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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TIRIAMŲJŲ-

KŪRYBINIŲ DARBŲ RENGIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių tiriamųjų-kūrybinių darbų 

rengimo nuostatų (toliau – Nuostatai) paskirtis – apibrėžti tiriamojo-kūrybinio darbo (toliau 

Tiriamasis darbas) sampratą, tikslus, uždavinius, struktūrą ir jo rengimą, mokinių ugdomas 

kompetencijas ir jų vertinimą. 

2. Tiriamojo darbo rengimas privalomas visiems gabiųjų mokinių klasės mokiniams. Šį 

darbą pasirinktinai gali rašyti ir kitų I-III klasių mokiniai.  

 

II SKYRIUS 

TIRIAMOJO DARBO SAMPRATA, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3.  Tiriamasis darbas – pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinio ilgalaikis darbas, 

rengiamas ugdymo proceso metu. Tiriamąjį darbą galima rengti iš visų ugdymo plano pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programos dalykų. 

4. Tiriamojo darbo tikslas – formuoti ir plėtoti akademinių gebėjimų turinčių mokinių 

tiriamuosius, kūrybinius įgūdžius, plėtoti dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  

5. Tiriamojo darbo uždaviniai: 

5.1. sudaryti mokiniui galimybę laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir 

interesus atitinkančią tiriamojo darbo idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, 

analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus; 

5.2. mokyti mokinius priimti iššūkius, kelti tikslus ir juos įgyvendinti;  

5.3.  mokyti loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas;  

5.4.  parinkti  tinkamiausias mokymosi strategijas; 

5.5.  ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;  

5.6. ugdyti viešojo kalbėjimo įgūdžius.  

 



III SKYRIUS 

TIRIAMOJO DARBO POBŪDIS IR JO RENGIMAS 

 

6. Pagal veiklos pobūdį tiriamojo darbo metu gali būti atliekamas tyrimas ar kuriamas 

produktas, pavyzdžiui, istorijos šaltinių analizė, gamtamoksliniai tyrimai, duomenų bazės kūrimas ir 

pan. Jei mokinys atlieka tyrimą, tuomet jo aprašymas laikomas tiriamojo darbo aprašu. Kuriant 

produktą papildomai rengiamas tiriamojo darbo aprašas. 

7. Tiriamojo darbo tyrimas gali būti teorinis arba praktinis (taikomojo pobūdžio): 

7.1. teorinis tyrimas pagrįstas šaltinių analize – mokinys atsirenka temą ir tyrimo problemą 

atskleidžiančius šaltinius, juos analizuoja, lygina ir apibendrina; 

7.2.  praktinis tyrimas apima nagrinėjamos problemos teorinį pagrindimą ir empirinio 

tyrimo rezultatų analizę. 

8. Teoriniame tyrime literatūros šaltinių analizė yra savarankiškas tyrimo metodas, 

padedantis nagrinėti išsikeltą problemą, analizuojami tam tikri problemos aspektai. Toks tyrimas 

atliekamas laikantis tiriamojo darbo struktūros. Teoriniu tyrimu siekiama praplėsti ir pagilinti 

mokomojo dalyko žinias, formuoti mokslinio darbo pradmenis. 

9. Praktiniame tyrime mokinys pateikia tiriamos problemos teorinę analizę, pristato 

empirinių duomenų rinkimo metodą, surenka ir išanalizuoja empirinius duomenis. Pagrindiniai 

empirinių duomenų rinkimo metodai: stebėjimas, eksperimentas ir apklausa. Atlikus tyrimą, 

suformuluojamos išvados, pateikiamos rekomendacijas, susijusios su atlikto empirinio tyrimo 

rezultatais. 

10. Mokinys gali kurti produktą – savo projektą. Produktas yra konkretus vykdytos veiklos 

rezultatas. Rengiant šio pobūdžio tiriamąjį darbą, pradedama nuo situacijos analizės. Jos išvados 

pateikiamos kaip kuriamo produkto reikalingumo pagrindimas. Pateikiama tikslas, uždaviniai ir kitos 

detalės, kaip bus įgyvendinamas sukurtas produktas. Produkto kūrimo atveju pristatomas išsamus 

veiklų, kurios buvo įgyvendintos kuriant produktą, aprašymas ir darbo planas su svarbiausiais veiklos 

etapais ir rezultatais. 

11. Tiriamąjį darbą sudaro trys dalys: procesas, rezultatas, pristatymas. 

12. Mokinys renkasi ugdymo plano dalyką (-us) ar ugdymo sritį (-is), iš kurių rengs 

tiriamąjį darbą. Gali būti rengiamas ir integruotas tiriamasis darbas. 

13. Tiriamojo darbo idėją ar temą mokinys pateikia savarankiškai ar konsultuodamasis su 

tiriamojo darbo vadovu. 

14. Gabiųjų klasės mokinys ar kitos klasės mokinys, pareiškęs norą rengti tiriamąjį darbą, 

grynina darbo idėją, ją pristato darbo vadovui, formuluoja darbo temą, renka, analizuoja medžiagą, 

koreguoja, įgyvendina sumanymą (tiria, modeliuoja, kuria, gamina), konsultuojasi su darbo vadovu, 

rengia darbo pristatymą, aprašą, kurį pristato darbo vadovui ir vertinimo komisijai. 



15. Tiriamojo darbo vadovas privalo supažindinti mokinius su darbo vykdymo ir vertinimo 

reikalavimais. Jis prižiūri, stebi, analizuoja, fiksuoja ir vertina mokinio darbo rengimo eigą, 

konsultuoja ir padeda mokiniui, užpildo tiriamojo darbo vadovo vertinimo lapą ir jį pateikia tiriamojo 

darbo vertinimo komisijai. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ KOMPETENCIJOS IR JŲ VERTINIMAS 

 

16.  Rengdamas ir pristatydamas tiriamąjį darbą mokinys ugdosi ir parodo įgytas 

kompetencijas, apibrėžtas pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose: 

16.1. mokėjimosi mokytis (atsakomybę už savo mokymąsi, gebėjimą rinktis ir taikyti 

tinkamas mokymosi strategijas, planuoti mokymąsi, save motyvuoti); 

16.2. komunikavimo (gebėjimą pasirinkti priemones ir būdus informacijai rasti ir ją 

apdoroti, veiksmingai komunikuoti verbalinėmis ir neverbalinėmis priemonėmis); 

16.3. pažinimo (gebėjimą įvardinti problemą, hipotezių pateikimą, numatyti problemos 

sprendimo etapus ir nuosekliai veikti, kritiškai mąstyti, daryti pagrįstas išvadas); 

16.4. asmeninę (darbą atlikti sąžiningai, gerbti autorių teises, gerbti ir toleruoti kitus, valdyti 

emocija ir jausmus); 

16.5. socialinę pilietinę (rūpintis kitų ir aplinkos saugumu); 

16.6. iniciatyvumo ir kūrybingumo (kūrybingai, nestandartiškai mąstyti ir veikti, kelti idėjas 

ir jas įgyvendinti). 

17. Mokinio kompetencijos vertinamos rengiant tiriamąjį darbą ir pristatant rezultatus 

vertinimo komisijai. Vertinimas yra kriterinis. Tiriamojo darbo veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų 

požymiai ir svarba pateikti Nuostatų 1 priede. 

18. Taškai, skiriami už tiriamojo darbo dalis skirstomi taip: 

18.1. už procesą skiriama 30 procentų taškų (už darbo planavimą, darbo atlikimą ir 

pristatymo rengimą); 

18.2. už rezultatą skiriama 50 procentų taškų (už tyrimo atlikimą ar produkto sukūrimą, 

informacijos rinkimą ir pateikimą ar aprašo rengimą); 

18.3. už pristatymą skiriama 20 procentų taškų (už pristatymo turinį, kalbėjimo situaciją, 

refleksiją ir įsivertinimą). 

19. Tiriamąjį darbą vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija: 

19.1. tiriamojo darbo vadovas vertina darbo rengimo procesą, darbo aprašą ir darbo tyrimą 

ar sukurtą produktą; tiriamojo darbo pristatymo dieną pateikia įvertinimus vertinimo komisijos 

pirmininkui;  



19.2. vertinimo komisija vertina tiriamojo darbo aprašą, tyrimą ar sukurtą produktą ir viso 

tiriamojo darbo pristatymą; darbo pristatymo dieną vertinimo komisijos nariai pateikia tiriamojo 

darbo aprašo įvertinimus vertinimo komisijos pirmininkui; 

19.3. vertinimo komisijos pirmininkas, pasibaigus darbo pristatymams, suskaičiuoja taškus 

iš vertinimo lapų, užpildo rezultatų protokolą ir pasirašo; 

19.4. galutinį tiriamojo darbo įvertinimą taškais sudaro darbo vadovo skirtų taškų už 

tiriamojo darbo procesą, darbo vadovo ir vertinimo komisijos skirtų taškų už tiriamojo darbo rezultatą 

vidurkio ir vertinimo komisijos narių skirtų taškų už pristatymą suma. Maksimalus skiriamų taškų 

skaičius – 50. Taškai konvertuojami į dešimtbalės sistemos įvertinimą (pažymį) pagal šią atitiktį: 

 

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 

 

20. Vertinimo komisiją tvirtina gimnazijos direktorius įsakymu. Vertinimo komisiją sudaro 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2–3 mokytojai. Vertinimo komisijoje kviečiami 

dalyvauti mokinių tėvų atstovas, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos, kitų švietimo, mokslo 

įstaigų kompetentingi atstovai: 

20.1. vertinimo komisija iki darbų pristatymo dienos susipažįsta su mokinių darbais, 

parengia bent du klausimus iš tiriamojo darbo ir vieną iš jų nusiunčia darbo vadovui; 

20.2. pristatymo metu komisija mokiniui pateikia 3–5 klausimus, iš kurių bent du yra 

dalykinio pobūdžio.  

21. Visos tiriamojo darbo dalys mokiniui yra privalomos. Jei bent viena darbo dalis yra 

neatlikta, darbas nevertinamas ir galutiniu tiriamojo darbo įvertinimu laikomas įvertinimas – 

„neišlaikyta“. 

22. Tiriamojo kūrybinio darbo įvertinimas skaičiuojamas kaip papildomo pusmečio 

įvertinimas. Pasirinkto ugdomojo dalyko metinis įvertinimas skaičiuojamas iš pirmojo ir antrojo 

pusmečio ir tiriamojo kūrybinio darbo įvertinimo vidurkio. Jeigu mokinys pasirinko rašyti tiriamąjį 

darbą ne iš ugdymo plane esančių dalykų, tiriamojo darbo įvertinimas fiksuojamas mokymosi 

apskaitos suvestinėje, įrašant dalyką „Tiriamasis darbas“. 

23. Tiriamąjį darbą rašiusiems mokiniams išduodama pažyma, kurioje nurodoma tiriamojo 

darbo tema, darbo vadovas ir įvertinimas.  

 

V SKYRIUS 

TIRIAMOJO DARBO RENGIMAS 

 

24. Tiriamojo darbo rengimo eiga: 



24.1. rugsėjo mėnesį ugdomuosius dalykus dėstantys mokytojai ir klasės auklėtoja (-as)  

supažindina mokinius su tiriamojo darbo reikalavimais; 

24.2. spalio mėnesį mokiniai renkasi tiriamojo darbo dalyką, temą ir mokytoją – darbo 

vadovą: 

24.2.1. darbo vadovu gali būti bet kuris dalyko mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas, 

administracijos atstovas; 

24.2.2. darbo vadovui apmokomos 7 val. 1 mokinio konsultavimui; 

24.3. lapkričio – balandžio mėnesiais mokiniai, konsultuodamiesi su darbo vadovu,  

vadovaudamiesi tiriamojo darbo nuostatais, vertinimo kriterijais, rengia tiriamąjį darbą bei pristatymą 

vertinimo komisijai; 

24.4. iki  gegužės mėnesio 15 dienos  pasiruošia darbo gynimui ir vertinimui. 

25. Mokinio ir darbo vadovo funkcijos: 

Datos Iki rugsėjo 

30 d. 

Iki spalio 15 

d. 

Iki kovo 1 d. Iki kovo 5 

d. 

Iki 

balandžio 

15 d. 

Iki 

gegužės15 

d.  

Mokinys Pasirenka 

darbo idėją 

Pasirenka 

dalyką, 

vadovą, 

pristato 

vadovui 

idėją, 

aptaria, 

suformuluoja 

temą, tikslus, 

uždavinius, 

darbo 

struktūrą, 

susitaria dėl 

darbo 

atlikimo 

etapų, 

terminų 
 

 

Renka, 

analizuoja 

medžiagą, 

koreguoja, 

atlieka 

bandymus, 

modeliuoja, 

kuria, 

konsultuojasi 

su vadovu, 

ruošia darbo 

aprašą 

Pristato 

darbo 

aprašo 

projektą 

vadovui 

Koreguoja 

aprašą, 

pristato 

darbo 

vadovui ir 

įsivertina 

Ruošiasi 

darbo 

pristatymui 

ir jį pristato  

Darbo 

vadovas 

Kartu su 

klasės 

auklėtoju 

supažindina 

mokinius 

su 

tiriamojo 

darbo  

rengimo 

nuostatais 

Spalio – balandžio mėnesiais konsultuoja, kontroliuoja 

darbo eigą. 

Nuo balandžio 15 iki 30 d. analizuoja, skaito, vertina 

darbo aprašą ir perduoda vertinimo komisijai 

Vertina 

mokinio 

pasirengimą 

pristatymui 

 



26. Tiriamasis darbas rengiamas ugdymo proceso metu ar kitu suderintu su tiriamojo darbo 

vadovu laiku mokykloje ar kitur. Esant poreikiui, suderinęs su darbo vadovu, mokinys dalį tiriamojo 

darbo veiklų gali atlikti kitose ugdymo įstaigose, mokslo institucijose, verslo centruose, įmonėse. 

27. Informaciją apie tiriamojo darbo rengimą mokinys teikia darbo vadovui ir, esant 

poreikiui, konsultantams, gauna iš jų grįžtamąjį ryšį tiek žodžiu, tiek pasinaudojant virtualiomis 

mokymosi aplinkomis (pvz., „Tamo“, „Office 365“, „Skype“, „Facebook“ ir kt.).  

28. Darbų vadovas, likus 5 darbo dienoms iki tiriamųjų darbų pristatymo, mokinių darbų 

aprašus įkelia į gimnazijos virtualią duomenų bazę: 

28.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už gabių mokinių ugdymą, nusiunčia 

vertinimo komisijai prisijungimo kodus. 

 

VII SKYRIUS 

TIRIAMOJO DARBO STRUKTŪRA 

 

29. Darbas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba, laikantis Lietuvoje galiojančių 

raštvedybos taisyklių. Darbo struktūrinės dalys turi būti tokios (priedas Nr. 2):  

29.1. titulinis (viršelis) lapas;  

29.2. santrauka; 

29.3. turinys;  

29.4. įvadas;  

29.5. dėstymas (literatūros apžvalga ir tiriamoji dalis);  

29.6. išvados ir rekomendacijos (pasiūlymai);  

29.7. šaltinių ir literatūros sąrašas;  

29.8. priedai.  

30. Rekomendacijos maketavimui:  

30.1. A4 formato popieriaus lapas; 

30.2. 1,5 intervalo eilutė, lygiavimas pagal abu kraštus, Times New Roman šriftu; 

30.3. darbas rašomas vienoje lapo pusėje; 

30.4. puslapio nustatymai turėtų būti tokie: paraštės kairėje pusėje turi būti 3 cm, viršuje, 

apačioje ir dešinėje – 2 cm; 

30.5. nauja teksto eilutė pradedama 15 mm nuo krašto; 

30.6. puslapių numeris rašomas puslapio apačioje dešinėje pusėje. Puslapiai numeruojami 

pradedant nuo antraštinio (ant antraštinio lapo puslapio numeris nerodomas); 

30.6.1. pavadinimas: 14 pt, pusjuodis šrifto stilius, didžiosios raidės, centruota lygiuotė;  



30.6.2. pagrindinis tekstas: 12 pt, normalus šrifto stilius, abipusė lygiuotė, pirmos eilutės 

įtrauka – 1 cm;  

30.6.3. literatūros sąrašas: 12 pt, šrifto stilius normalus, kairinė lygiuotė.  

31. Rekomendacijos turiniui:  

31.1. turinyje turėtų būti pateikta aiški darbo struktūra: skyriai, poskyriai, juos atitinkantys 

puslapiai;  

31.2. struktūrines dalis galima žymėti arabiškais arba romėniškais skaitmenimis. Jei darbas 

sudarytas iš daugiau nei 3 skyrių, rekomenduojama jų pavadinimus, taip pat poskyrius ir skirsnius 

žymėti arabiškais skaitmenimis. Pirmieji skyriai gali būti teorijos analizė, o paskesni – pristatomas 

ir aprašomas tyrimas, t. y. praktinė dalis.  

32. Rekomendacijos įvadui.  Įvade atskleidžiama tiriamojo darbo esmė: pagrindžiamas 

temos aktualumas, pristatoma sprendžiama problema. Įvade trumpai pristatomas darbo tikslas, 

uždaviniai, iškeltos hipotezės ir tyrimo metodai. Tyrimo metodai įvade pristatomi trumpai, 

suskirstant juos į duomenų rinkimo ir duomenų analizės metodus: 

32.1. temos aktualumas. Šioje darbo dalyje reikia įrodyti, pagrįsti pasirinktos temos 

aktualumą. Svarbu parašyti įvadą taip, kad jį perskaičius galima būtų susidaryti vaizdą apie darbą;  

 

32.2. darbo tyrimo tikslas ir uždaviniai. Turi būti suformuluojamas vienas tyrimo tikslas ir 

keletas uždavinių (2–3). Darbo tyrimo tikslas turi atitikti pasirinktos temos pavadinimą. Jis 

nusakomas vienu aiškiai mintį išreiškiančiu sakiniu, prasidedančiu veiksmažodžio bendratimi. Pvz.: 

„Išanalizuoti X problemą...“. Tikslui ir uždaviniams suformuluoti rekomenduojama vartoti 

veiksmažodžių bendratis: „atskleisti, nustatyti, pagrįsti, palyginti, įvertinti, parengti, ištirti“ (priedas 

Nr. 3). Tyrimo uždaviniai – tarsi maži žingsneliai (darbo eiga), kurie padeda atskleisti tikslą; 

32.3. hipotezės keliamos tik empiriniame tyrime. Hipotezė – neįrodytas teiginys, prielaida 

arba spėjimas. Gera mokslinio tyrimo hipotezė yra patikrinama – atlikus tam tikrus eksperimentus ir 

per tam tikrą laiką ją galima įrodyti arba paneigti; konkreti – jos formuluotėje yra nurodomi ryšiai 

tarp objekto parametrų ir sąlygos, kuriomis ši hipotezė turi prasmę; objektyvi – ji nepriklauso nuo 



tyrėjo įsitikinimų, vertybių ir kt., ji pagrįsta moksliniais faktais; lanksti – ją galima (ir netgi būtina) 

keisti ir tikslinti, kol tyrimas atliekamas arba rengiamas jo aprašas;  

32.4. naudoti metodai. Skiriami tokie pagrindiniai temos tyrimo metodai: literatūros analizė, 

lyginamoji analizė, interviu, stebėjimas, apklausa, eksperimentas, statistiniai duomenų apdorojimo 

metodai ir kt. 

32.5. jei baigiamąjį darbą rašo keli mokiniai, tai įvade turi būti nurodoma, koks kiekvieno 

autoriaus indėlis į darbą. Galima nurodyti kiekvieno skyriaus autorių ar autorius; 

32.6. rekomenduojama įvado apimtis – 300 žodžių. 

33. Rekomendacijos dėstymo daliai. Šiose dalyje pagal suformuluotus uždavinius 

pristatoma ir analizuojama teorinė bei praktinė medžiaga (rekomenduojama apimtis – 2000– 3000 

žodžių). Ją paprastai sudaro du trys skyriai, suskirstyti į poskyrius. Dažniausiai poskyrių yra tiek, 

kiek yra uždavinių.  

 

33.1. teorinės dalies pradžioje turėtų būti paaiškintos tik šiam projektiniam darbui būdingos 

pagrindinės sąvokos ir terminai. Tiriamoji dalis – praktinio tyrimo gautų duomenų analizė. Čia galima 

informaciją pateikti grafikuose, lentelėse, diagramose. Akcentuoti, analizuoti ir aprašyti, ką rodo 

skaičiai, faktinė medžiaga; 

33.2. reikia vengti su tema nesusijusios literatūros aprašinėjimo; mėginti savas mintis 

išsakyti ne buitiniu, šnekamosios kalbos stiliumi, o moksliniu/publicistiniu; mokytis deramai 

argumentuoti; savo mintis aiškiai atskirti nuo cituojamų autorių; 

33.3. dėstomojoje dalyje pagrindinius teiginius lydi argumentai, faktai, pasakojimas, 

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

remiantis kiekvieno skyriaus pabaigoje daromi apibendrinimai; 

33.4. jei iliustracijų (grafikų, diagramų ir kt.) yra daugiau negu viena, jos numeruojamos. 

Numeriai ir pavadinimai rašomi po iliustracijos: numeris – 10 pt, pusjuodis šrifto stilius; iliustracijos 

pavadinimas – 10 pt, normalus šrifto stilius. Pvz.: 



 
1 pav. Pavadinimas 

 

33.5.  jei lentelių yra daugiau negu viena, jos numeruojamos. Lentelės numeris rašomas 

prieš lentelės antraštę, dešinėje: numeris – 10 pt, pusjuodis šrifto stilius; lentelės pavadinimas: 10 pt, 

normalus šrifto stilius. Pvz.: 

1 lentelė. Pavadinimas 

   

   

 

34. Rekomendacijos citatoms ir nuorodoms. Citatos ir nuorodos tekste pateikiamos 

keliais būdais. Reikėtų pasirinkti vienos formos variantą ir to laikytis visame darbe. Cituojant nieko 

negalima keisti. Būtina parašyti šaltinį, iš kur paimta citata. Bibliografiniai (naudotos literatūros) 

duomenys gali būti pateikiami puslapio išnašoje, pagrindiniame tekste, darbo pabaigoje: 

34.1. cituojant kitų autorių mintis jos išskiriamos kabutėmis. Tai daroma tada, kai originalo 

žodžiai yra itin svarbūs. Pvz.: Straipsniuose M. K. Čiurlionis pabrėžė, kad profesionalųjį meną būtina 

grįsti liaudies kūrybos tradicijomis. Jis rašė: (citata). (Juška A. Kučinskas V. (1998)). Jeigu citata 

pradedama didžiąja raide ir citata baigiamas sakinys, pirmiausia dedamas taškas ir tik po to kabutės; 

34.2. jei necituojama, o tik pasakoma, kokiame šaltinyje pateikta informacija, 

skliausteliuose nurodoma autoriaus pavardė ir šaltinio, iš kurio paimta informacija, metai 

(Jakavičius, 1998); 

35. Rekomendacijos išvadoms. Išvados yra glaustas galutinių viso darbo rezultatų 

apibendrinimas, atsakymas į išsikeltus probleminius klausimus, hipotezių patvirtinimas arba 

paneigimas (rekomenduojama apimtis iki 300 žodžių). 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, jų kiekis tiesiogiai priklauso nuo įvade išsikeltų darbo uždavinių 

skaičiaus: 

35.1. išvados pateikiamos eiliškumo tvarka kaip išsamūs atsakymai į išsikeltus darbo 

uždavinius; 

35.2. išvadų rengimą gali palengvinti tai, kad mokinys, rašydamas darbą, kiekvieną darbo 

dalies skyrių pabaigs apibendrinimu, o iš jo vėliau galima formuluoti išvadą. 

Paveikslėlis



36. Pasiūlymai (rekomendacijos) gali būti rengiami, atsižvelgiant į empirinio tyrimo 

rezultatus ir išvadas. Teikdamas siūlymus mokinys parodo, kad suvokia atlikto tiriamojo darbo 

prasmingumą ir geba numatyti, kaip atlikto tyrimo rezultatus gali pritaikyti tobulindamas savo 

aplinką, ar moka susieti tyrimo išvadas su praktiniu problemos sprendimu. Neturėtų būti nekonkrečių 

bendro pobūdžio siūlymų gerinti, tobulinti, stiprinti, didinti ir pan. Svarbu kiek įmanoma konkrečiau 

nurodyti ne tik ką, bet ir kaip tobulinti, kaip problemas spręsti. Siūlymuose neturėtų būti pateiktos 

visiems gerai žinomos tiesos. 

37. Rekomendacijos literatūros sąrašui: 

37.1. literatūros sąrašas pateikiamas po išvadų. Jame nurodomi tik tie šaltiniai, kurie 

paminėti, cituoti ar aptarti tekste; 

37.2. literatūros šaltiniai numeruojami; 

37.3. sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, teikiant pirmenybę lotyniškam raidynui 

(pirmiausiai rašomi lietuviški, angliški, prancūziški, vokiški pavadinimai; pabaigoje rusiški); 

37.4. visi pavadinimai rašomi originalo kalba; 

37.5. elektroniniai leidiniai rašomi po spaudinių; 

37.6. literatūros šaltinių aprašo pavyzdžiai pateikti 4 priede. 

38. Rekomendacijos priedams. Priedai – tokia darbo dalis, kurią paprastai sudaro 

pagalbinė medžiaga, kuri, įdėta į pagrindinį tekstą, jį be reikalo perkrautų. Kiekvienas priedas 

pradedamas nauju puslapiu ir numeruojamas eilės tvarka. 

39. Jei darbas pateiktas CD diske,  USB rakte, popieriuje gali būti nespausdinamas. 

 

 

VIII SKYRIUS 

TIRIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMAS 

 

40. Tiriamųjų darbų pristatymas vyksta baigiamojoje mokslinėje kūrybinių, tiriamųjų darbų 

konferencijoje, kuri vyksta gegužės mėnesį 2–3 dienas pagal tiriamųjų darbų sritis: socialinių, 

humanitarinių mokslų; meninės, sportinės, technologinės krypties; gamtos mokslų; tiksliųjų mokslų. 

41. Gimnazija sudaro mokiniams sąlygas, reikalingas tiriamajam darbui pristatyti. Už 

patalpos ir reikalingų techninių priemonių (kompiuterio, projektoriaus ir pan.) parengimą ir priežiūrą 

per pristatymą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui, inžinierius. 

42. Prieš pradedant tiriamųjų darbų pristatymus, mokiniams sudaromos sąlygos pasitikrinti, 

ar pristatymo patalpoje esanti techninė įranga atkuria jiems reikalingus garso / vaizdo įrašus. 

43. Mokiniai paruošia viešą kalbą (iki 10 min.) ir pristato savo tiriamąjį darbą: 

43.1. prisistatymas (darbo autorius, temos pavadinimas); 



43.2. temos aktualumas, pasirinkimo motyvai; 

43.3. darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai; 

43.4. tyrimo organizavimas arba kūrinys; 

43.5. darbo rezultatai (atrenkami svarbiausi duomenys, atspindintys darbo rezultatus. 

Galima iliustruoti diagramomis, lentelėmis, praktiniais darbais); 

43.6. apibendrinimas, išvados ir atsakymai į klausimus. 

44. Tiriamųjų darbų pristatyme gali dalyvauti visi gimnazijos bendruomenės nariai, kitų 

švietimo įstaigų mokiniai, mokytojai, vadovai.  

45. Tiriamojo darbo pristatymo metu mokiniui klausimus gali pateikti visi vertinimo 

komisijos nariai. 

46. Mokiniai tiriamąjį darbą pristatyti kviečiami pagal sudarytą abėcėlinį sąrašą. Pavėlavęs 

mokinys darbą pristato paskutinis. 

47. Tiriamųjų darbų aprašai saugomi gimnazijos bibliotekoje, virtualioje gimnazijos 

duomenų bazėje. Eksponuotini darbai pateikiami  gimnazijos erdvėse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 priedas 

 

TIRIAMOJO-KŪRYBINIO (TOLIAU – TIRIAMOJO) DARBO VEIKLOS SRITYS, 

VERTINIMO KRITERIJAI, JŲ POŽYMIAI IR SVARBA 

 

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

(vertina darbo vadovas): 

 

Veiklos sritys 
Vertinimo 

kriterijai 
Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

1.1.  

Tiriamojo darbo 

planavimas 

1.1.1.  
Tiriamojo 

darbo temos 

formulavimas ir 

atlikimo 

planavimas 

Mokinys pats ar konsultuodamasis su 

tiriamojo darbo vadovu, generuoja darbo 

idėjas ir teikia savarankiškai suformuluotą 

darbo temą ir nuoseklų darbo atlikimo planą. 

2 

Mokinys pats ar konsultuodamasis su darbo 

vadovu generuoja darbo idėjas, tačiau  

darbo temą suformuluoja konsultuodamasis 

su  darbo vadovu. Mokinys pateikia 

abstraktų darbo atlikimo planą. 

1 

Mokinys pats ar konsultuodamasis su darbo 

vadovu generuoja darbo idėjas, tačiau 

įgyvendinimo kryptį ir darbo temą 

suformuluoja darbo vadovas.  Darbo 

atlikimo planas parengiamas kartu su 

vadovu. 

0 

1.1.2. 

Informacijos 

šaltinių 

pasirinkimas 

Temos problemai atskleisti mokinys 

pasirenka pakankamai tinkamų informacijos 

šaltinių. 

2 

Pasirinkti informacijos šaltiniai yra 

nepakankami ar ne visi tinkami. 

1 

Pasirinkti informacijos šaltiniai yra 

nepakankami ir netinkami. 

0 

1.1.3.  

 Darbo atlikimo 

metodų, priemonių, 

medžiagų 

pasirinkimas 

Mokinys savarankiškai pasirenka metodus – 

atlikimo priemones, medžiagas tinkamus 

rezultatui pasiekti. 

2 

Mokinys, konsultuodamasis su darbo 

vadovu, pasirenka metodus, jei naudojamos 

– atlikimo priemones, medžiagas tinkamus 

rezultatui pasiekti. 

1 



Metodus, jei naudojamos – atlikimo 

priemones, medžiagas tinkamus rezultatui 

pasiekti, pasiūlo darbo vadovas. 

0 

1.2.  

Darbo atlikimas 

 

1.2.1. 

Savarankiškas 

Darbo atlikimas 

Darbas atliekamas savarankiškai 2 

Darbo vadovas nuolat konsultuoja mokinį 

dėl darbo rengimo etapų ir konkrečių 

veiksmų. 

1 

Darbo vadovas nuolat konsultuoja mokinį ir 

padeda atlikti konkrečius veiksmus. 

0 

1.2.2.  

Atliekamų 

bandymų 

(stebėjimų) 

skaičius arba 

nagrinėjamos 

medžiagos apimtis 

Rezultatui pasiekti atliktas pakankamas 

skaičius bandymų (stebėjimų) arba 

nagrinėjama pakankamos apimties 

medžiaga. 

2 

Rezultatui pasiekti atlikta nepakankamai 

bandymų (stebėjimų) arba nagrinėjama 

nepakankamos apimties medžiaga. 

1 

Rezultatui pasiekti atlikti bandymai 

(stebėjimai) yra pavieniai arba nagrinėjama 

nepakankamos apimties medžiaga. 

0 

 1.2.3. Autorių 

Teisių reikalavimai 

 

Atliekant darbą laikomasi autorių teisių 

reikalavimų, informacijos šaltiniai cituojami 

tinkamai. 

1 

Atliekant darbą nesilaikoma autorių teisių 

reikalavimų, netinkamai cituojami 

informacijos šaltiniai. 

0 

1.2.4.  

Tarpinių 

Darbo rezultatų 

pristatymas 

Mokinys pristato tarpinius darbo rezultatus, 

juos įsivertina. 

2 

Mokinys pristato tarpinius darbo rezultatus, 

bet jų neįsivertina. 

1 

Mokinys nepristato tarpinių darbo rezultatų. 0 

1.3.  

Pristatymo 

rengimas 

1.3.1. 

Pristatymo formos 

pasirinkimas ir 

pristatymo 

struktūra 

Pristatymo forma pasirinkta atsižvelgiant į 

darbo ypatumus, pristatymas tinkamai 

struktūruotas. 

2 

Pristatymo forma pasirinkta neatsižvelgiant į  

darbo ypatumus arba pristatymas netinkamai 

struktūruotas. 

1 

Pristatymo forma pasirinkta neatsižvelgiant į 

darbo ypatumus ir pristatymas netinkamai 

struktūruotas. 

0 

Iš viso  15 tšk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

(vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija): 

 

 

Veiklos sritys Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

2.1.  

Darbo 

pagrindinės 

charakteristikos 

2.1.1.  

Temos atitiktis darbo 

tikslui, uždaviniams 

ir rezultatui. 

Tema atitinka tikslą, uždavinius ir rezultatą. 2 

Tema atitinka tikslą, uždavinius ir rezultatą. 1 

Tema neatitinka tikslo, uždavinių ir 

rezultato. 

0 

2.1.2. 

Medžiagos / 

medžiagų, 

priemonių ar 

prietaisų, skirtų 

tyrimui atlikti 

arba produktui 

sukurti, 

panaudojimas. 

Medžiaga / medžiagos, priemonės ar 

prietaisai, skirti  tyrimui atlikti ar produktui 

sukurti, yra pasirinkti pagrįstai ir leidžia 

pasiekti išsikeltą tikslą. 

 

Medžiaga / medžiagos, priemonės ar 

prietaisai, skirti tyrimui atlikti ar produktui 

sukurti, yra pasirinkti, bet nepagrįsti, tačiau 

tinkami tikslui pasiekti. 

 

Medžiaga / medžiagos, priemonės ar 

prietaisai, skirti tyrimui atlikti ar 

0 

produktui sukurti, yra pasirinkti nepagrįstai 

ir netinkami tikslui pasiekti. 

2.1.3. 

Kūrybingų idėjų 

iškėlimas ir 

įgyvendinimas 

Tyrimui atlikti ar produktui sukurti iškeltos 

ir įgyvendintos kūrybingos idėjos. 

2 

Tyrimui atlikti ar produktui sukurti iškeltos, 

bet neįgyvendintos kūrybingos idėjos. 

1 

Tyrimui atlikti ar produktui sukurti neiškelta 

kūrybingų idėjų. 

0 

2.1.4.  

Darbo 

pritaikomumas 

 

Atskleistas ir argumentuotas darbo 

pritaikomumas. 

2 

Įvardytas darbo pritaikomumas. 1 

Darbo pritaikomumas neįvardytas. 0 

2.1.5.  

Tyrimo ar 

produkto aktualumas 

Tyrimo ar produkto aktualumas atskleistas ir 

argumentuotas. 

2 

Tyrimo ar produkto aktualumas atskleistas, 

bet neargumentuotas. 

1 

Tyrimo ar produkto aktualumas 

neatskleistas. 

0 

2.2. 

Informacijos 

pateikimas ir 

aprašo 

parengimas 

2.2.1.  

Darbo struktūra 

Apraše nuosekliai pateiktos visos darbo 

struktūrinės dalys, tekstas yra reikalaujamos 

apimties (4000 žodžių ± 5 proc.). 

2 

Apraše trūksta ne daugiau kaip vienos darbo 

struktūrinės dalies ar reikalaujamos apimties 

teksto. 

1 

Apraše trūksta kelių darbo struktūrinių dalių 

ir reikalaujamos apimties teksto. 

0 

2.2.2. 

Informacijos 

Informacijos šaltiniai išanalizuoti ir 

apibendrinti. 

2 

  

Commented [M1]: Skaičiiai praleisti 



šaltinių analizė Informacijos šaltiniai aprašyti nelyginant ir 

neapibendrinant. 

1 

Informacijos šaltiniai tik trumpai pristatyti. 0 

2.2.3.  

Tyrimo metodų / 

produkto kūrimo 

veiklų nurodymas ir 

pritaikymas 

Tyrimo metodai ar produkto kūrimo veiklos 

nurodytos ir tinkamai pritaikytos. 

2 

Tyrimo atlikimo metodai ar produkto 

kūrimo veiklos nenurodytos, bet tinkamai 

pritaikytos. 

1 

 Tyrimo atlikimo metodai ar produkto 

kūrimo veiklos nurodytos, bet netinkamai 

pritaikytos. 

0 

2.2.4. 

Tyrimo teiginius ar 

produkto kūrimą 

pagrindžiantys 

įrodymai 

Pakankami tyrimo teiginius patvirtinantys 

įrodymai ar pakankama produkto kūrimo 

medžiaga. 

2 

Tyrimo teiginius patvirtinantys įrodymai ar 

produkto kūrimo medžiaga yra 

nepakankami. 

1 

Nėra tyrimo teiginius ar produkto kūrimą 

patvirtinančių / pagrindžiančių įrodymų. 

0 

2.2.5.  

Tyrimo atlikimo ar 

produkto kūrimo 

nuoseklumas 

Tyrimo atlikimo ar produkto kūrimo etapai 

aprašyti ir logiškai pagrįsti. 

2 

Tyrimo atlikimo ar produkto kūrimo etapai 

aprašyti, bet nepagrįsti. 

1 

Tyrimo atlikimo ar produkto kūrimo etapai 

neaprašyti. 

0 

2.2.6.  

Išvadų formulavimas 

Rezultatų pagrindu suformuluotos 

konkrečios, darbą apibendrinančios ir 

išsikeltus uždavinius atitinkančios išvados. 

2 

Rezultatų pagrindu suformuluotos darbą 

apibendrinančios ir išsikeltus uždavinius 

atitinkančios išvados, tačiau joms trūksta 

konkretumo. 

1 

Suformuluotos išvados nesusijusios su darbu 

ir neatitinka išsikeltų uždavinių. 

0 

2.2.7. 

Darbo kalba 

Darbas parašytas taisyklinga, rišlia, dalykine 

kalba, pasitaiko viena kita kalbos klaida. 

2 

Darbas parašytas taisyklinga, rišlia, dalykine 

kalba, tačiau pasitaiko daugiau kaip viena 

kita kalbos klaida. 

1 

Darbas parašytas netaisyklinga, buitine 

kalba, daug kalbos klaidų, kurios trukdo 

suprasti tekstą. 

0 

2.2.8. 

Darbo maketas 

 

Darbo maketas atitinka keliamus 

reikalavimus. 

1 

Darbo maketas neatitinka keliamų 

reikalavimų. 

0 

Iš viso 25 
 

     



 

 

3. Darbo pristatymo veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba (vertina 

komisija): 

 

Veiklos sritys 
Vertinimo 

kriterijai 
Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

3.1. 

Pristatymo 

turinys 

3.1.1.  

Darbo 

pagrindinių 

charakteristik

ų pristatymas 

Aiškiai ir logiškai pristatomi darbo aktualumas, 

tikslas ir uždaviniai, metodai, svarbiausi 

rezultatai ir išvados. 

2 

Pristatant darbo aktualumą, tikslą ir uždavinius, 

metodus, svarbiausius rezultatus ir išvadas 

trūksta logiškų sąsajų ir aiškumo. 

1 

Pristatyme neatsispindi darbo tikslas ir 

uždaviniai ar metodai, neišskirti svarbiausi 

rezultatai ir / ar nepristatytos išvados. 

0 

3.1.2. 

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 

3.2. 

Komunikacinė 

raiška 

3.2.1. 

Pristatymas 

žodžiu ir 

kontaktas su 

auditorija 

 

 

Bendravimo su klausytojais verbalinė ir (ar) 

neverbalinė raiška yra tinkama. Į pateiktus 

klausimus atsakoma konkrečiai ir aiškiai, 

kalbama taisyklingai, paisoma kalbos 

normų. 

2 

Bendravimo su klausytojais verbalinė ir (ar) 

neverbalinė raiška yra tinkama, tačiau 

neatsakoma į pateiktus klausimus ar atsakoma 

netiksliai, pasitaiko ne daugiau kaip 

viena kita kalbos klaida. 

1 

Pristatymo kalba nesklandi, į pateiktus 

klausimus neatsakoma arba atsakoma netiksliai. 

0 

3.2. 2. 

Pristatymo 

vizualinis 

pateikimas 

Pristatymas atitinka pasirinktos formos 

reikalavimus: tekstas reikiamo dydžio, 

įskaitomas, papildytas tinkama grafika, 

nuotraukomis, parinkti ir tinkami įvardyti 

paveikslai, vaizdas estetiškas. 

2 

Pristatymas iš dalies atitinka pasirinktos formos 

reikalavimus. 

1 

Pristatymas neatitinka pasirinktos formos 

reikalavimų. 

0 

3.3. 

Įsivertinimas 

3.3.1. 

Įsivertinimas 

Įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, 

pasiekti darbo tikslą, nurodo, kokių dalykų 

išmoko ir pateikia pavyzdžių. 

2 

Įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti darbą, 

pasiekti darbo tikslą, kokių dalykų išmoko, bet 

nepateikia pavyzdžių. 

1 

Neįsivertina savo atlikto darbo. 0 

Iš viso  10 tšk. 



ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS MOKINIO 

TIRIAMOJO-KŪRYBINIO DARBO VERTINIMO PROTOKOLAS  

201_/201_ m. m. 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė  

Darbo vadovo vardas ir pavardė  

Tiriamojo-darbo pavadinimas  

Mokinio įsivertinimas 

 

 

 

 

 

 

Proceso vertinimas 

(darbo vadovo 

vertinimas) 

Darbo rezultatas 

(darbo vadovo) 

Darbo rezultatas 

(vertinimo 

komisijos 

vertinimas) 

Darbo rezultato 

vertinimo 

vidurkis 

Pristatymo 

vertinimas 

(vertinimo komisijos 

vertinimas) 

Iš viso 

taškų 

Pažymys 

       

 

Vertinimo komisijos pirmininkas _____________________________________________________________________________________ 

Darbo vadovas _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TIRIAMŲJŲ-KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO 

PROTOKOLAS 

201_ m. ___________________________________ 

 

Nr. Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė Tiriamojo kūrybinio 

darbo pavadinimas 

Proceso 

vertinimas 

(darbo vadovo 

vertinimas) 

Darbo rezultatas 

(darbo vadovo ir 

vertinimo komisijos 

vertinimo vidurkis) 

Pristatymo 

vertinimas 

(vertinimo 

komisijos 

vertinimas) 

Taškų 

suma 

Pažymys 

         

         

         

         

         

         

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkas _____________________________________________________________________________________ 

Darbo vadovas _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



2 priedas 

 

TITULINIO PUSLAPIO REIKALAVIMAI 

 

Titulinio puslapio dalys  Raidžių dydis  Lygiuotė  

1. Gimnazijos pavadinimas  14 pt, didžiosios raidės  Centrinė  

2. Darbo autoriaus vardas 

ir pavardė  

14 pt, mažosios raidės,  Centrinė  

3. Darbo autoriaus klasė  14 pt, mažosios raidės  Centrinė  

4. Darbo tema  16 pt, didžiosios raidės, 

pusjuodis  

Centrinė  

5. Darbo tipas  14 pt, kursyvas, mažosios 

raidės  

Centrinė  

6. Darbo vadovas, 

konsultantas  

14 pt, mažosios raidės  Dešinioji  

7. Darbo atlikimo vieta, 

metai  

14 pt, mažosios raidės  Centrinė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULINIO LAPO PAVYZDYS 

 

 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija 

 

 

Jonas Jonaitis, I a klasės mokinys 

 

Kompiuteris ir jo struktūros pokyčiai laikui bėgant 

Tiriamasis darbas 

 

 

 

Darbo vadovė 

Janina Janaitienė, 

informacinių 

technologijų mokytoja 

metodininkė 

 

Darbo konsultantas 

Petras Petraitis, Alytaus 

kolegijos dėstytojas 

 

 
Alytus  

2017 

 



 
3 priedas 

TEORINIO TYRIMO UŽDAVINIUOSE VARTOTINI VEIKSMAŽODŽIAI 

 

Apibrėžti (sąvoką, problemą, vaidmenį) 

Išskirti (sąvokas, veiksnius, esminius ... požymius, funkcijas) 

Parengti (teorinį modelį, metodiką) 

Teoriškai pagrįsti (ryšį, prielaidą) 

Teoriškai paaiškinti... 

Atskleisti (teorines ... prielaidas) 

Įvertinti (teorines... galimybes) 

Pasirinkti (teorinį modelį, tipologiją, sistemą, metodą ir t.t.) 

Nustatyti (kriterijus, reikalavimus, tendenciją, vietą) 

Aprašyti (sistemą, procesą, mechanizmą) 

 

EMPIRINIO/PRAKTINIO TYRIMO UŽDAVINIUOSE VARTOTINI 

VEIKSMAŽODŽIAI 
 
 

Nustatyti 

Patikrinti 

Aprašyti 

Paaiškinti 

Įvertinti 

Išrinkti 

Atskleisti 

Išryškinti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 priedas 
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