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MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ 

DARBŲ RENGIMO TVARKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos kūrybinių, tiriamųjų darbų rengimo tvarka 

(toliau – Tvarka)  nusako 5-8 klasių mokinių kūrybinės, tiriamosios  veiklos tikslą, uždavinius, 

organizavimo tvarką ir vertinimą.  

2. Kūrybiniai, tiriamieji darbai gali būti rengiami dalyko pamokoje arba neformaliojo 

užsiėmimo metu: 

3. Mokytojas, rengdamas ilgalaikį planą ar neformaliojo užsiėmimo programą, numato 

ir kūrybinę, tiriamąją mokinių veiklą, kurią pažymi plane/programoje. 

 

II SKYRIUS 

KŪRYBINĖS, TIRIAMOSIOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Kūrybinės, tiriamosios veiklos tikslas – formuoti ir plėtoti mokinių tiriamuosius, 

kūrybinius įgūdžius.  

5. Kūrybinės, tiriamosios veiklos uždaviniai:   

5.1. išmokyti mokinius ieškoti informacijos, analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas;  

5.2. ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;  

5.3. ugdyti viešojo kalbėjimo įgūdžius.  

 

III SKYRIUS 

KŪRYBINĖS, TIRIAMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

Etapai Mokinių ir mokytojo veikla Laikas 

I etapas  Kiekvienas dalyko mokytojas pasiūlo po 2 kūrybinio,  tiriamojo 

darbo temas ir mokinių skaičių, reikalingą šiam darbui atlikti. 

Mokinys(-iai)  pasirenka temą (temą gali pasiūlyti ir pats mokinys) 

ir kartu su mokytoju aptaria darbo tikslą, metodus, informacijos 

šaltinius. 

Nustato 

mokytojas 

II etapas  Mokinys(-iai) renka, kaupia, sistemina informaciją, konsultuojasi 

su mokytoju. 

Nustato 

mokytojas 

III etapas  Mokinys(-iai) sukauptą informaciją apibendrina, kuria darbą. Nustato 

mokytojas 

IV etapas  Kūrybinių, tiriamųjų darbų pristatymo (stendo, plakato, pranešimo, 

lankstinuko, paveikslo, fotografijų parodos ar kt.) ruošimas, darbų 

pateikimas mokytojui. 

Nustato 

mokytojas 

V etapas Mokinys(-iai) pristato parengtą darbą.  

VI etapas Geriausių darbų pristatymas Projektų dienoje „Tyrinėdami 

atrandame pasaulį“. 

 

 

IV SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ DARBŲ APRAŠYMAS 

 



6. Tituliniame puslapyje nurodyti:  

6.1. progimnazijos pavadinimą;  

6.2. darbo temą;  

6.3. mokomąjį dalyką ir darbo tipą (X dalyko kūrybinis darbas, X dalyko tiriamasis 

darbas);  

6.4. mokinio vardą ir pavardę, klasę;  

6.5. mokytojo vardą, pavardę ir dėstomą dalyką;  

6.6. darbo parašymo metus. 

7. Rekomendacijos turiniui:  

7.1. tema; 

7.2. darbo tikslas ir uždaviniai. Turi būti suformuluojamas vienas tyrimo tikslas ir keletas 

uždavinių (2–3). Darbo 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“. Uždaviniai – tarsi maži 

žingsneliai (darbo eiga), kurių pagalba siekiama tikslo;  

7.3. naudoti metodai. Skiriami tokie pagrindiniai temos tyrimo metodai: literatūros 

analizė, lyginamoji analizė, interviu, stebėjimas, apklausa, eksperimentas. 

8. Rekomendacijos teorinei ir praktinei darbo dalims:  

8.1. teorinė dalis; 

8.2. tiriamoji dalis- galima informaciją pateikti grafikuose, lentelėse, diagramose. 

9. Cituojant kitų autorių mintis jos išskiriamos kabutėmis. Tai daroma tada, kai 

originalo žodžiai yra itin svarbūs.  

10. Rekomendacijos išvadoms. Išvadose turėtų būti parašyta:  

10.1. kas tirta;  

10.2. kokiu būdu tirta;  

10.3. kas nustatyta.  

 

V SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ DARBŲ VIEŠAS PRISTATYMAS 

 

11. Mokiniai paruošia viešąją kalbą (iki 8 min.) ir pristato savo darbą:  

11.1. prisistatymas (darbo autorius (-iai), temos pavadinimas);  

11.2. temos aktualumas, pasirinkimo motyvai;  

11.3. darbo tikslas, uždaviniai, metodai;  

11.4. tyrimo organizavimas arba kūrinys;  

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

Galima iliustruoti diagramomis, lentelėmis, praktiniais darbais);  

11.6. apibendrinimas, išvados ir atsakymai į klausimus. 

 

VI SKYRIUS 

KŪRYBINIŲ, TIRIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

12. Vertinami visi mokinio (-ių) darbo etapai:  

 

Informacijos šaltinių 

paieška  

Ieškojo savarankiškai Padedamas 

mokytojo 

Visus šaltinius 

pateikė mokytojas 

2 1 0 

Informacijos šaltinių 

analizavimas  

Analizavo 

savarankiškai  

Padedamas 

mokytojo 

Visus šaltinius 

pateikė mokytojas 

2 1 0 



Laiko planavimas  Laikėsi terminų  Nesilaikė termino  

1 0  

Darbo atlikimas  Atliko savarankiškai Atliko su 

mokytojo pagalba 

Darbas neatliktas 

10 5 0 

Darbo pateikimas  Atitinka nustatytus 

reikalavimus 

Iš dalies atitinka 

reikalavimus 

Neatitinka 

reikalavimų 

2 1 0 

Darbo viešas 

pristatymas  

3 1-2 0 

Gali surinkti  20  10 0 

 

13. Darbai įvertinami „balais“, kurie paverčiami pažymiu ir jis įrašomas kaip dalyko 

įvertinimas.  

______________________ 


