 

Tiriamojo, kūrybinio darbo rengimas 

Etapai Laikas Darbo eiga Priedai 

 

Pirmasis etapas – 

procesas 

 

 

2017-01-20 

iki 

2017-04-20 

 

 Renka, analizuoja 

medžiagą, koreguoja, 

įgyvendina sumanymą 

(tiria, modeliuoja, kuria, 

gamina)  

 Fiksuoja tiriamojo ar 

kūrybinio darbo eigą, 

rengia aprašą  

 

Priedas Nr.1 

Priedas Nr.2 

Priedas Nr.3 

                 Priedas Nr.4 

 

Antrasis etapas – 

rezultatas  

 

 

2017- 04-21 

-iki  

2017-05-05  

 

 

 Pristato brandos darbo 

aprašą ir rezultatą 

vadovui 

 Koreguoja aprašą ir 

rezultatą iki tiriamųjų ar 

kūrybinių darbų 

pristatymo vertinimo 

komisijai 

 Rengia pristatymą  

 

 

Priedas Nr.5 

 

 

 

 

http://www.azuolynogimnazija.lt/ 

uploads////laikini/ 

Kaip_paruosti_pristatyma.pdf 

Trečiasis etapas – 

pristatymas 

2017- 05-06 

-iki  

2017-05-24 

 

 Mokinys(-iai) pristato 

parengtą darbą  

http://www.azuolynogimnazija.lt/ 

uploads////laikini/ 

Kaip_paruosti_pristatyma.pdf 

Ketvirtasis etapas – 

baigiamoji mokslinė 

kūrybinių, tiriamųjų 

darbų konferencija 

gimnazijoje  

 

2017-05-31 

 Geriausi darbai 

pristatomi  baigiamojoje 

mokslinėje kūrybinių, 

tiriamųjų darbų 

konferencijoje  

 

 

1 priedas 

Tiriamojo darbo (teorinis tyrimas) atlikimo planas1 

Veiksmas Data Rezultatas Komentarai 

Temos 

suformulavimas 

2017-01-20 Suformuluota tema Tema atskleidžia 

problemą, yra 

konkreti, reali ir 

aktuali 

http://www.azuolynogimnazija.lt/
http://www.azuolynogimnazija.lt/


Problemos analizė    

Tikslo ir uždavinių 

formulavimas 

   

Tyrimo / 

eksperimento / 

laboratorinio darbo 

suplanavimas 

   

Įvado parengimas    

I dalies šaltinių 

analizės pateikimas  

   

II dalies šaltinių 

analizės pateikimas 

   

Išvadų 

suformulavimas 

   

Pristatymo 

parengimas 

   

 

Tiriamojo darbo (eksperimentu/laboratoriniu darbu) atlikimo planas 

Veiksmas Data Rezultatas Komentarai 

Temos 

suformulavimas 

2017-01-20 Suformuluota tema Tema atskleidžia 

problemą, yra 

konkreti, reali ir 

aktuali 

Problemos analizė    

Tikslo ir uždavinių 

formulavimas 

   

Tyrimo / 

eksperimento / 

laboratorinio darbo 

suplanavimas 

   



Įvado parengimas    

Šaltinių analizės 

pateikimas  

   

Tyrimo organizavimo 

pristatymas 

   

Tyrimo duomenų 

rinkimas ir fiksavimas 

   

Tyrimo rezultatų 

analizės ir 

apibendrinimo 

pristatymas 

   

Išvadų 

suformulavimas 

   

Pristatymo 

parengimas 

   

 

Kūrybinio darbo atlikimo planas 

 

Veiksmas Data Rezultatas Komentarai 

Temos 

suformulavimas 

2017-01-20 Suformuluota tema Tema atskleidžia 

problemą, yra 

konkreti, reali ir 

aktuali 

Problemos analizė    

Tikslo ir uždavinių 

formulavimas 

   

Veiklų, skirtų 

produktui kurti, 

suplanavimas 

   

Darbo turinio    



parengimas 

Įvado parengimas     

I dalies pateikimas    

II dalies pateikimas    

Rekomendacijų 

/išvadų pateikimas 

   

Pristatymo 

parengimas 

   

 

Pastaba:  

1. Šis planas gali būti naudojamas ir elektroniniu formatu. 

2.  Lentelė gali būti koreguojama. Galima pateikti ir preliminarias vykdymo datas, kada tariamasi ar 

konsultuojamasi su vadovu, kada jam pateikiamas tarpinis (arba galutinis) variantas, kada planuojamas 

tarpinis pristatymas ir pan., kada planuojama atiduoti vertinimo komisijai. 

3. Tarpinių tiriamojo ar kūrybinio darbo rezultatų pristatymo ir įsivertinimo preliminarią datą nustato 

mokinys ir darbo vadovas darbo atlikimo plane. 

______________________________ 

1http://www.nec.lt/failai/6402_1_priedas_Brandos_darbo_(teorinis_tyrimas)_atlikimo_planas.pdf 

 

2 priedas 

 

 

Reikalavimai  tiriamojo ar kūrybinio darbo aprašo maketui2 

 

1. A4 formato popieriaus lapas.  

2. 12 pt dydžio Times New Roman šriftas. 

3. 1,5 intervalo eilutė, lygiavimas pagal abu kraštus.  

4. Darbas rašomas vienoje lapo pusėje.  



5. Puslapio nustatymai turėtų būti tokie: paraštės kairėje pusėje turi būti 3 cm, viršuje, apačioje ir 

dešinėje – 2 cm.  

6. Nauja teksto eilutė pradedama 15 mm nuo krašto.  

7. Puslapiai numeruojami nuo titulinio, tačiau tituliniame puslapyje numeris nerašomas.  

8. Tekste pateikiamos iliustracijos – lentelės, paveikslai, schemos – turi būti numeruojamos iš eilės ir 

turėti pavadinimus.    

______________________________________                                                                                

2  http://www.nec.lt/failai/6415_5_priedas_Reikalavimai_BD_apraso_maketui.pdf 

3 priedas 

Rekomenduotina tiriamojo/kūrybinio darbo aprašo struktūra ir aprašo rengimas3 

Titulinis lapas skirtas pristatyti mokyklą ir tiriamojo/kūrybinio darbo autorių. Nurodoma darbo tema, 

darbo autorius, darbo vadovas (žr. 4 priedą). 

Anotacija. Pateikiamas glaustas tiriamojo/kūrybinio darbo turinio pristatymas (50–100 žodžių). 

Anotacija svarbi tiriamojo/kūrybinio darbo pristatymui. Ji skirta tam, kad susidomėjęs darbo tema 

skaitytojas, nesugaišdamas daug laiko, galėtų susipažinti su darbo esme. 

Turinys. Jame pristatomi darbo turinį sudarančių dalių, skyrių ir poskyrių pavadinimai (žr. 4 priedą). 

Turinyje detaliai atskleidžiama darbo struktūra: visų sudėtinių tiriamojo/kūrybinio darbo dalių 

pavadinimai ir puslapis, kuriame galima rasti atitinkamą darbo dalį. Svarbu, kad skyrių pavadinimai 

pažodžiui neatkartotų darbo temos pavadinimo, o poskyrių pavadinimai – skyrių pavadinimų. Bet 

pagrindinės reikšmingos sąvokos, esančios darbo temos pavadinime, vienaip ar kitaip turėtų 

atsispindėti, sietis su skyrių pavadinimais, o pastarųjų – su poskyrių pavadinimais. Skyrių, poskyrių ir 

paragrafų pavadinimai turėtų sietis vieni su kitais ir sudaryti visumą. Skyriai ir poskyriai numeruojami 

arabiškais skaitmenimis. Įvadinių dalių, skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis, potemių ir 

poskyrių – mažosiomis. Įvadas, išvados / pasiūlymai, naudotos literatūros sąrašas, priedas (-ai) 

nenumeruojami. 

Įvade atskleidžiama tiriamojo darbo esmė: pagrindžiamas temos aktualumas, pristatoma sprendžiama 

problema, trumpai apibūdinamas nagrinėjamo klausimo ištirtumo lygis įvardijant autorius, 

nagrinėjusius šią temą. Įvade trumpai nurodoma darbo tikslas, uždaviniai ir tyrimo, kūrybinio darbo  

metodai. Tyrimo metodai įvade pristatomi trumpai, suskirstant juos į duomenų rinkimo ir duomenų 

analizės metodus. 

Dėstomoji dalis. Joje pagal suformuluotus uždavinius pristatoma ir analizuojama teorinė ir faktinė 

medžiaga. Ją paprastai sudaro du trys skyriai, suskirstyti į poskyrius. Kiekvienas skyrius turėtų 

atskleisti problematiką pasirinktu aspektu, poskyris – to aspekto atskirą dalį. Poskyrių apimtis turėtų 

būti pakankama (poskyriai išskiriami tik tuo atveju, jeigu jų apimtis didesnė negu vienas puslapis). 



Skyriai ir poskyriai turėtų būti nuoseklūs, logiškai rišlūs, t. y. kiekviena nauja mintis rašoma iš naujos 

pastraipos (ji gali apimti ir kelias pastraipas). Kiekviena pastraipa turi turėti jungtį su kita pastraipa. Jei 

ta pati mintis plėtojama per dvi pastraipas, žiūrima, kodėl: ar jos viena kitą papildo, ar plėtojama 

priešinga linkme. Jei papildo, tai koks esminis jų skirtumas, kodėl jos atskirtos viena nuo kitos. Rašant 

pagrindinius skyrius, reikia atkreipti dėmesį į jų loginius ryšius ir siekti nuoseklaus perėjimo nuo 

vienos temos prie kitos. Šioje dalyje pateikiama problemos teorinė analizė, empirinio tyrimo 

(eksperimento, laboratorinio darbo) metodika ir tyrimo rezultatų analizė arba teorinė problemos 

analizė pagal tam tikrus aspektus arba kuriamo produkto kelio paieška ir veiklų, sprendžiant problemą, 

analizė. Reikia vengti su tema nesusijusios literatūros aprašinėjimo, mėginti savas mintis išsakyti ne 

buitiniu, šnekamosios kalbos stiliumi, mokytis deramai argumentuoti, savo mintis aiškiai atskirti nuo 

cituojamų autorių. Nereikėtų pamiršti, kad kiekvieno skyriaus pradžioje turėtų būti paaiškinta, kodėl 

toks skyrius yra, koks jo tikslas, o kiekvieno skyriaus pabaigoje turėtų būti apibendrinti esminiai 

skyriaus dalykai. Dėstomojoje dalyje pagrindinius teiginius lydi argumentai, faktai, pasakojimas, 

lyginimas, pavyzdžiai, citatos. Daugiausia dėmesio skiriama ryškiausių pavyzdžių analizei, kuria 

remiantis kiekvieno skyriaus pabaigoje daromi apibendrinimai. Rašyti tiriamojo/kūrybinio darbo 

aprašą reikėtų argumentuota kalba. Pagrindimas turėtų būti grindžiamas dalyko / krypties žiniomis – 

teorijomis, empirinių tyrimų rezultatais, sąvokomis ir panašia informacija. Tiriamojo/kūrybinio darbo 

tekste argumentas negali būti konstruojamas naudojantis populiariosios kultūros sklaidos priemonių 

teikiama informacija, pvz., žiniasklaidos tekstais, stereotipinėmis visuomenės nuomonėmis ir pan. 

Rašydamas tiriamąjį darbą, autorius turėtų parodyti, kad geba kritiškai vertinti ne tik kitų autorių, bet 

ir savo paties tekstą. Todėl neatsiejama tiriamojo darbo rašymo dalis yra ir kritiškas pasirinktos 

problemos, jos analizės galimybių, naudojamų teorinių ir metodinių išteklių įvertinimas. Tekstas turėtų 

būti konkretus, sutelktas, jame turi būti ryški „raudona gija“ – svarbiausia analizės ar tyrimo kryptis. 

Kiekviena struktūrinė teksto dalis turėtų būti aiškiai susieta su pagrindine darbo tema ar problema. 

Tekste negali būti šalutinės, nors ir „įdomios“ informacijos, kuriai būtų skirtos atskiros aprašo dalys ar 

pastraipos. Kiekviena teksto dalis – skyrius, poskyris, pastraipa – turėtų būti pagrindinio problemą 

pagrindžiančio argumento dalis. Todėl rašantysis turėtų savęs nuolat klausti, kaip pateikiama medžiaga 

susijusi su nagrinėjama tema ar problema. Apibendrinamasis tekstas rašomas iš naujos eilutės ir gali 

prasidėti žodžiais taigi, apibendrinant, vadinasi ar pan., o toliau gali būti rašoma [...] parodyta, kad 

[...],[...]nustatyta, kad [...], iš gautų rezultatų matyti, kad [...] ir t. t. Labai svarbus darbo kokybės 

rodiklis – tinkamas citavimas, pagal bibliografinio aprašo tradicijas mokslo leidiniuose (žr. 6 priedą). 

Kitų literatūros šaltinių perrašinėjimas, nenurodant autoriaus, vadinamas plagiatu ir yra neleistinas. 

Išvados yra glaustas galutinių viso darbo rezultatų apibendrinimas, atsakymas į išsikeltus 

probleminius klausimus. Išvados turi būti pateikiamos trumpai, aiškiai, vengiant kitų darbo dalių 

tekstų atkartojimo. Tai yra teiginiai, kuriuose neturi atsirasti naujos, darbe nenagrinėtos informacijos, 

negali būti išsamių citatų, skaičiavimų ar kitų autorių nuomonių, iliustracijų. Išvados numeruojamos. 

Literatūros šaltinių sąrašas. Jame pateikiami naudotų šaltinių ir literatūros bibliografiniai aprašymai 

pagal dokumento bibliografinio aprašo taisykles. Literatūros sąrašas sudaromas pagal autorių pavardes 

abėcėlės tvarką, o kai jame yra keletas to paties autoriaus darbų, jie surašomi chronologine tvarka. Kai 



į literatūros sąrašą įeina leidiniai lotynišku šriftu bei kirilica, jame pirmiausia turi būti pateikti leidiniai 

lotynišku šriftu, o po to – leidiniai kirilicos rašmenimis. Jeigu į literatūros sąrašą įtraukiami 

neautoriniai leidiniai, pvz., žodynai, žinynai ir pan., jų vieta bendrame sąraše nustatoma pagal pirmąją 

antraštės raidę. Pateikiamas pavyzdys, kaip darbe nurodyti naudotus šaltinius.  

B. Mikulskienė. „Sprendimų priėmimo metodai“, Vadyba: mokslo darbai, Nr. 15(3), p. 38–49, 2011. 

B. Mikulskienė. Sprendimų priėmimo metodai. Vilnius: MES, 2011.  

B. Mikulskienė, A. Mikulskienė. Sprendimų priėmimo metodai. Vilnius: MES, 2011.  

B. Mikulskienė. „Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui“. Iš V. Smalskys. Socialinių 

mokslų studijos, p. 443–458.Vilnius: MES, 2011.  

B. Mikulskienė. Sprendimų priėmimo metodai, 2011. Prieiga per internetą: 

http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/biblioteka/pdf/APA.pdf.  

Literatūros sąraše šaltiniai dėstomi tokia tvarka: 1) Straipsnio apraše nurodoma autoriaus (-ių) 

vardo (-ų) inicialai ir pavardė (-ės). „Straipsnio pavadinimas“, Žurnalo pavadinimas, tomas (numeris), 

puslapiai, leidimo metai. 2) Knygos apraše nurodoma autoriaus (-ių) vardo (-ų) inicialai ir pavardė (-

ės). Knygos pavadinimas, puslapiai. Leidimo vieta: leidykla, leidimo metai. 3) Straipsnio, kuris 

publikuotas knygoje, apraše nurodoma autoriaus (-ių) vardo (-ų) inicialai ir pavardė (-ės). „Straipsnio 

pavadinimas“. Knygos autoriaus (-ių) vardo (-ų) inicialas, pavardė (-ės). Knygos pavadinimas, leidimo 

vieta, leidykla, ir straipsnio knygoje puslapiai. 4) Elektroninio dokumento apraše greta įprastų 

spaudinio (straipsnio, knygos, skyriaus ar straipsnio knygoje) aprašo elementų nurodomas interneto 

prieigos adresas. 

Priedai. Į priedus darbo apraše dedama medžiaga, kurios netikslinga dėstymo lakoniškumo sumetimais dėti 

į pagrindinį tekstą. Taip išvengiama pagrindinio teksto ir jame dėstomų svarbiausių minčių perpildymo 

antraeilės svarbos medžiaga. Vis dėlto tokia medžiaga neretai yra pakankamai svarbi, kad jos būtų galima 

atsisakyti visiškai.. Visi tyrimo priedai numeruojami (pvz., 1 priedas, 2 priedas...), darbo tekste būtinos 

nuorodos į pateiktus priedus. 

 3http://www.nec.lt/failai/6457_Rekomenduotina_brandos_darbo_apraso_struktura_ir_apraso_rengimas.pdf  

4 priedas 

Titulinio lapo reikalavimai 

Titulinio puslapio dalys Raidžių dydis Lygiuotė 

1. Gimnazijos pavadinimas 14 pt, didžiosios raidės Centrinė 

2. Darbo autoriaus vardas ir pavardė 14 pt, didžiosios raidės, pusjuodis Centrinė 

http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/biblioteka/pdf/APA.pdf


3. Darbo autoriaus klasė 14 pt, mažosios raidės Centrinė 

4. Darbo tema 16 pt, didžiosios raidės, pusjuodis 

(bold) 

Centrinė 

5. Darbo tipas 14 pt, kursyvas, didžiosios raidės Centrinė 

6. Darbo vadovas 14 pt, mažosios raidės Dešinioji 

7. Darbo atlikimo vieta, metai 14 pt, mažosios raidės Centrinė 

 

 

5 priedas 

1. Tiriamojo ar kūrybinio darbo proceso veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir 

taškai4 

Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

DARBO PLANAVIMAS (vertina darbo vadovas) 

Savarankiškas darbo idėjos ir 

temos pateikimas, brandos 

darbo atlikimo plano sudarymas 

Mokinys pats generuoja 

projektines darbo idėjas ir 

pateikia savarankiškai 

suformuluotą darbo temą. 

2 

Mokinys pats ar 

konsultuodamasis su darbo 

vadovu generuoja projektines 

brandos darbo idėjas, bet 

galutinę darbo temą 

suformuluoja darbo vadovas. 

1 

Darbo vadovas mokiniui 

pateikia projektines darbo idėjas 

ir suformuluotą galutinę brandos 

darbo temą. 

0 

Optimalus informacijos šaltinių 

pasirinkimas analizei 

Mokinys literatūros analizei 

savarankiškai ar su darbo 

vadovo pagalba pasirenka 

pakankamai tinkamų 

informacijos šaltinių. 

2 

Pasirinktų informacijos šaltinių 

sąrašas nepakankamas. 
1 



Pasirinktų informacijos šaltinių 

sąrašas netinkamas. 
0 

Tinkamas darbo atlikimo 

metodų, priemonių, medžiagų 

pasirinkimas 

Pasirinkti darbo atlikimo 

metodai, priemonės, medžiagos 

yra tinkami darbo rezultatui 

pasiekti. 

2 

Pasirinkti darbo atlikimo 

metodai, priemonės, medžiagos 

tinka mokomajam dalykui, bet 

tiesiogiai nesusiję su siekiamu 

darbo rezultatu. 

1 

Nenurodyta, kokie darbo 

metodai, atlikimo priemonės, 

medžiagos pasirinkti, arba 

nurodyti darbo atlikimo 

metodai, priemonės ir 

medžiagos neatitinka mokomojo 

dalyko srities, iš kurios 

atliekamas darbas 

0 

DARBO ATLIKIMAS (vertina darbo vadovas) 

Tarpinių darbo rezultatų 

įsivertinimas 

Mokinys pristato tarpinius darbo 

rezultatus, juos įsivertina; esant 

būtinybei, numato, kaip 

koreguos darbo atlikimą. 

2 

Mokinys pristato tarpinius darbo 

rezultatus, bet jų neįsivertina. 
1 

Mokinys nepristato tarpinių 

darbo rezultatų 
0 

 

 

 

 

Savarankiškas darbo atlikimas 

Darbas atliekamas 

savarankiškai. Su darbo vadovu 

konsultuojamasi tik pagal darbo 

atlikimo plane numatytą grafiką 

dėl darbo rengimo etapų ir 

veiksmų, kuriuos reikia atlikti. 

2 

Mokinį darbo vadovas nuolat 

konsultuoja dėl darbo rengimo 

etapų ir konkrečių veiksmų, 

kuriuos reikia atlikti. 

1 



Mokinį darbo vadovas nuolat 

konsultuoja ir padeda atlikti 

konkrečius veiksmus 

0 

Atliekamų bandymų ar 

stebėjimų skaičiaus arba 

nagrinėjamos medžiagos 

apimties optimalumas 

Atliekamų bandymų ar 

stebėjimų skaičius arba 

nagrinėjamos medžiagos apimtis 

(socialiniuose ir 

humanitariniuose moksluose) 

yra pakankami rezultatui 

pasiekti. 

2 

Tyrimas atliekamas ar produktas 

kuriamas remiantis mažesniu 

atliekamų bandymų ar stebėjimų 

skaičiumi arba mažesne 

nagrinėtos medžiagos apimtimi, 

negu reikalinga rezultatui 

pasiekti. 

1 

Tyrimas atliekamas ar produktas 

kuriamas remiantis pavieniais ir 

nesistemingai atliekamais 

bandymais ar stebėjimais arba 

nepakankama nagrinėtos 

medžiagos apimtimi rezultatui 

pasiekti. 

0 

Autorių teisių ir saugos 

reikalavimų laikymasis 

Atliekant darbą laikomasi 

autorių teisių ir (ar) saugos 

reikalavimų. 

1 

Atliekant darbą nesilaikoma 

autorių teisių ir (ar) saugos 

reikalavimų 

0 

Pristatymo rengimas 

Pristatymo forma pasirinkta 

atsižvelgiant į darbo ypatumus, 

pristatymas tinkamai 

struktūruotas. 

2 

Pristatymo forma pasirinkta 

atsižvelgiant į darbo ypatumus, 

pristatymas nepakankamai 

struktūruotas. 

1 

Pristatymo forma pasirinkta 

neatsižvelgiant į darbo 
0 



ypatumus ir pristatymas 

netinkamai struktūruotas. 

  Iš viso taškų: 15 

 

 

2. Tiriamojo ar kūrybinio darbo rezultato veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir 

taškai4 

Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

TIRYMO ATLIKIMAS AR PRODUKTO SUKŪRIMAS  (vertina darbo vadovas, komisija) 

Tyrimo ar produkto atitiktis 

darbo temai, tikslui ir 

uždaviniams 

Pateikiamas tyrimas ar 

produktas atitinka darbo temą, 

tikslą ir uždavinius 

2 

Pateikiamas tyrimas ar 

produktas iš dalies atitinka 

darbo temą, tikslą ir uždavinius. 

1 

Pateikiamas tyrimas ar 

produktas neatitinka brandos 

darbo temos, tikslo ir uždavinių. 

0 

Tikslingas medžiagų, 

priemonių, prietaisų naudojimas 

Atliekant tyrimą ar kuriant 

produktą tikslingai pasinaudota 

pasirinktomis medžiagomis, 

priemonėmis ar prietaisais  

2 

Atliekant tyrimą ar kuriant 

produktą iš dalies tikslingai 

pasinaudota pasirinktomis 

medžiagomis, priemonėmis ar 

prietaisais. 

1 

Atliekant tyrimą ar kuriant 

produktą netikslingai 

pasinaudota pasirinktomis 

medžiagomis, priemonėmis ar 

prietaisais 

0 

Kūrybingų idėjų iškėlimas ir 

įgyvendinimas 

Tyrimui atlikti ar produktui 

sukurti iškeltos ir įgyvendintos 

kūrybingos idėjos 

4 

Tyrimui atlikti ar produktui 

sukurti iškeltos, bet 
2 



neįgyvendintos kūrybingos 

idėjos. 

Tyrimui atlikti ar produktui 

sukurti neiškelta kūrybingų 

idėjų 

0 

Analizės ar produkto 

sudėtingumas 

Atlikta sudėtinga duomenų 

analizė įvertinant skirtingus 

kintamuosius ar sukurtas 

sudėtingas arba nestandartinis 

produktas. 

4 

Atlikta paprasta duomenų 

analizė ar sukurtas nesudėtingas 

arba standartinis produktas. 

2 

Duomenų analizė neatlikta ar 

sukurtas primityvus produktas. 
0 

Tyrimo ar produkto aktualumas 

 

Įvardijamas tyrimo ar produkto 

aktualumas argumentuotai 

pagrindžiamas. 

2 

Įvardijamas tyrimo ar produkto 

aktualumas, bet 

nepagrindžiamas. 

1 

Tyrimo ar produkto aktualumas 

neįvardijamas. 
0 

INFORMACIJOS RINKIMAS IR PATEIKIMAS AR APRAŠO RENGIMAS (vertina darbo 

vadovas, komisija) 

Tinkama darbo struktūra 

Apraše nuosekliai pateiktos 

visos darbo struktūrinės dalys. 

Darbe yra titulinis lapas, turinys, 

reikalaujamos apimties tekstas 

(1200 žodžių ± 5 proc.), 

išvados, literatūros sąrašas ir 

priedai. 

2 

Apraše trūksta ne daugiau kaip 

vienos darbo struktūrinės dalies: 

nėra titulinio lapo ar turinio ar 

reikalaujamos apimties teksto ar 

išvadų ar literatūros sąrašo ar 

priedų. 

1 

Apraše trūksta kelių darbo 

struktūrinių dalių: nėra daugiau 
0 



kaip vieno iš reikalaujamų 

aprašo dalių: titulinio lapo, 

turinio, reikalaujamos apimties 

teksto, išvadų, literatūros sąrašo 

ar priedų. 

Tinkamas darbo maketas 

Darbo maketas atitinka keliamus 

reikalavimus 
1 

Darbo maketas neatitinka 

keliamų reikalavimų 
0 

Taisyklinga darbo kalba 

Darbas parašytas taisyklinga, 

rišlia, dalykine kalba, pasitaiko 

ne daugiau kaip viena kita 

kalbos klaida 

2 

Darbas parašytas taisyklinga, 

rišlia, tačiau buitine kalba, 

pasitaiko daugiau kaip viena 

kita gramatikos, skyrybos, 

stiliaus klaida 

1 

Darbas parašytas netaisyklinga, 

nerišlia, buitine kalba, daug 

gramatikos, skyrybos, stiliaus 

klaidų, kurios trukdo suprasti 

tekstą 

0 

Tinkama informacijos šaltinių 

analizė 

Atlikta informacijos šaltinių 

analizė, kurioje išsamiai ir 

kritiškai išnagrinėti su darbo 

tema susiję informacijos 

šaltiniai 

2 

Informacijos šaltiniai tik 

trumpai aprašyti 
1 

Informacijos šaltinių analizė 

neatlikta arba pateikta analizė 

nesusijusi su darbo tema. 

0 

Pakankami tyrimo teiginių 

įrodymai ar pakankama 

produkto gamybos medžiaga 

Pateikiami pakankami tyrimo 

teiginius patvirtinantys įrodymai 

(skaičiavimai, citavimas, 

vaizdinė medžiaga ir t. t.) ar 

pakankama tarpinė produkto 

gamybos medžiaga 

(skaičiavimai, vaizdinė 

2 



medžiaga ir t. t.) 

Tyrimo teiginius patvirtinantys 

įrodymai (skaičiavimai, 

citavimas, vaizdinė medžiaga ir 

t. t.) ar tarpinė produkto 

gamybos medžiaga yra 

nepakankami 

1 

Nėra tyrimo teiginius 

patvirtinančių įrodymų arba 

tarpinės produkto gamybos 

medžiagos 

0 

Išvadų formulavimas 

Suformuluotos tikslios išvados 

ir (ar) patvirtinta arba atmesta 

hipotezė.  

2 

Suformuluotos netikslios 

išvados ir (ar) nepatvirtinta arba 

neatmesta hipotezė. 

1 

 Išvados nesuformuluotos 0 

  Iš viso taškų: 25 

 

3. Tiriamojo ar kūrybinio darbo pristatymo veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir 

taškai4 

 

Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

PRISTATYMO TURINYS  (vertina komisija) 

Darbo pristatymo 

nuoseklumas 

Nuosekliai pristatomi darbo 

tikslas ir uždaviniai, išskiriami 

pagrindiniai darbo etapai ir 

rezultatai, aktualumas ar 

praktiškumas 

2 

Pristatant darbo tikslą, 

uždavinius, darbo etapus ir 

rezultatus, aktualumą ar 

praktiškumą trūksta nuoseklumo 

ir aiškumo 

1 



Pristatyme neatsispindi brandos 

darbo tikslas ir uždaviniai, 

pagrindiniai darbo etapai, 

rezultatai, aktualumas ar 

praktiškumas 

0 

Naudotų informacijos šaltinių ar 

priemonių pristatymas 

Nurodyti pagrindiniai 

informacijos šaltiniai ar 

priemonės ir argumentuotas jų 

tinkamumas atliktam darbui.  

2 

Nurodyti pagrindiniai 

informacijos šaltiniai ar 

priemonės, bet nepateikta 

argumentų, kodėl jie tinka 

atliktam darbui 

1 

Informacijos šaltiniai ar 

priemonės nenurodyti 
0 

Tinkamas dalykinių sąvokų ir 

terminų vartojimas 

Vartojamos tinkamos, su darbo 

tema susijusios dalykinės 

sąvokos ir tinkami terminai 

2 

Pasitaiko netikslių dalykinių 

sąvokų ir terminų vartojimo 

atvejų, bet tai netrukdo suprasti 

pristatymo turinį 

1 

Pristatyme nevartojamos 

dalykinės sąvokos ir terminai, o 

kalbama buitine kalba 

0 

KALBĖJIMO SITUACIJA (vertina komisija) 

Tinkama komunikacinė raiška 

Bendravimo su klausytojais 

verbalinė ir (ar) neverbalinė 

raiška yra tinkama, 

atsižvelgiama į konkrečią 

komunikacinę situaciją. Į 

pateiktus klausimus atsakoma 

konkrečiai ir aiškiai, kalba 

taisyklinga, paisoma kalbos 

normų. 

2 

Kalbant neatsižvelgiama į 

komunikacinę situaciją, 

neatsakoma į pateiktus 

klausimus arba atsakoma 

1 



netiksliai, pasitaiko ne daugiau 

kaip viena kita kalbos klaida 

Pristatymo kalba nesklandi, 

neatsižvelgiama į konkrečią 

komunikacinę situaciją, į 

pateiktus klausimus neatsakoma, 

kalbos klaidos trukdo suprasti 

pristatymo turinį. 

0 

REFLEKSIJA IR ĮSIVERTINIMAS (vertina komisija) 

Argumentuotas įsivertinimas 

Argumentuotai įsivertina, kaip 

sekėsi planuoti, atlikti darbą, 

pasiekti brandos darbo tikslą, 

nurodo, kokių dalykų išmoko. 

2 

Neargumentuodamas įsivertina, 

kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, 

pasiekti brandos darbo tikslą, kokių 

dalykų išmoko. 

1 

Neįsivertina savo atlikto 

brandos darbo 
0 

  Iš viso taškų: 10 

 

4http://www.nec.lt/failai/5485_BD_programos_priedas_Patvirtinta.pdf 

Taškai 50–46 45–41 40–35 34–30 29–25 24–20 19–15 14–0  

Pažymys 10 9 8 7 6 5 4 Neišlaikyta 

 

Pavyzdžius, komentarus, įvertinumus rasite: 

http://www.egzaminai.lt/failai/2227_2_B.d.r.m.r.leidinys.pdf 

 


