
 

 

PROJEKTINIO DARBO  VADOVO GALUTINIS  VERTINIMAS 

 

 

Projektinį darbą atliko: .................................................................... 

Darbo pavadinimas: ................................................................................................ 

Projektinio darbo vadovas: .................................................................................. 

  Data:  

 

 Jei projektinio darbo aprašo autentiškumas mažesnis nei 50 proc. 

projektinis darbas neskaitomas ir nevertinamas.   

 
Kriterijus  Kriterijaus aprašymas  Taškai  Vertinimas 

Darbo planavimas ir atlikimas  0 – 20 t. 

1.Darbo  tema  

 

Tema suformuluota aiškiai ir konkrečiai.   
 

    1 

 

Tema per plati arba per siaura.   0,5  

Tema neaiški arba nesusieta su tiriamuoju darbu.  0   

2. Turinys  

 

Aprašas prasideda nuosekliu, logišku turiniu.  
 

     1 

 

Turinys yra, bet jo skirstymo pagrindas neaiškus.  0,5  

Turinio nėra.   0   

3. Įvadas  

 

Aiškiai ir išsamiai motyvuojamas temos pasirinkimas.  
 

1 

 

Temos pasirinkimas motyvuojamas abstrakčiai.   0,5  

Apie temos pasirinkimo motyvus neužsimenama.  0   

4. Tikslas, uždaviniai 

 (hipotezė)  

 

Aiškiai suformuluotas darbo tikslas ir uždaviniai (nurodyta hipotezė).  
 

2 

 

Neaiškiai suformuluotas darbo tikslas , uždaviniai (hipotezė).  1  

Nėra įvardytas darbo tikslas, uždaviniai. 0   

5. Planavimas  

 

Pateiktas išsamus projektinio darbo atlikimo planas (numatyti darbai ir 

terminai) su užfiksuotais pokyčiais, kurie atsirado rašant projektinį darbą 

(mokinio laikaraštis) 

 

1 

 

Pateiktas neaiškus  projektinio darbo planas.  0,5   

Projektinio darbo atlikimo planas nepateiktas.  0   

6. Darbo metodų   

aprašymas  

 

Tinkamai panaudoti ir  išsamiai aprašyti metodai (eksperimentas, tyrimas, 

statistinis tyrimas, interviu, literatūros analizė, informacijos lyginimas, 

sisteminimas, kūrybinių analogų analizė,  eskizo, brėžinio kūrimas  ir pan.). 

 

3  
 

Panaudoti, bet neišsamiai aprašyti metodai (eksperimentas, tyrimas, 

statistinis tyrimas, interviu, literatūros analizė, informacijos lyginimas, 

sisteminimas, kūrybinių analogų analizė,  eskizo, brėžinio kūrimas ir pan.). 

2   

Darbe panaudotas tik vienas metodas.   1   

Netaikyti ir neaprašyti jokie metodai. 0   

 

 

 

Įvade nurodyti 3 informacijos rinkimo būdai , darbe tikslingai panaudoti 3 

    

 

 



7. Informacijos 

šaltiniai  

įvairūs šaltiniai (dokumentai, vaizdo, garso medžiaga, 

atsiminimai/pasakojimai, interviu, literatūra, statistiniai duomenys, 

stebėjimas ir  kt.).  

 

    3  

Įvade nurodyti 2 informacijos rinkimo būdai ,darbe tikslingai panaudoti  2 

įvairūs šaltiniai (dokumentai, vaizdo, garso medžiaga, 

atsiminimai/pasakojimai, interviu, literatūra, statistiniai duomenys, 

stebėjimas ir  kt.). 

2  

 Įvade nurodytas tik 1 informacijos rinkimo būdas  ir darbe panaudotas tik 1 

šaltinis (dokumentai, vaizdo, garso medžiaga, atsiminimai/pasakojimai, 

interviu, literatūra, statistiniai duomenys, stebėjimas ir  kt.). 

1  

Darbe nepanaudoti arba nenurodyti šaltiniai.  0   

9. Informacijos 

apibendrinimas, 

darbo rezultatų 

pateikimas 

 

 

Išsamiai išanalizuota ir apibendrinta surinka informacija ir duomenys. 

Pateikti išsamūs rezultatai. 

 

3 

 

Pateikta informacijos ir duomenų analizė, rezultatai  nėra išsamūs. 2   

Pateikta epizodinė (fragmentinė) informacijos ir duomenų analizė.  1   

Nepateikta duomenų analizė.  0   

10. Išvados 

(hipotezės) 

 

Remiantis surinkta informacija ir duomenimis, padarytos  
argumentuotos ir logiškos išvados. Išvados siejamos su iškeltais darbo 

uždaviniais. (Pateiktas argumentuotas iškeltos hipotezės atmetimas arba 

patvirtinimas)  

 

 

 

2 

 

Neaiškios,  su tiriamuoju darbu nesusijusios išvados.  1   

Nėra pateiktų išvadų.   0   

11. Literatūra  

 

Tinkamai pateiktas naudotos literatūros sąrašas.  
 

     1 

 

Naudotos literatūros sąrašas pateiktas netinkamai.   0,5   

Naudotos literatūros sąrašo nėra.  0   

 

12. Darbo turinio 

struktūravimas  

 

 

Aiškus darbo turinio  struktūravimo pagrindas.  

 

 

1 

 

Dėstymo dalys neturi aiškaus skirstymo pagrindo.   0,5  

Dėstymas neturi  struktūrinių dalių.   0   

13. Asmeninis 

požiūris ir 

mokinio 

įsivertinimas  

 

Pateiktas  išsamus ir aiškus pagal numatytus kriterijus darbo proceso ir 

rezultatų įsivertinimas, aprašytas objektyvus  mokinio/ -ių  asmeninis 

veiklos indėlis į projektinį darbą, nurodyti  pasiekti rezultatai, įgyti 

gebėjimai. Išsamiai užpildytas „Savęs įsivertinimo lapas“. 

 

 

1  

 

Pateiktas apibendrintas pagal numatytus kriterijus darbo proceso ir rezultatų 

įsivertinimas.  Neišsamiai užpildytas „Savęs įsivertinimo lapas“. 
0.5  

Nepateiktas įsivertinimas.   0   

                                                                                                                      

                                                                                                                     

ĮVERTINIMAS (0-20 t.) 

 

  

 

 

Projektinio darbo vadovo galutinis vertinimas (pastabos/ komentarai): 
 

................................................................................................................................................. 



 

.................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 

Galutinis  įvertinimas (0 – 20 t.): .................................... 


