
PROJEKTINIO DARBO PRISTATYMO VERTINIMAS (vertina dalykų mokytojai) 

 

Darbo pristatymo vertinimo kriterijai 
0 - 

10 t. 
Vertinimas 

1. Prisistatymas  

Mokinys nurodo mokyklos pavadinimą, savo vardą, pavardę, klasę, tyrimo 

temą. Ori, situaciją  atitinkanti  laikysena; laikomasi nustatyto laiko limito. 
1 

 

Mokinys  neprisistato, o iš karto pristato tyrimo temą. Pranešėjų elgesys 

netinkamas. 
0,5 

 

Mokinys neprisistato ir nepristato tyrimo temos. Nesilaiko laiko limito.  

Pranešėjų elgesys netinkamas. 
0 

 

2. Projektinio  

darbo 

pristatymas  

Paaiškina projektinio darbo idėją, jos pasirinkimo motyvus, pasako darbo 

tikslą, uždavinius, išsamiai pristato jos realizavimo etapus ir rezultatus. 

Pristato metodus, kuriuos naudojo. Pateikia apibendrinimą, išvadas. Nėra 

dalykinių klaidų , sąvokos vartojamos tinkamai. 

5 

 

Paaiškina projektinio darbo idėją, jos pasirinkimo motyvus, pasako darbo 

tikslą, uždavinius, apibendrintai pristato jos realizavimo etapus  ir 

rezultatus. Pristato metodus, kuriuos naudojo. Pateikia apibendrinimą, 

išvadas. Pastebimos dalykinės klaidos. 

4 

 

Paaiškina projektinio darbo idėją, jos pasirinkimo motyvus. Neišsamiai 

pateikia darbo tikslą, uždavinius, apibendrintai pristato jos realizavimo 

etapus  ir rezultatus. Paviršutiniškai pristato metodus, kuriuos naudojo. 

Pateikia apibendrinimą, išvadas. Pastebimos dalykinės klaidos, sąvokos 

naudojamos su klaidomis. 

3 

 

Paaiškina  darbo idėją, tačiau  nevisiškai aiškūs pasirinkimo motyvai.  

Neišsamiai pateikia darbo tikslą, uždavinius, apibendrintai pristato jos 

realizavimo etapus  ir rezultatus. Paviršutiniškai pristato metodus, kuriuos 

naudojo. Pateikia apibendrinimą, išvados nesiejamos su uždaviniais. 

Dalykinės klaidos, sąvokos naudojamos netinkamai 

2 

 

Neaiškiai pristatyta  darbo idėja, jos realizavimas ir rezultatai. Nėra 

pateiktas tikslas, uždaviniai, išvados. Darbo eiga pristatyta  paviršutiniškai. 

Dalykinės klaidos, sąvokos naudojamos netinkamai 

1 

 

Projektinio darbo idėja ir jos realizavimas nepristatyti. Dalykinės klaidos, 

sąvokos naudojamos netinkamai. 
0 

 

3. Pristatymo 

technika  

Pristatymas parengtas naudojant IKT priemones: Microsoft Powerpoint, 

Prezi, Canva, Powtoon, Emaze prezentacijas, video filmukas ir kitas IKT 

priemones. Pateikiama vaizdo medžiaga (paveikslai, iliustracijos, 

nuotraukos, žemėlapiai ir pan.).  

2 

 

Pristatymas vyksta tik žodžiu, nenaudojamos jokios IKT priemonės.  1  

Projektinis darbas nepristatomas.  0  

4. Atsakinėjimas 

į klausimus . 

Konkrečiai ir dalykiškai atsakoma į recenzento iš anksto pateiktus 

klausimus, išsamiai ir aiškiai atsakoma į komisijos klausimus.  
2 

 

Paviršutiniškai atsakoma į recenzento iš anksto pateiktus klausimus, 

nekonkrečiai  atsakoma į komisijos klausimus.   
1 

 

Į klausimus neatsakoma.  0  

 
ĮVERTINIMAS (0 – 10 t.) 

 

 

 

 


