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I. ANTRŲ KLASIŲ MOKINIŲ METINĖS PROJEKTINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS  

      1 lentelė 

Etapai Trumpas etapo aprašymas Laikaraštis 

Idėja Aptariama projekto tema, įvardijama temos problematika, 

aktualumas. 
Iki Rudens 

atostogų 

Literatūros analizė Suformuluojamas projekto tikslas, uždaviniai. 

Analizuojami su projekto tema susiję literatūros šaltiniai. 

Sudaromas projektinės veiklos planas (pasirenkama 

metodika, įvertinamos priemonių sąnaudos, numatomi 

galimi rezultatai). Analizuojami tarpiniai rezultatai. 

Iki Žiemos 

atostogų 

Aktyvi praktinė 

veikla 

Atliekami praktiniai darbai: tyrimai ar kūrybinė veikla. 

Analizuojami tarpiniai rezultatai. 
Iki 

Pavasario 

atostogų 

Galutinio projekto 

pristatymas darbo 

vadovui 

Baigiami suplanuoti praktiniai darbai. Apdorojami 

galutiniai rezultatai. Atsižvelgiant į projekto uždavinius, 

formuluojamos metinio darbo išvados. Baigiamas 

sutvarkyti darbo aprašas. Projektinis darbas (kūrybinis 

produktas) pristatomas vadovui. 

3 savaitės iki 

komisijos 

vertinimo 

Projekto 

pristatymas 

komisijai bei 

įvertinimas 

Darbai, įvertinti projekto vadovo, pristatomi darbų 

vertinimo komisijai. 
Birželio I-II 

sav. 

 

II. REKOMENDUOJAMA PROJEKTINIO DARBO APRAŠO STRUKTŪRA 

1. Bendrosios rekomendacijos 

Projektinis darbas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba ir turėti žemiau išvardytas 

struktūrines dalis: 

1. Titulinis lapas (pavyzdys 1 priede): 

a) Mokyklos pavadinimas 

b) Darbo autoriaus vardas ir pavardė 

c) Darbo autoriaus klasė 

d) Darbo tema 

e) Darbo tipas 

f) Darbo vadovas 

g) Darbo atlikimo vieta, metai 

2. Turinys; 

3. Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai; 

4. Teorinė dalis (literatūros apžvalga; informacija skaidoma į skyrius ir poskyrius); 

5. Tiriamoji dalis (metodika, tyrimo rezultatai); 
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6. Išvados;  

7. Literatūra (šaltinių ir literatūros sąrašas); 

8. Priedai (nuotraukos, diagramos, klausimynai ir pan). 

 

2. Rekomendacijos maketavimui 

1. Darbas rašomas A4 formato popieriaus vienoje lapo pusėje (210x297 mm). 

2. Pagrindinio teksto dydis – 12 pt, antraštės – 14 pt, šriftas – Times New Roman. Antraštes 

galima išskirti kita nei juoda spalva arba paryškintuoju stiliumi (Bold). Antraštes galima 

lygiuoti centre. Tarpai tarp eilučių - 1,5 eilutės, pastraipos tekstas išlygintas pagal abu 

kraštus. 

3. Puslapio paraštės: kairė – 3 cm; viršuje, apačioje – 2 cm, dešinė – 1 cm. 

4. Nauja pastraipos eilutė atitraukta nuo kairiojo krašto 1,5 cm. 

5. Teksto lygiavimas: iš abiejų pusių (angl. „Justified“). 

6. Puslapiai numeruojami arabiškais skaitmenimis apatiniame dešiniajame lapo kampe, 

pradedant antraštiniu (tituliniu), tačiau šiame puslapyje numeris nerašomas. 

7. Tekste pateikiamos iliustracijos – lentelės, paveikslai, schemos ir pan. – turi būti 

numeruojamos nuosekliai iš eilės ir turėti pavadinimus. 

8. Pagrindinio skyriaus pavadinimus rašyti paryškintu („bold“) 14 pt šriftu, didžiosiomis 

raidėmis. Poskyrių pavadinimus rekomenduojama rašyti paryškintu („bold“) 14 pt šriftu 

mažosiomis raidėmis, o punktų, papunkčių pavadinimus neparyškintu 14 pt šriftu 

mažosiomis raidėmis. Nenumeruotus pavadinimus galima rašyti pakreiptu („italic“) ar 

pabrauktu („underline“) 12 pt šriftu. Pavadinimus rašyti centre („center“). 

 

2 lentelė 

Titulinio lapo maketavimo reikalavimai 

Antraštinio lapo dalys Šriftas ir raidžių dydis Padėtis lape 

1. Gimnazijos pavadinimas 12 pt., didžiosios raidės Centras 

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

pusjuodis (bold) 

Centras 

3. Darbo autoriaus klasė 14 pt., mažosios raidės Centras 

4. Darbo tema 18 pt., didžiosios raidės, 

pusjuodis (bold) 

Centras 

5. Darbo tipas 12 pt., mažosios raidės Centras 

6. Darbo vadovas, jo kvalifikacija 12 pt., mažosios raidės Lygiavimas dešinėje 

7. Darbo atlikimo vieta, metai 12 pt., mažosios raidės Centras 
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3. Rekomendacijos turiniui 

Turinys rašomas antrame lape. Jame turėtų būti pateikta aiški darbo struktūra. Skyrių, 

poskyrių pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs, atitikti nagrinėjamos temos esmę. Pavadinimai neturi 

kartoti projektinio darbo pavadinimo. Jei darbas sudarytas iš daugiau nei 3 skyrių, jų pavadinimus, 

taip pat poskyrius ir skirsnius žymėti arabiškais skaitmenimis. Įvadinių dalių, skyrių pavadinimai 

rašomi didžiosiomis raidėmis, potemių ir poskyrių – mažosiomis. Pirmieji skyriai gali būti teorijos 

analizė, o paskesni – pristatoma ir aprašoma praktinė dalis.  

3 lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rekomendacijos įvadui 

Įvadas – viena svarbiausių darbo dalių, kuri atspindi darbo kokybę. Svarbu parašyti įvadą 

taip, kad jį perskaičius būtų galima susidaryti vaizdą apie darbą. Įvade turėtų būti iš naujos eilutės 

rašomos dalys: 

1. Temos aktualumas; 

2. Darbo tyrimo tikslas ir uždaviniai. 

Kaip ir visas darbas, jis rašomas moksliniu stiliumi, t. y. beasmeniais sakiniais (pvz., ne 

išnagrinėjęs literatūrą pasirinkau išsamiau aptarti kelis klausimus..., o išnagrinėjus literatūrą buvo 

pasirinkti aptarti keli klausimai). Įvade reikėtų paryškinti esminius žodžius (aktualumas, problema, 

Turinio pavyzdys 

 

TURINYS 

ĮVADAS .......................................................................................................................................... x 

1 SKYRIAUS PAVADINIMAS...................................................................................................... x  

1.1. Poskyrio pavadinimas............................................................................................................... x  

1.2. Poskyrio pavadinimas............................................................................................................... x  

2 SKYRIAUS PAVADINIMAS..................................................................................................... x  

2.1. Poskyrio pavadinimas............................................................................................................. xx 

2.2. Poskyrio pavadinimas............................................................................................................. xx 

IŠVADOS ..................................................................................................................................... xx  

LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI..................................................................... xx 

PRIEDAI........................................................................................................................................ xx 
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tikslas, uždaviniai, hipotezė, metodai). Įvade galima nurodyti, su kokiais sunkumais autorius 

susidūrė rinkdamas literatūrą, faktinę medžiagą, atlikdamas tyrimą, rašydamas darbą. Iš įvado 

skaitytojas turi susidaryti bendrą vaizdą apie atliktą darbą, todėl trumpai pristatoma ir darbo 

struktūra. Įvado pabaigoje įrašomas sakinys, kad baigiamasis darbas sprendžia aktualią problemą. 

 

5. Rekomendacijos tikslui ir uždaviniams 

Darbe turi būti suformuluojamas vienas tyrimo tikslas ir keletas uždavinių (nuo 2-5). Tyrimo 

tikslas turi atitikti pasirinktos temos pavadinimą. Jis nusakomas vienu aiškiai mintį išreiškiančiu 

sakiniu, prasidedančiu veiksmažodžio bendratimi, pvz., „Išanalizuoti X problemą...“. Tikslo 

formuluotę galima pradėti žodžiais ,,išanalizuoti“ ,,išnagrinėti“, ,,aprašyti“, ,,ištirti“. Darbuose 

galima apsiriboti tik daline problemos analize ir rekomenduojama rašyti ne ,,ištirti“, o 

,,(pa)tyrinėti“; ne ,,išanalizuoti“, o ,,(pa)analizuoti“ ir kt.  

Tikslui ir uždaviniams suformuluoti rekomenduojama vartoti veiksmažodžių bendratis: 

„atskleisti“, „nustatyti“, „pagrįsti“, „palyginti“, „įvertinti“, „parengti“, „ištirti“. Tyrimo uždaviniai – 

maži žingsneliai (darbo eiga), kuriais atskleidžiamas tikslas. Svarbu nepamiršti, kad kiekvienam 

uždaviniui bus reikalinga išvada. 

 

6. Rekomendacijos teorinei ir praktinei darbo dalims 

Teorinė dalis. Teorinė darbo dalis rašoma norint parodyti nagrinėjamos temos aktualumą, 

problemos raidą. Teorinės dalies pradžioje turėtų būti paaiškintos tik šiam projektiniam darbui 

būdingos pagrindinės sąvokos ir terminai. Projektinio darbo autorius turi atlikti pakankamai 

išsamią, temos turinį atskleidžiančią analizę. Literatūros apžvalga turi būti susieta su perskaitytų 

knygų, straipsnių analize. Dėstomojoje dalyje pagrindinius teiginius lydi argumentai, faktai, 

pasakojimas, lyginimas, pavyzdžiai, citatos. Darbo stilius turėtų būti mokslinis. Moksliniam stiliui 

būdingas kalbos aiškumas, tikslumas, glaustumas, loginė minties seka. Darbo tekstas išdėstomas 

pastraipomis. Pastraipos tarpusavyje turi būti susietos prasminiais ryšiais ir sudaryti logiškai 

vientisą tekstą. 

Kitų literatūros šaltinių perrašinėjimas, nenurodant autoriaus, vadinamas plagiatu ir 

yra neleistinas. 

Tiriamoji dalis. Tiriamosios dalies pavadinime turi atsispindėti tyrimo objektas. Pateikiami 

tyrimų rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatai ne tik pristatomi, bet ir grupuojami, sisteminami, 

apibendrinami, lyginami, interpretuojami, vertinami. Juos analizuojant ir darant įžvalgas, būtina 

remtis teorinėje darbo dalyje pateiktos analizės rezultatais. Kiekviena iliustracija (diagrama, lentelė, 

schema ir kt.) turi turėti interpretacinį tekstą.  
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Pirmas projektinio darbo skyrius gali būti bendresnio pobūdžio, atskleisti analizuojamos 

problemos kontekstą. Pvz.: Tema. Socialinių mokslų ugdymo sunkumai IG klasėje. Šiame skyriuje 

aprašomi reiškiniai, jų klasifikacijos, svarba. 

Galima apžvelgti literatūrą, supažindinti su svarbiausiais autoriais, jų idėjomis, palyginti 

skirtingų mokslininkų/tyrėjų nuomones konkrečiu klausimu. Šiame skyriuje tinka supažindinti su 

dokumentais (įstatymais, programomis). Skyrius gali būti skaidomas į poskyrius, poskyriai – į 

skirsnius.  

Antrame skyriuje pateikiama konkretesnė informacija apie analizuojamą temą. Pvz.: Tema. 

Socialinių mokslų ugdymo sunkumai IG klasėje. Šiame skyriuje aprašoma tai, kas konkrečiai 

būdinga IG klasėms, ypatumai, požymiai, svarba. Darbe gali būti tik 2 skyriai, jei pasirenkama 

minimaliai apžvelgti teoriją ir daugiau akcentuoti praktinę reikšmę. 

Trečiame skyriuje teorija siejama su tyrimu. Būtina pateikti praktinio tyrimo aprašą: 

Trečiame skyriuje galima informaciją pateikti grafikuose, lentelėse, diagramose. Akcentuoti, 

analizuoti ir aprašyti, ką rodo skaičiai, faktinė medžiaga. Jei reikia, lentelės ir grafikai galimi ir 

kituose skyriuose. Diagramos, grafikai, lentelės, nuotraukos turėtų būti numeruojamos, parašomi 

pavadinimai. 

Jeigu tekste naudojamos formulės ir jų yra daugiau kaip viena, formulės numeruojamos. 

Numeracija pateikiama tuoj po formulių, skliausteliuose, arčiau dešiniojo lapo krašto. Po formulės 

dedamas kabliataškis ir kitoje eilutėje pateikiami simbolių paaiškinimai.  

 

Tyrimo metodika. Ši dalis yra ypač svarbi spendžiant apie atlikto tyrimo kokybę ir daromų 

išvadų pagrįstumą. Yra keli privalomi šios dalies poskyriai. Tai: 

 tyrimo dalyvių, 

 naudojamų instrumentų ir matavimų, 

 tyrimo eigos 

 duomenų tvarkymo poskyriai. 

Tyrimo dalyviai. Tyrimo metodikos dalyje rekomenduojama tyrime dalyvavusius asmenis 

įvardyti tyrimo dalyviais. Pagarbus ir lygiavertis tyrėjo santykis su tyrimo dalyviais turėtų 

atsispindėti ne tik atliekant tyrimą, bet ir rašant darbą. Aprašant rezultatus ne visuomet bus patogu 

įvardyti juos tyrimo dalyviais, todėl priklausomai nuo pasirinktos procedūros tyrimo dalyvius 

galima vadinti respondentais (jei pateikė informaciją apie save), informantais (jei teikė informaciją 

apie kitus asmenis, pvz., tėvai apie vaikus), tiriamaisiais (jei tyrėjas atliko intervencijas) ar 

testuojamaisiais (jei tyrimo dalyviai buvo testuojami). Šiame poskyryje pateikiama informacija apie 

tyrimo dalyvių, kurių duomenys bus pristatomi rezultatų dalyje, bendrą skaičių ir jų atrankos 
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procedūrą. Atrankos procedūros aprašyme tyrėjas turėtų pažymėti, kaip ir iš kur buvo atrinkti 

tyrimo dalyviai, kad skaitytojas galėtų susidaryti vaizdą apie imties reprezentatyvumą, o kartu ir 

apie gautų rezultatų apibendrinimą. Kartais tyrėjas, norėdamas išlaikyti tyrimo dalyvių 

konfidencialumą, neįvardija, iš kokių įstaigų jie buvo atrinkti. 

Toliau tyrėjas pateikia pagrindines demografines ir kitas tyrimo tikslui realizuoti ar galinčias 

lemti surinktų duomenų kokybę svarbias charakteristikas. Jeigu tyrimui buvo sudaryta viena imtis, 

tuomet įprastai pateikiamas bendras dalyvių skaičius nurodant pagrindines demografines 

charakteristikas – lytį ir amžių. Jeigu imtį sudarė kelios tiriamų dalyvių grupės, tada bendro dalyvių 

skaičiaus pateikti nereikėtų (pvz., informaciją apie 152 vaikus pateikė 18 mokytojų ir 148 tėvai). 

Šiame poskyryje tyrėjas turi pateikti ir kitas tyrimo dalyvių charakteristikas, kurios bus 

naudojamos atliekant rezultatų analizę. Jei tik tyrėjas turi informaciją, svarbu paminėti tyrimą 

pradėjusių ir jį baigusių dalyvių skaičius, taip pat išdalintų tyrimo instrumentų (pvz., anketų) 

skaičių ir grąžintų tyrimo instrumentų skaičių. Juk ne visuomet tyrėjui pavyksta visus tyrimo 

dalyvius „išlaikyti“ iki tyrimo pabaigos ar tiriant didesnę grupę surinkti atgal visus išdalintus 

instrumentus. 

Instrumentai, matavimai, aparatūra. Šiame poskyryje detaliai aprašomas kiekvienas 

tyrime naudotas instrumentas, aparatūra, stimulinė medžiaga ar matavimas. Kintamuosius būtina 

operacionalizuoti ir taip pagrįsti instrumento ar matavimo pasirinkimą. Jei parengiamos anketos, tai 

įprastai jas sudaro patys tyrėjai. Aprašant anketas nurodomi, kokie kintamieji ir kokias klausimais 

bus vertinami, kaip gaunamos kintamųjų vertės. Tyrimo dalyviams pateiktas anketas (neužpildytą 

popierinę versiją) privaloma pateikti darbo prieduose. Aprašant darbe naudotus matavimus, būtina 

aiškiai apibūdinti ir patį matavimą, ir gautų rodiklių pobūdį. 

Pristatydamas tyrime naudotą aparatūrą, tyrėjas turi tiksliai nurodyti aparato pavadinimą, 

modelio numerį ir tiekėją. Tai yra būtina informacija, jeigu kitas tyrėjas norėtų pakartoti jau atliktą 

tyrimą. Jeigu aparatą pasigamino pats tyrėjas, prie tikslaus aprašymo reikėtų pridėti jo piešinį ar 

nuotrauką. Tie patys reikalavimai galioja ir tyrėjo pasigamintai stimulinei medžiagai (piešiniams, 

situacijų aprašymams, nuotraukoms, vaizdo medžiagai ir pan.). 

Tyrimo eiga. Šiame poskyryje aprašoma pasirinkta tyrimo strategija (pvz., koreliacinis, 

skerspjūvio tyrimas, eksperimentas, išilginis tyrimas, ir pan.). Aprašydamas tyrimo strategiją tyrėjas 

turi nurodyti visą svarbią informaciją. Pavyzdžiui, eksperimentinės strategijos atveju būtina 

nurodyti priklausomus ir nepriklausomus kintamuosius, eksperimentinės ir kontrolinės 

(lyginamosios) grupės formavimo ypatumus, šalutinių kintamųjų kontrolės procedūras. Taip pat 

šioje dalyje nurodoma, kur ir kaip vyko tyrimas: ar tyrėjas, kiti asmenys buvo kartu su tyrimo 

dalyviais, kokia forma tyrimo dalyviai pildė instrumentus – „popieriaus ir pieštuko“, kompiuterine, 
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internetine, kaip tyrimo dalyviai galėjo išsiaiškinti tyrimo metu kilusius neaiškumu. Reikia 

pristatyti, kokiu būdu buvo susisiekta su tyrimo dalyviais, kaip buvo gauti tyrimo dalyvių ar jų tėvų, 

globėjų informuotas sutikimas. Kokia viso tyrimo ir kiekvieno tyrimo dalyvio tyrimo trukmė. Čia 

aprašoma ir kita svarbi informacija, kuri galėjo turėti įtakos tyrimo eigai ar surinktų duomenų 

kokybei. 

Duomenų analizės metodai. Šioje dalyje pirmiausia pristatomos programos, kurios 

naudotos duomenų analizei, duomenų analizės metodai, pateikiami statistiniai kriterijai, kurie 

taikyti atsakant į tyrimo uždavinius (klausimus) ar tvirtinant hipotezes. 

 

7. Rekomendacijos lentelėms, paveikslams, grafikams 

Lentelių, paveikslų ir priedų numeracija yra atskira. Numeruojama taip: 1 lentelė, 1 pav., 1 

priedas. Lentelės numeris rašomas prieš lentelės pavadinimą dešinėje lapo pusėje, pavadinimas virš 

lentelės per lapo vidurį. Po lentele reikėtų nurodyti šaltinį, iš kur paimta lentelė. Jei lentelė sudaryta 

mokinio, parašyti ,,sudaryta autoriaus“. Pvz.: 

 

1 pav. Kristijono Donelaičio „Raštų“ viršelis. 

______________________ 

Šaltinis: http://www.mab.lt/Donelaitis/kuryba.html 

Skyrius, poskyris, punktas negali būti pradedamas ir baigiamas lentele, paveikslu, skirstymu. 

Darbe negali likti tuščių tarpų, visas puslapis turi būti užpildytas tekstu, lentelėmis, paveikslais. 

 

8. Rekomendacijos citatoms, nuorodoms 

Viešai skelbti kūrinio tekstą darbe, naudojant kito autoriaus originalias idėjas ar mintis ir 

nenurodant jų autoriaus, yra neetiška. Todėl dera literatūros šaltiniuose nurodyti, kokiais autoriais ir 

jų darbais remtasi rašant darbą. Paprastai, perpasakojant kitų autorių mintis, skliausteliuose 

nurodoma autoriaus vardo pirmoji raidė, pavardė (jei autoriaus nėra, rašomas šaltinio pavadinimas), 

šaltinio publikavimo metai ir, jei cituojama konkreti teksto dalis, – puslapis. 

Cituoti reikėtų negausiai ir atsakingai. Jeigu rašoma kurio nors teksto analizė, citata gali būti 

naudojama kaip pavyzdys. Ji gali būti argumentų pagrindas. Citatos turi būti aptariamos ir 
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įvertinamos, o ne „įmetamos“ į tekstą be jokio argumentavimo. Cituoti galima tik viešai išleistus ar 

kitaip viešai paskelbtus kūrinius. 

Cituojant autoriaus mintis pažodžiui, citatos išskiriamos kabutėmis arba kursyvu ir 

pažymimos kaip bibliografine nuoroda/išnaša, nurodant autoriaus vardą, pavardę, kūrinio 

pavadinimą ir leidimo duomenis bei puslapį, iš kurio buvo cituota. Pvz.: „Didžioji dalis moksleivių 

netaps profesionaliais menininkais, tačiau kūrybinių veiklų metu suformuotas netradicinis 

mąstymas leis kitaip atlikti užduotis bei spręsti iškylančias problemas“ (J. Yang, 2015, p. 45).  

Cituojama turi būti tiksliai. Turi aiškiai matytis cituojamos dalies pradžia ir pabaiga.  

Jei kito autoriaus mintys yra perpasakojamos ir apibendrinamos, baigus sakinį, 

konkretus autorius rašomas skliausteliuose. Pvz.: [...] kūrybinė veikla turi didelės įtakos 

motyvacijos didinimui. (J. Yang, 2015). 

Cituojant autorių sakinyje, nurodoma pirmoji vardo raidė, visa pavardė ir šaltinio leidybos 

metai. Pvz.: [...] pasak V. Pavardenio (2015), geležies rūda [...]. 

Kai cituojama iš antrinio šaltinio, t. y. tam tikro autoriaus teiginiai cituojami ne iš jo 

paties, o iš kito autoriaus darbo, būtina nurodyti, jog pasinaudota antriniu šaltiniu, pvz., A. 

Zuzevičiūtė teigė (cit. pagal S. Prosser, 2001), kad [...]. 

Kabučių nereikia, jei tekstas atpasakojamas ar analizuojamas. Šiuo atveju tik nurodoma, iš 

kur buvo paimti duomenys. Nuorodos reikia ir tais atvejais, kai darbe naudojamos kito autoriaus 

parengtos schemos, diagramos, paveikslėliai, statistiniai duomenys ir pan. Galima cituoti 

praleidžiant kito autoriaus kūrinio vietas (sakinį ar žodžius). Tuomet citatoje tai reikia pažymėti 

ženklu [...]. 

 

9. Rekomendacijos išvadoms 

Darbo pabaigoje suformuluojamos aiškios konkrečios išvados, kurios turi sietis su 

projektinio darbo rezultatais. Kiekvieną uždavinį atspindi 1-2 išvados. Išvadose turėtų būti parašyta: 

• kas tirta; 

• kokiu būdu tirta; 

• kas nustatyta.  

Perskaitęs išvadas, skaitytojas turi suprasti, kuo svarbūs ir vertingi PROJEKTO metu gauti 

rezultatai. Išvadų skyriuje, atsižvelgiant į darbo uždavinius, glaustai apibendrinami (ne kartojami!) 

projektinio darbo atradimai ir siūlymai bei jų praktinė pritaikymo nauda (jei tokia yra). Išvados 

rašomos remiantis iškeltais uždaviniais, jos turi apibendrinti atlikto darbo rezultatus. 

Rekomenduojama savo išvadas ir siūlymus formuluoti neutralia forma, pvz., ...nustatyta, 

...pastebėta, ...siūlytina, ...siūloma, ...rekomenduotina ir pan. 
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10. Rekomendacijos literatūros sąrašui 

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

paminėti, cituoti ar aptarti tekste. Literatūros sąrašas pateikiamas atskiru skyriumi su antrašte 

LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 

1. Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, teikiant pirmenybę lotyniškam raidynui (pirmiausiai 

rašomi lietuviški, angliški, prancūziški, vokiški pavadinimai, pabaigoje – rusiški). Jeigu 

autorių pavardės yra vienodos, jos rašomos atsižvelgiant į inicialus.  

2. Literatūros šaltiniai numeruojami.  

3. Visi pavadinimai rašomi originalo kalba.  

4. Šaltinio metrika (knygos autorius, pavadinimas, išleidimo metai, leidykla, miestas) rašomi 

pagal susitartus reikalavimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knygos aprašas,  jei yra du autoriai: 

Autoriaus pavardė, V. ir Autoriaus pavardė, V. (metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo 

vieta: Leidėjas. 

Baležentis, A. ir Žuromskaitė, B. (2012). Turizmo vadyba: tarptautinio turizmo 

administravimo įvadas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 

 

Knygos aprašas, jei autorius yra vienas:  

Autoriaus  pavardė, V. (metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidėjas. 

Mikulskienė, B. (2011). Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui. Vilnius: MES. 

Straipsniai žurnale: 

Autoriaus pavardė, V. (metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris): 

straipsnio puslapiai.  

Pečkys, V. (2011). Politinių partijų finansavimas: aktualijos ir problemos. Socialinių mokslų studijos, 

3(2), 443-458. 

Elektroniniai informacijos šaltiniai pateikiami abėcėlės tvarka  

Autoriaus pavardė, V. (metai). Internetinio puslapio antraštė: paantraštė. Prieiga per internetą: 

elektroninis adresas 

 Rimkutė, L. (2013). Atsargiai, galite užsikrėsti nuotaika. Prieiga per internetą: 

http://www.psichologijatau.lt/atsargiai-galite-uzsikresti-nuotaika/ 



12 

 

11. Rekomendacijos priedams 

Priedai – tokia darbo dalis, kurią paprastai sudaro pagalbinė medžiaga. Kiekvienas priedas 

pradedamas nauju puslapiu ir numeruojamas eilės tvarka. 

Jei darbas kūrybinis, prieduose pateikiami eskizai, filmo scenarijus, filmuotos ištraukos iš 

kūrybinio proceso ar pasirodymų, pavyzdžiai ar muzikos kūrinių, koncertų, spektaklių, filmų 

fragmentai; užbaigto kūrinio nuotrauka; nufilmuotas kūrinio atlikimas, šokio aprašas, fotografijų, iš 

kurių buvo renkamos geriausios, visuma ir pan. 

 

12. Rekomendacijos metinių projektinių darbų apimtims 

4 lentelė 

Darbo dalys Apimtis  

TIRIAMIEJI DARBAI 

Titulinis (viršelis) 1 psl. 

Turinys 1 psl. 

Įvadas 1-1,5 psl. 

Teorinė, tiriamoji dalis Ne mažiau kaip 3 psl. 

Išvados 1 psl. 

Literatūros sąrašas 1 psl. (pagal poreikį) 

Priedai Pagal poreikį 

KŪRYBINIAI DARBAI 

Titulinis (viršelis) 1 psl. 

Turinys Pagal poreikį 

Įvadas arba autoriaus žodis 1-1,5 

Teorinė dalis  

Kūrybinė dalis 

Ne mažiau kaip 1 psl. (temos specifikai pagrįsti). 

Pridedamas kūrybinis darbas. 

Išvados Pagal poreikį 

Literatūros sąrašas Pagal poreikį 

Priedai Pagal poreikį 
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III. METINIO PROJEKTINIO DARBO PATEIKIMAS 

Galutiniam projektinio darbo įvertinimui pateikiamas aplankas, kurį sudaro: 

1. Išspausdinta projekto medžiaga.  

2. Darbo autentiškumo patvirtinimas. 

3. Kompiuterinė laikmena, kurioje yra projekto medžiaga ir darbo pristatymo (gynimo) 

pateiktis. 

 

IV. METINIO PROJEKTINIO DARBO PRISTATYMAS 

Rekomendacijos pristatymui (rekomenduojama pateikties apimtis – iki 15 skaidrių – iki 5 

min): 

1. Pirma skaidrė - informacinė (darbo autorius, klasė, temos pavadinimas). 

2. Temos (darbo) aktualumas, pasirinkimo motyvai. 

3. Darbo tyrimo tikslas, uždaviniai, metodai. 

4. Darbo tyrimo organizavimas arba kūrinys.  

5. Darbo rezultatai (atrenkami svarbiausi duomenys, atspindintys darbo rezultatus. Galima 

iliustruoti diagramomis, lentelėmis, praktiniais darbais). 

6. Apibendrinimas, išvados, atsakymai į klausimus. 

Skaidrėse turi būti išlaikytas vienodas pasirinktas stilius, tekstas trumpas, aiškus, rašomas 

mažiausiai 24 pt. Teksto ir fono spalvos turi derėti tarpusavyje. Šviesiame fone – tamsios raidės. 

Svarbią informaciją išskirti ryškesne spalva. Saikingai naudojami animaciniai efektai. Rašytinis 

tekstas turi būti be klaidų. 

 

Reikalavimai viešajai kalbai: 

1. Taisyklinga garsų tartis ir kirčiavimas, taisyklingos gramatinės formos bei sakinių struktūra. 

Kalbama pilnais sakiniais, o ne frazėmis. 

2. Turtingas žodynas, leksikos normų paisymas. Pakankamas ir taisyklingas mokslo terminų 

vartojimas. 

3. Nevartojama žargoninė leksika, pertarai („nu va“, „ jo“, „nu, tai jo“, „kaip čia pasakius“, 

„kaip ten jis“ ir pan.) 

4. Kalbama sakytine kalba dalykiniu, o ne buitiniu, ne šnekamosios kalbos stiliumi. 

5. Paisoma bendravimo etikos. 
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Klausimai refleksijai, rengiant įsivertinimą                                        5 lentelė 

Kriterijus Įsivertinimo aspektai 

Temos, idėjos pasirinkimas Įdomu, nes ... 

Planavimas/patirta sėkmė Kaip sekėsi planuoti projektinį darbą (tyrimą, kūrybinį darbą)? 

Ko pasiekiau? Ko išmokau? 

Kaip galima pamatyti, kad pasisekė? 

Atlikimas/kilę sunkumai Kas pavyko? Labai gerai sekėsi? 

Kokia buvo sudėtingiausia proceso dalis? 

Su kokiais sunkumais susidūriau?  

Darbo apibendrinimas, 

išvadų pateikimas/svarbūs 

arba įdomūs epizodai 

Ką naujo sužinojau? Nurodyti bent 2 dalykus. 

Kas buvo netikėta? Kas sudomino? 

Ką kitą kartą daryčiau kitaip ir kodėl? 

 

V. METINIO PROJEKTINIO DARBO VERTINIMAS 

Organizuojami tarpinis ir galutinis projekto vertinimai.  

Tarpinis vertinimas – formuojamasis: pokalbis, aptarimas, susipažinimas su darbo eiga. 

Tarpinį vertinimą nurodytu laiku organizuoja darbo vadovas.  

Galutinį vertinimą atlieka darbo vadovas ir Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta 

darbų vertinimo komisija (ją sudaro skirtingų dalykų, bet vienos mokslų grupės mokytojai). 

Galutinis projektinio darbo vertinimas vykdomas pagal nustatytus kriterijus.  

Neparengus metinio projektinio darbo ar neatvykus į metinio projektinio darbo pristatymą, 

privaloma atsiskaityti iki mokslo metų pabaigos. Už neatliktą metinį projektinį darbą rašomas “1” 

(vienetas) ir skiriami papildomi vasaros darbai. 

Galutinis projektinio darbo vertinimas įrašomas į pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą. 

 

      6 lentelė 

Vertinimo 

tipas 

Kada 

vertinama? 

Kas vertina? Kas vertinama? 

1. Tarpinis Projektinės 

veiklos metu (iki 

Žiemos ir 

Pavasario 

atostogų) 

Metinio darbo 

vadovas 

Planavimas/šaltinių paieška/ analizavimas/ 

darbo tikslo, uždavinių iškėlimas/metodų, 

priemonių, medžiagų parinkimas/ laiko 

planavimas / atliekami praktiniai darbai: 

tyrimai ar kūrybinė veikla. 

2.Galutinis Baigus projektinę 

veiklą 

1. Darbo vadovas 

2. Vertinimo 

komisija 

Darbo atlikimas/ pristatymo rengimas/ 

pateikimas/ komunikacinė 

raiška/įsivertinimas. 
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PRIEDAI 
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1 priedas 

VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJA (12 pt) 

 

 

 

VARDENIS PAVARDENIS (14 pt) 

II a klasė (14 pt) 

 

 

 

PAVADINIMAS (18 pt) 

X dalyko tiriamasi darbas (12 pt) 

 

 

 

Darbo vadovas Vardenis Pavardenis, 

kvalifikacija (12 pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2020 m. (12 pt) 
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2 priedas 

VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJA 

 

__________________________ __________________________________ 
(klasė)                                (mokinio, -ės vardas, pavardė) 

 

 

 

Mano pasirinkta metinio projektinio darbo  

Tema Pobūdis 

(tiriamasis/kūrybinis) 

Vadovas 

 

 

 

  

 

 

_________________________  _____________________________________ 
                (projekto vadovo parašas)    (vardas, pavardė) 

 

 

_______________________  ________________________ 
(data)                               (mokinio parašas) 
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                                                                                              3 priedas  

METINIO PROJEKTINIO DARBO IR JO APRAŠO AUTENTIŠKUMO PATVIRTINIMAS 

 

20___ m. ___________________ d. 

_______________________________________________________ 
                                         (mokyklos pavadinimas) 

 

Aš, ______________________________________________, patvirtinu, kad pats (-i) atlikau savo 

metinį                  (vardas ir pavardė) 

 

 

projektinį darbą 

_________________________________________________________________________ 
      (brandos darbo pavadinimas) 

 

ir parengiau jo aprašą, nepažeidžiau kitų autorių teisių cituodamas ar kitaip panaudodamas jų 

kūrinius. 

 

 

 

_____________  ____________________________________ 
        (parašas)     (vardas ir pavardė) 
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4 priedas 

VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJA 

TARPINIS METINIO PROJEKTINIO DARBO ĮSIVERTINIMAS 

20....m. ..............................d. 

Mokinio vardas, 

pavardė 

 

Klasė Metinio projektinio 

darbo tema 

 

Metinio projektinio 

darbo 

vadovas 

 

 

 

 

 

   

 

Atliktos veiklos aprašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mokinio parašas ……………. 

 

Metinio projektinio darbo vadovo parašas …………… 


