
   

 

Priedas Nr. 19 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno Simono Daukanto progimnazijos  

direktoriaus 2021 m. birželio 17 d.  

įsakymu Nr. V1-123 

 

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

 METINIO TIRIAMOJO KŪRYBINIO  DARBO  5-6 KL. MOKINIAMS ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

  

I SKYRIUS  

1. Kauno Simono Daukanto progimnazijoje organizuojama metinė tiriamoji kūrybinė (toliau 

MTK) veikla, kuria siekiama ugdyti mokinių savarankiškumą tyrinėti, planuoti, veikti, įsivertinti, 

iniciatyvumą, kūrybiškumą ir atsakomybę už savo darbo rezultatus. 

2. Tiriamosios veiklos metu organizuojami ilgalaikiai (trukmė ne mažiau vieneri metai) 

tiriamieji darbai. 

3. Tiriamojo darbo tikslai: 

       3.1. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis mokymosi mokytis gebėjimus, gebėjimus spręsti 

problemas, priimti sprendimus, savarankiškai mokytis. 

       3.2. Skatinti mokinius savarankiškai, pažangiai mąstyti, spręsti problemas, kurti, tyrinėti, 

analizuoti. 

       3.3. Skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą bei ugdyti socialines kompetencijas. 

3.4. Ugdyti viešojo kalbėjimo įgūdžius. 

4. Tiriamojo darbo struktūra: 

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

4.2.  Pagal veiklos pobūdį projektas yra gamtamokslinis tiriamasis. Jį sudaro aprašas ir 

pristatymas. 

4.3. Tiriamojo darbo aprašą sudaro šios dalys: 

4.3.1.  Titulinis lapas; 

4.3.2.  Turinys; 

4.3.3.  Akademinio sąžiningumo deklaracija (1 priedas); 

4.3.4.  Įvadas; 

4.3.5.  Dėstomoji dalis; 

4.3.6. Įsivertinimas   

4.3.7. Literatūros šaltinių sąrašas; 

4.3.8. Priedai (jei yra). 

 

II SKYRIUS  

TIRIAMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

5. 5-6 klasių mokiniams yra privalomas ilgalaikis tiriamasis darbas, kurio temą mokiniai 

renkasi patys konsultuodamiesi su dalykų mokytojais. 



6. Tiriamojo darbo temą mokiniai turi pasirinkti iki rugsėjo 30 d., o projektą pabaigti ne vėliau 

kaip iki gegužės 1 d. 

6.1.  Mokinys, įsivardijęs darbo problemą, pasirenka darbo vadovą/ konsultantus ir užpildo 

tiriamojo darbo lapą (2 priedas). Užpildytą tiriamojo darbo rengimo lapą mokiniai paduoda klasės 

vadovui. 

6.2.  Klasės vadovas parengia sąrašą su mokinių pasirinkimais (3 priedas)   ir pateikia 

direktoriaus pavaduotojai iki spalio 7 d. 

6.3. Tiriamojo darbo vadovai kartu su mokiniais aptaria tiriamojo darbo tvarkaraštį (4 priedas). 

6.4. Tiriamojo darbo vadovai pagal tiriamojo darbo vykdymo tvarkaraštį konsultuoja mokinius. 

6.5. Mokslo metų pabaigoje organizuojamas tiriamųjų darbų pristatymas konferencijoje „Tirk. 

Atrask. Apibendrink. Dalinkis.“. 

 

III SKYRIUS 

TIRIAMŲJŲ DARBŲ VERTINIMAS 

7. Tiriamuosius mokinių darbus vertina dalyko mokytojas/darbo vadovas ir konsultantas (-ai). 

8. Organizuojami tarpiniai ir galutinis tiriamojo darbo vertinimai.  

9. Tarpinis tiriamojo darbo vertinimas ir neformalus (pokalbis, aptarimas, susipažinimas su darbo 

eiga), ir formalus (įvertinamas pažymiu). 

10. Galutinis tiriamojo darbo įvertinimas yra formalus, vykdomas pagal nustatytų veiklos sričių 

vertinimą ir kriterijus (5 priedas). Vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į tiriamojo darbo specifiką, gali 

būti koreguojami. 

11. Galutinis tiriamojo darbo įvertinimas įrašomas į atitinkamo dalyko e-dienyną. 

12. Neatlikus tiriamojo darbo įrašomas nepatenkinamas įvertinimas į atitinkamo dalyko e- 

dienyną. 

13. Asmeninių tiriamųjų darbų pristatymui skiriamos 2 savaitės gegužės pabaigoje-birželio 

pradžioje. Šie tiriamieji darbai pristatomi mokinių konferencijoje „Tirk. Atrask. Apibendrink. 

Dalinkis.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                      

 



    1 priedas 

       

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 

20___ m. _____________ __ d. 

Kaunas 

 

 

        Aš_______________________________________________       klasės mokinys (-ė) patvirtinu, 

kad mano tiriamasis darbas ___________________________________________________________ 

parengtas savarankiškai ir visi pateikti duomenys gauti sąžiningai. Darbe nėra panaudota informacinė 

medžiaga, kurią galima priskirti plagiatui ar kuri pažeidžia autorių teises, visi darbe pateikti 

duomenys surinkti  paties darbo autoriaus arba cituojami pagal keliamus reikalavimus. 

 

        Darbo autorius                   _________________________       __________________________ 

  (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        2 priedas 

       

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

METINIO TIRIAMOJO KŪRYBINIO  DARBO  RENGIMO LAPAS 

 

 

_____ klasės mokinio (- ių): 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

 

Pasirinktas tiriamasis darbas: 

Tiriamojo darbo tema Dalykas Tiriamojo darbo 

vadovas 

Tiriamojo darbo 

konsultantas (-ai) 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tiriamojo darbo vadovas: 

_____________________________________ 

             (vardas, pavardė, parašas) 

Tiriamojo darbo konsultantas (-ai): 

______________________________________ 

          (vardas, pavardė, parašas) 

____________________________________ 

             (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        3 priedas 

       

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

____klasės mokinių pasirinktos MTK (metinių tiriamųjų kūrybinių) darbų temos 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Tiriamojo kūrybinio 

darbo tema 

Dalykas Tiriamojo kūrybinio 

darbo vadovas 

Tiriamojo kūrybinio 

darbo  

konsultantas (-ai) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

 

Klasės vadovas _____________________________________ 

                                      (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

  

 

 



 

                                                                                        4 priedas 

       

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

METINIO TIRIAMOJO KŪRYBINIO DARBO VYKDYMO TVARKARAŠTIS 

 

Laikas Susitarta data Veikla Atsakingas asmuo 

Rugsėjo mėn. Iki 30 d. Mokiniai informuoja mokytoją  arba 

kartu su mokytoju išgrynina darbo idėją, 

formuluoja problemą. 

Mokinys 

Spalio mėn.  Mokiniai analizuoja šaltinius, numato 

galimus rezultatus, parengia veiklos planą 

(numato konkrečias darbo įgyvendinimo 

datas). 

Mokinys, darbo 

vadovas 

Lapkričio mėn.  Mokiniai renka medžiagą, vykdo veiklą 

pagal pasirengtą planą, konsultuojasi su 

mokytojais. 

Mokinys, darbo 

vadovas, mokytojai Gruodžio mėn.  

Sausio mėn.  

Vasario mėn.  Mokiniai rengia darbo aprašą. 

Konsultuojasi su mokytojais. 

Mokinys, darbo 

vadovas, mokytojai 

Kovo mėn.  Mokiniai rengia aprašą ir pristatymą. 

Konsultuojasi su mokytojais 

Mokinys, darbo 

vadovas, mokytojai 

Balandžio 

mėn. 

 Darbo pateikimas vadovui. Darbo 

proceso ir rezultatų įvertinimas pagal 

vertinimo kriterijus. 

Mokinys, darbo 

vadovas 

Gegužės mėn.  Darbo pristatymas. Pristatymo vertinimas 

pagal vertinimo kriterijus. 

Mokinys, darbo 

vadovas 

Gegužės-

birželio mėn. 

 Darbo pristatymas konferencijoje „Tirk. 

Atrask. Apibendrink. Dalinkis.“ 

Darbo vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      

  5 priedas 

       

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

METINIO TIRIAMOJO KŪRYBINIO DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 

1. Vertinimo kriterijai: 

 

Veiklos sritys Vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijų požymiai Taškai 

Tiriamojo darbo 

procesas 

Tiriamojo darbo problemos 

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 

tiriamojo 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 

tiriamojo darbo vadovu, generuoja darbo 

idėjas, tačiau įgyvendinimo kryptį ir 

darbo temą suformuluoja darbo vadovas. 

Darbo atlikimo planas parengiamas kartu 

su vadovu. 

0 

Informacijos šaltinių 

pasirinkimas 

Temos problemai atskleisti mokinys 

pasirenka pakankamai informacijos 

šaltinių. 

2 

Pasirinkti informacijos šaltiniai yra 

nepakankami ar ne visi tinkami. 

1 

Pasirinkti informacijos šaltiniai yra 

nepakankami ir netinkami. 

0 

Tiriamojo 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 

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 



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 

Tiriamojo darbo 

rezultatas 

Temos atitiktis darbo 

tikslui, uždaviniams ir 

rezultatui 

Tema atitinka tikslą, uždavinius ir 

rezultatą. 

2 

Tema dalinai atitinka tikslą, uždavinius 

ir rezultatą. 

1 

Tema neatitinka tikslo, uždavinių ir 

rezultato. 

0 

Medžiagos/medžiagų, 

priemonių ar prietaisų, 

skirtų tyrimui atlikti 

panaudojimas 

Medžiaga/medžiagos, priemonės ar 

prietaisai, skirti tyrimui atlikti yra 

pasirinkti pagrįstai ir leidžia pasiekti 

išsikeltą tikslą. 

2 

Medžiaga/medžiagos, priemonės ar 

prietaisai, skirti tyrimui atlikti yra 

pasirinkti, bet nepagrįsti, tačiau tinkami 

tikslui pasiekti. 

1 

Medžiaga/medžiagos, priemonės ar 

prietaisai, skirti tyrimui atlikti yra 

pasirinkti, nepagrįstai ir netinkami tikslui 

pasiekti. 

0 

Kūrybinių idėjų iškėlimas 

ir įgyvendinimas 

Tyrimui atlikti iškeltos ir įgyvendintos 

kūrybingos idėjos. 

2 

Tyrimui atlikti iškeltos, bet 

neįgyvendintos kūrybingos idėjos. 

1 

Tyrimui atlikti neiškelta kūrybingų idėjų. 0 

Tyrimo pritaikomumas Atskleistas ir argumentuotas tyrimo 

pritaikomumas. 

2 

Įvardytas darbo pritaikomumas. 1 

Darbo pritaikomumas neįvardytas. 0 

Tyrimo aktualumas Tyrimo aktualumas atskleistas ir 

argumentuotas. 

2 

Tyrimo aktualumas atskleistas, bet 

neargumentuotas. 

1 

Tyrimo aktualumas neatskleistas. 0 

Atliekamų bandymų 

(stebėjimų) skaičius arba 

nagrinėjamas medžiagos 

apimtis 

Rezultatai pasiekti atliktas pakankamas 

skaičius bandymų (stebėjimų) arba 

nagrinėjamas pakankamos apimties 

medžiaga. 

2 

Rezultatai pasiekti atlikta nepakankamai 

bandymų (stebėjimų) arba nagrinėjama 

nepakankamos apimties medžiaga 

1 

Rezultatai pasiekti atlikti bandymai 

(stebėjimai) yra pavieniai arba 

nagrinėjama nepakankamos apimties 

medžiaga. 

0 

Atliekant darbą laikomasi 

sąžiningumo deklaracijos, 

Atliekant darbą laikomasi autorių teisių 

reikalavimų, informacijos šaltiniai 

cituojami tinkamai. 

1 



nepažeidžiamos kitų 

autorių teisės 

Atliekant darbą nesilaikoma autorių 

teisių reikalavimų, netinkamai cituojami 

informacijos šaltiniai. 

0 

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 

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 

Išvadų formulavimas Rezultatų pagrindu suformuluotos 

konkrečios, darbą apibendrinančios ir 

išsikeltus uždavinius atitinkančios 

išvados. 

2 

Rezultatų pagrindu suformuluotos 

apibendrinančios ir išsikeltus uždavinius 

atitinkančios išvados, tačiau joms trūksta 

konkretumo. 

1 

Suformuluotos išvados nesusijusios su 

darbu ir neatitinka išsikeltų uždavinių. 

0 

Įsivertinimas Įsivertina kaip sekėsi planuoti, atlikti 

darbą, pasiekti darbo tikslą, 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 

Tiriamojo darbo 

pristatymas 

Darbo pagrindinių 

charakteristikų 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 trūksta logiškų sąsajų ir 

aiškumo. 

1 

Pristatyme neatsispindi darbo tikslas ir 

uždaviniai ir metodai, neišskirti 

svarbiausi rezultatai ir/ar nepristatytos 

išvados. 

0 

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 

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 

Pristatymo vizualinis 

pateikimas 

Pristatymas atitinka pasirinktos formos 

reikalavimus: tekstas papildytas tinkama 

grafika, nuotraukomis, parinkti ir 

tinkamai įvardyti paveikslai, vaizdas 

estetiškas. 

2 

Pristatymas iš dalies atitinka pasirinktos 

formos reikalavimus. 

1 

Pristatymas neatitinka pasirinktos formos 

reikalavimų. 

0 

 

 

Vertinimas: 

 

Norint gauti teigiamą įvertinimą reikia surinkti ne mažiau 40%  visų taškų. 

 

Pažymys 4 5 6 7 8 9 10 

Taškai 15-16 17 – 20  21 – 24 25 – 28  29 – 31  32 – 35  36 – 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



       6 priedas 

      TITULINIO LAPO PAVYZDYS 

 

 

KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA 

 

mokinys (-ė) 

(vardas, pavardė, klasė) 

 

 

(Tema) 

(Tiriamasis kūrybinis darbas) 

 

 

 

  

 Darbo vadovas (-ė) 

__________________ 

(vardas, pavardė) 

__________________ 

(dalyko pavadinimas, kvalifikacinė kategorija) 

 

Darbo konsultantas (-ai) 

__________________ 

(vardas, pavardė) 

__________________ 

(dalyko pavadinimas, kvalifikacinė kategorija) 

 

 

 Kaunas 

________ 

(metai) 


