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ĮVADAS 

 

Projektinių darbų rengimas – ypač svarbi mokymo(si) proceso dalis. Tokie darbai ugdo 

mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, gebėjimą rinkti ir klasifikuoti dalykinę informaciją, be to, 

ugdo gebėjimą rašyti moksliniu stiliumi – sisteminti, klasifikuoti, formuluoti išvadas ir kt., taip pat 

moko naudotis naujausiais informaciniais šaltiniais ir technologijomis. Be to, mokomasi ir tinkamai 

įforminti darbą: skirti tinkamas struktūrines teksto dalis, cituoti, pateikti statistikos ir kitus duomenis 

bei literatūros šaltinius. 

Šių rekomendacijų tikslas – sukonkretinti metodinius nurodymus ir patarimus Gimnazijos 

projektiniams darbams parengti, siekiant ugdyti mokinių kompetencijas. 

Uždaviniai 

1. Išanalizuoti literatūros šaltinius apie rašto, studijų darbų rengimą, jų pagrindu 

pateikti supaprastintus reikalavimus mokinių metiniams projektiniams darbams. 

2. Reikalavimus projektiniams darbams iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais. 

Šiose rekomendacijose pateikiami reikalavimai parengti ir adaptuoti bendrojo lavinimo 

mokyklų projektiniams darbams remiantis kolegijų, universitetų dėstytojų leidiniais. 

I. BENDROSIOS REKOMENDACIJOS 

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

struktūrines dalis: 

• titulinis lapas (viršelis); 

• turinys; 

• įvadas; 

• teorinė dalis (literatūros apžvalga; informacija skaidoma į skyrius ir poskyrius); 

• tiriamoji dalis (tyrimo rezultatai); 

• išvados; 

• literatūra (šaltinių ir literatūros sąrašas); 

• priedai. 

Darbas turi būti įrašytas į elektroninę laikmeną. Ant laikmenos turi būti užrašytas darbo 
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pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokslo metai. Elektroninė laikmena turi būti 

pridedama prie darbo. 

 

II. REKOMENDACIJOS MAKETAVIMUI 

Naudojami A4 formato popieriaus lapai (210x 297 mm). 

• Šriftas: Times New Roman. 

• Šrifto dydis: 12pt. 

• Tarpas tarp eilučių: 1,5 lines. 

• Paraštės: iš viršaus ir iš apačios – po 2cm; iš kairės – 3cm; iš dešinės – 1,5 cm. 

• Pirma pastraipos eilutė atitraukta nuo krašto 1,27 cm. 

• Teksto lygiavimas: iš abiejų pusių (angl. Justified). 

• Numeravimas: puslapiai numeruojami nuo titulinio lapo, tačiau pradedami žymėti nuo 

turinio, dešiniajame apatiniame puslapio kampe. 

• Rašant pagrindinio skyriaus pavadinimą rekomenduojama pasirinkti „Antraštė 1“ („Heading 

1“) stilių, poskyrių pavadinimus - „Antraštė 2“ („Heading 2“) arba „Antraštė 3“ („Heading 

3“) stiliumi. Pagrindinio skyriaus pavadinimus rašyti paryškintu („bold“) 14pt šriftu 

didžiosiomis raidėmis. Poskyrių pavadinimus rekomenduojama rašyti paryškintu („bold“) 

14pt šriftu mažosiomis raidėmis, o punktų, papunkčių pavadinimus neparyškintu 14pt šriftu 
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mažosiomis raidėmis. Nenumeruotus pavadinimus galima rašyti pakreiptu („italic“) ar 

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

 

III. REKOMENDACIJOS TITULINIAM PUSLAPIUI 

 

Tituliniame puslapyje reikia: 

• nurodyti mokyklą, kurioje parengtas darbas; 

• darbo temą (ji labiausiai išryškinama); 

• rašto darbo tipą (projektinis darbas); 

• darbo autoriaus vardą ir pavardę, klasę; 

• žemiau – darbo vadovo (-ės) vardą, pavardę; 

• apačioje – miesto, kuriame parengtas darbas, pavadinimą ir darbo parašymo metus. 

Konkretūs titulinio puslapio reikalavimai pateikiami 1 lentelėje, o pavyzdys – 1 priede. 

 

Titulinio puslapio reikalavimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė 

 

Antraštinio lapo dalys Šriftas ir raidžių dydis Padėtis lape 

1. Mokyklos pavadinimas 18 pt., didžiosios raidės Vidurys 

2. Darbo autoriaus vardas ir 

pavardė 

18 pt., didžiosios raidės, 

pusjuodis (bold) 

Dešinysis pakraštys 

3. Darbo autoriaus klasė 18 pt., mažosios raidės Dešinysis pakraštys 

Antraštinio lapo dalys Šriftas ir raidžių dydis Padėtis lape 

4. Darbo tema 20 pt., didžiosios raidės, 

pusjuodis (bold) 

Vidurys 

5. Darbo tipas 14 pt., mažosios raidės Vidurys 

6. Darbo vadovas 14 pt., mažosios raidės Dešinysis pakraštys 

7. Darbo atlikimo vieta, metai 14 pt., mažosios raidės Vidurys 

 

Parengus titulinį puslapį, galima tvarkyti turinį. Tačiau jį galima sutvarkyti ir darbo 
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pabaigoje, kai yra žinomi visi darbo skyriai ir poskyriai. 

 

IV. REKOMENDACIJOS TURINIUI 

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

poskyriai, juos atitinkantys puslapiai. Skyrių, poskyrių pavadinimai turi būti trumpi, aiškūs, atitikti 

nagrinėjamos temos esmę. Pavadinimai neturi kartoti projektinio darbo pavadinimo. Struktūrines 

dalis galima žymėti arabiškais arba romėniškais skaitmenimis. Jei darbas sudarytas iš daugiau nei 3 

skyrių, rekomenduojama jų pavadinimus, taip pat poskyrius ir skirsnius žymėti arabiškais 
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skaitmenimis. Pirmieji skyriai gali būti teorijos analizė, o paskesni – pristatoma ir aprašoma 

praktinė dalis. 

 

 

TURINYS (pavyzdys 1) 

1. MOKINIŲ PROFESINIS ORIENTAVIMAS VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO 

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOJE. .................................................................................................. 2 

1.1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos charakteristika ...................................................... 3 

1.2. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos bibliotekos charakteristika ................................... 4 

1.3. Veiklos aprašymas .................................................................................................................. 5 

IŠVADOS ........................................................................................................................... 21 

LITERATŪRA...................................................................................................................22 

PRIEDAI ............................................................................................................................ 23 

TURINYS (pavyzdys 2) 

ĮVADAS ......................................................................................................................................... 3 

1. VERSLO SITUACIJA VILNIAUS RAJONE ................................................................ 4 

1.1. Teoriniai          verslo          ir          vadybos pagrindai .... 4 

1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo rodikliai 

.........................................................................10 

2. VERSLININKŲ INTERVIU. TYRIMO REZULTATAI ............................................. 13 

2.1. Verslo forma – verslo liudijimas 

................................................................................13 

2.1.1. Dievininė Danutė. Avalynės tasykla .................................................................. 14 

2.1.2. Uselienė Dalia. Kirpykla „Dalia“ ...................................................................... 15 

2.2. Verslo forma – individuali 

įmonė .............................................................................. 16 

IŠVADOS ......................................................................................................................... 25 

LITERATŪRA.................................................................................................................26 

PRIEDAI .......................................................................................................................... 27 
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V. REKOMENDACIJOS ĮVADUI 

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

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

eilutės rašomos dalys: 

• temos aktualumas; 

• darbo tyrimo tikslas ir uždaviniai; 

• naudoti metodai; 
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• nurodoma darbo struktūra (iš kokių dalių sudarytas darbas, trumpai paminima, kas bus pristatoma 

kiekvienoje dalyje); 

• gali būti nurodomi darbo apribojimai, kur vienu ar keliais sakinais nurodoma, kas darbe nebus 

nagrinėjama, nuo ko atsiribojama; 

• svarbu parašyti įvadą taip, kad jį perskaičius galima būtų susidaryti vaizdą apie darbą; 

• gali būti parašyta padėka asmenims, prisidėjusiems prie darbo rengimo, tai mandagu, be to, didina 

darbo vertę, nes aišku, kad buvo konsultuotasi su kitais specialistais; 

• jei baigiamąjį darbą rašo keli mokiniai, tai įvade turi būti nurodoma, koks kiekvieno autoriaus 

indėlis į darbą. Galima nurodyti kiekvieno skyriaus autorių ar autorius. 

Įvadas dažniausiai rašomas būtuoju laiku neasmenine forma (pvz.: pateikta, nurodyta, 

surinkta, norėta ištirti). 

5.1. ĮVADAS KŪRYBINIAM DARBUI 

Įvadas arba įvadinis autoriaus žodis rašomas darbo pradžioje. Autorius gali papasakoti 

apie kūrybos procesą ar padėkoti asmenims, prisidėjusiems prie projektinio darbo rengimo, 

paaiškinti, kodėl pasirinktas toks darbo tipas. Įvade siūlome aprašyti tikslus, kurie gali būti vadinami 

vizija. Tai yra aprašyti tai, kodėl autorius rašė, kas paskatino, kokio adresato tikisi. Kūrybiniame 

darbe uždavinių nelieka, nes autorius viską apibendrina neišskirdamas. 

 

5.2. REKOMENDACIJOS TEMOS AKTUALUMUI 

Šioje darbo dalyje reikia įrodyti, pagrįsti pasirinktos temos aktualumą (kodėl pasirinkta 

tema įdomi, naudinga ir pan.). 

 

5.3. REKOMENDACIJOS TIKSLUI IR UŽDAVINIAMS 

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”. Bet mokinių darbuose galima apsiriboti tik daline problemos analize ir rekomenduojama 

rašyti ne ,,ištirti”, o ,,patyrinėti”; ne ,,išanalizuoti”, o ,,paanalizuoti” ir kt. Tikslui ir uždaviniams 

suformuluoti rekomenduojama vartoti veiksmažodžių bendratis: „atskleisti, nustatyti, pagrįsti, 

palyginti, įvertinti, parengti, ištirti“. Tyrimo uždaviniai – tarsi maži žingsneliai (darbo eiga), kuriais 
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yra atskleidžiamas tikslas. Svarbu nepamiršti, kad kiekvienam uždaviniui bus reikalinga išvada. 



10  

 

 

 

 

1 Pvz.: 

 

 

Tikslo ir uždavinių formuluočių pavyzdžiai 

2 lentelė 

Tema. Vilniaus rajono verslininkai 

Tikslas. Išnagrinėti Vilniaus rajono verslininkų verslo ypatumus. 

Uždaviniai: 

• Apibendrinti literatūros šaltinius apie verslą ir verslininkus. 

• Apžvelgti Vilniaus rajono smulkaus ir vidutinio verslo situaciją. 

• Atlikti interviu su verslininkais pagal teisines verslo organizacines formas. 

2 Pvz.: 

Tema. Dailė matematikoje. Matematika dailėje. 

Tikslas: sužinoti, kaip matematika susijusi su dailė ir kaip dailė susijusi su matematika. 

Uždaviniai: 

• Atskleisti matematikos ir dailės panašumus 

• Atskleisti matematikos ir dailės skirtumus 

• Sužinoti, kokia yra dailė matematikoje 

• Sužinoti, kokia yra matematika dailėje 

• Atlikti praktines užduotis, susijusias su dailė ir matematika 

 

 

VI. REKOMENDACIJOS TEORINEI IR PRAKTINEI DARBO DALIMS 

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. Ši darbo dalis turi turėti konkretų pavadinimą, negalima pavadinti 

„Teorinė dalis“. 
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Pirmas projektinio darbo skyrius yra bendresnio pobūdžio, atskleidžia analizuojamos 

problemos kontekstą. 

Pvz.: Tema. Socialinių mokslų ugdymo sunkumai 9 klasėje. Šiame skyriuje 

aprašomi reiškiniai, jų klasifikacijos, svarba.  
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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 9 klasėje. Šiame skyriuje aprašoma 

tai, kas konkrečiai būdinga 9 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: 

• tyrimo vieta ir laikas; 

• tiriamųjų skaičius, charakteristika; 

• tyrimo eiga. 

Skyriaus pagrindas – praktinio tyrimo gautų duomenų analizė. 

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. Pavyzdžiui: 

S  
 Si ; (1) 

As 

čia S – vidutinis apygardoje dalyvavusių rinkėjų skaičius;  

Si – vienoje apygardoje dalyvavusių rinkėjų skaičius; 

As - rinkiminių apygardų, į kurias suskirstyta Lietuvos teritorija, skaičius.  

Formulėms rašyti Microsoft Word programa patartina naudoti Microsoft Equation 3.0 

(Įterpimas→objektas→Microsoft Equation 3.0) (Insert→Object→ Microsoft Equation 3.0) 

programinę aplinką. Čia automatiškai iškviečiama formulių rašymo įrankių juosta ir meniu punktai. 

Lape atsiranda stačiakampė sritis su brūkšnine linija apribotu redagavimo langu, kuriame rašomos 
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formulės. Skaičių daugybos ženklas yra kryžiukas x. Negalima naudoti lotyniškos abėcėlės raidės x 

arba taško. 

Tekste ar prie formulės turi būti nuoroda į šaltinį, iš kur ji paimta arba kieno sudaryta. 
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VII. REKOMENDACIJOS LENTELĖMS, PAVEIKSLAMS, GRAFIKAMS 

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

priedas. 

Lentelių pavadinimai rašomi virš lentelės per lapo vidurį, o lentelės numeris prieš lentelės 

pavadinimą dešinėje lapo pusėje. 

Po lentele reikėtų nurodyti šaltinį, iš kur paimta lentelė. Jei lentelė sudaryta mokinio,  

parašyti ,,sudaryta autoriaus”. 

3 lentelė 

Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių samprata 

 

 

Įmonės tipas 

 

Darbuotojų 

skaičius 

Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų: 

Metinės pajamos, 

mln. Lt 

Turto balansinė vertė, 

mln. Lt 

Vidutinė įmonė Mažiau kaip 250 138 93 

Maža įmonė Mažiau kaip 50 24 17 

Labai maža įmonė Mažiau kaip 10 7 5 

Šaltinis: LR Ūkio ministerija. http://www.ukmin.lt/lt/svv/ [2013-06-01]. 

 

 

Paveikslų numeris ir pavadinimas rašomi po paveikslo. Paveikslais yra vadinama visa 

grafinė medžiaga: diagramos, schemos, iliustracijos ir kt. 

 

13 12 11 10 

2007 

5–9 darbuotojai 

Kretingos r. sav. 
2008 

2009 

5–9 darbuotojai Kretingos r. sav. 

http://www.ukmin.lt/lt/svv/
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1 pav. Kretingos raj. mikroįmonių kitimas 

Šaltinis: Statistikos departamentas. 
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VIII. REKOMENDACIJOS CITATOMS, NUORODOMS 

Jeigu darbe pateikiamos kitų autorių mintys, reikia užrašyti nuorodas. Citatos ir nuorodos 

tekste pateikiamos keliais būdais. Reikėtų pasirinkti vienos formos variantą ir to laikytis visame 

darbe. Jei teorinėje dalyje mintys neperpasakojamos, o cituojama, jos neturi būti ilgos. Cituojant 

nieko negalima keisti. Būtina parašyti šaltinį, iš kur paimta citata. Bibliografiniai (naudotos 

literatūros) duomenys gali būti pateikiami puslapio išnašoje, pagrindiniame tekste, darbo pabaigoje. 

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

žodžiai yra itin svarbūs. 

1. Pvz.: Straipsniuose M. Čiurlionis pabrėžė, kad profesionalųjį meną būtina grįsti liaudies kūrybos 

tradicijomis. Jis rašė: „(citata)“. (Juška A. Kučinskas V. (1998)) 

2. Pvz.: Kiekviena citata žymima eilės numeriu. ,,Edukologijos mokslo branduoliu pelnytai laikoma 

pedagogika, iš kurios išsirutuliojo edukacinių mokslų šeima”1. Paskui puslapio apačioje po brūkšniu 

pateikiamas šaltinis (Įterpimas - Poraštė) (Insert – Footnote) 

 

 

1 V. Jakavičius. Žmogaus ugdymas. Įvadas į edukologijos studijas. Klaipėda, 1998, p. 138  

3. Pvz.: Po citatos skliausteliuose rašoma autoriaus pavardė, šaltinio publikavimo metai, puslapis. 

,,Edukologijos mokslo branduoliu pelnytai laikoma pedagogika, iš kurios išsirutuliojo edukacinių 

mokslų šeima” (Jakavičius, 1998, p. 138). 

4. Pvz.: Jei necituojama, o tik pasakoma, kokiame šaltinyje pateikta informacija, puslapio nurodyti 

nebūtina (Jakavičius, 1998). 

5. Pvz.: Po citatos ar perfrazavimo skliausteliuose galima nurodyti projektinio darbo literatūros sąraše 

esančio šaltinio numerį ir puslapį. ,,Edukologijos mokslo branduoliu pelnytai laikoma pedagogika, iš 

kurios išsirutuliojo edukacinių mokslų šeima” (5, p. 138). 

6. Galima ir tokia literatūros šaltinio nuoroda [15, p. 55]. 15 yra konkrečios knygos eilės numeris Jūsų 

darbe, o p.55 – konkreti citata, mintis, kuri yra 55 puslapyje. 

7. Galima rašyti taip. ,,Kaip teigia Martinkus, B. ir Savanevičienė, V. (1996)”. Arba ,,Darbo rinka 

suprantama kaip visuomeninių santykių, atspindinčių ekonomikos išsivystymo lygį ir konkrečiu 

laikotarpiu pasiekto įmonių, darbuotojų ir valstybės interesų suderinimo laipsnio, visuma 

(Markauskienė A., Nikitina S., 1998). 
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IX. REKOMENDACIJOS IŠVADOMS 

Išvados rašomos remiantis iškeltais uždaviniais, jos turi apibendrinti atlikto darbo rezultatus. 
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Pvz.: 1 uždavinys. Apibendrinti literatūros šaltinius apie verslą ir verslininkus. Išvada 

galėtų būti tokia: 

Išnagrinėję teorinius verslo ir vadybos pagrindus supratome, kas yra verslininkas. Jis yra 

asmuo, savo ar skolintomis lėšomis kuriantis verslo įmonę, kuri gamins prekes ar teiks paslaugas, 

siekiant gauti pelno. Yra trys pagrindinės verslininkų charakterio savybės: troškimas būti 

nepriklausomam, didelis pasiekimų poreikis ir noras rizikuoti. Verslininkai naujoviškai sujungia 

gamybos išteklius (gamybos, kapitalo ir žmogiškuosius) tam, kad gamintų naujas prekes bei teiktų 

paslaugas. Verslininkų dėka technologiniai laimėjimai per pastaruosius du amžius visiškai pakeitė 

žmonių gyvenimą. 

Pvz.: 2 uždavinys. Apžvelgti Vilniaus rajono smulkaus ir vidutinio verslo situaciją. 

Išvada galėtų būti tokia: 

Susipažinę (išnagrinėję) su smulkaus ir vidutinio verslo (SMM) rodikliais sužinojome 

apie įregistruotas ir išregistruotas įmones, skirstant pagal įvairius tipus per trejus paskutinius metus. 

Pastebėjome, jog yra nemažai teisinių formų, pagal kurias suskirstytas smulkus ir vidutinis verslas. 

Smulkusis ir vidutinis verslas rajone šiais metais yra sparčiai išregistruojamas. Tad prielaida, jog 

kriziniu laikotarpiu bedarbiai galės įsidarbinti mažose įmonėse, yra nepagrįsta. Šie duomenys 

parodo, jog išsiregistruojančių įmonių darbuotojai kaip tik papildo bedarbių gretas. 

Pvz.: 3 uždavinys. Atlikti interviu su verslininkais pagal teisines verslo organizacines 

formas. Išvada galėtų būti tokia: 

Atlikę verslininkų interviu (apklausti 10 verslininkų) supratome, kad daugelis verslininkų 

pradėjo savo verslą tuo metu, kai tik kūrėsi valstybė. Daugelis dabartinių verslininkų teigia, kad 

verslas yra nuo vaikystės ,,įaugęs” jų kraujyje. Tėvai buvę verslininkai, o kai kurie dar būdami 

vaikai sekė jų pavyzdžiu ir tapo tuo, kuo yra šiandien. Visos įmonės, kurias aplankėme, yra mažos – 

dirba nedideli kolektyvai, 5 – 10 žmonių. Dažniausiai pelno negauna, nes reikia pirkti prekes, 

mokėti mokesčius, išlaikyti darbuotojus, tvarkyti įmonės reikalus. Pasak verslininkų, šiuo metu krizė 

yra jaučiama, bet stengiasi išsilaikyti rinkoje. Verslininkams sunkiausia yra dienos rutina, būti 

atsakingiems už įmonę. Šiandien visi verslininkai pataria nepradėti verslo, nes reikia daug pinigų, 

yra didelė konkurencija, galima nusivilti rezultatais. 

Galima kiekvienam darbo skyriui parašyti po išvadą. 

X. REKOMENDACIJOS LITERATŪROS SĄRAŠUI 

Naudotos literatūros sąrašas pateikiamas po išvadų. Jame nurodomi tik tie šaltiniai, kurie 
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paminėti, cituoti ar aptarti tekste. Reikalavimai literatūros sąrašui: 
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• Literatūros šaltiniai numeruojami. 

• Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, teikiant pirmenybę lotyniškam raidynui (pirmiausiai rašomi 

lietuviški, angliški, prancūziški, vokiški pavadinimai, pabaigoje - rusiški). 

• Visi pavadinimai rašomi originalo kalba. 

• Šaltinio metrika (knygos autorius, pavadinimas, išleidimo metai, leidykla, miestas) rašoma pagal 

susitartus reikalavimus. Metinių projektinių darbų literatūros sąrašą rekomenduojama pateikti taip: 

 

4 lentelė 

Literatūros šaltinių pateikimo pavyzdžiai 

 

Vieno autoriaus 

knyga 

Pabrėža, J. Žemaičių tautosakos patarimai. Šiauliai: Titnagas,1991. 

Dviejų ar trijų 

autorių knyga 

Girdenis, A., Pabrėža, J. Žemaičių rašyba. Vilnius-Šiauliai: Titnagas, 1998. 

Knyga be 

autoriaus 

Panevėžio kolegija: studijos ir studentai. Panevėžys, 2005. 

Daugiatomis 

leidinys 

Technikos enciklopedija. 1 Tomas. Vilnius, 2003. 

Straipsnis Dainuojamoji tautosaka. 

http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=3879 [2010-11-16]. 

Interneto 

informacija 

Vanduo. http://lt.wikipedia.org/wiki/Vanduo [2010-04-25]. 

Kadžytė, G. Tautosakos rinkimas, tvarkymas ir

 saugojimas. www.lkdtc.lt/_download/kulak/2003/3.1/10.pdf 

[2011-04-09]. 

NEGALIMA pateikti taip: www.google.lt arba www.pajurionaujienos.com, 

nes nurodytu adresu yra daugybė straipsnių. 

Datą nurodyti, kad būtų aišku, kada skaitytas straipsnis/ informacija. 

 

 

XI. REKOMENDACIJOS PRIEDAMS 

http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=3879
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vanduo
http://www.lkdtc.lt/_download/kulak/2003/3.1/10.pdf
http://www.lkdtc.lt/_download/kulak/2003/3.1/10.pdf
http://www.google.lt/
http://www.pajurionaujienos.com/
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Priedai – tokia darbo dalis, kurią paprastai sudaro pagalbinė medžiaga. Kiekvienas priedas 

pradedamas nauju puslapiu ir numeruojamas eilės tvarka. Jei priedų yra daugiau kaip vienas, jie turi 

būti numeruojami ir pavadinami (lapo viršuje, dešinėje pusėje užrašoma 1 priedas; 2 priedas), o 

tekste nurodomi atitinkamose vietose. 

Pvz.: Remiantis eksperimento stebėjimo duomenimis (1 priedas), galima teigti.... 

Dėmesio! Atkreipkite dėmesį, jog turinyje priedų puslapiai nenurodomi, kadangi jie yra 

nenumeruojami. 

Projekto duomenų lentelės, brėžiniai, anketos, interviu klausimai, nuotraukos, papildoma 

vaizdinė medžiaga, eskizai, DVD įrašai, CD įrašai ir pan. pateikiama prieduose. 
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XII. REKOMENDACIJOS METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ APIMTIMS 

5 lentelė 

Tiriamųjų ir kūrybinių darbų skirtumai 

 

Darbo dalys Apimtis 

TIRIAMIEJI DARBAI 

Titulinis (viršelis) 1 psl. 

Turinys 1 psl. 

Įvadas 1-1,5 

Teorinė, tiriamoji dalis Ne mažiau kaip 4 psl. 

Išvados 1 psl. 

Literatūros sąrašas 1 psl. (jei yra poreikis, galima ir 

daugiau) 

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 

 

 

Jei darbą rašo 2 ir daugiau mokinių, tai: 

o Rašant tiriamuosius darbus - kiekvienam mokiniui reikia papildomai pridėti ne mažiau kaip 2 psl.; 

o Rašant kūrybinius darbus - kiekvienam mokiniui reikia papildomai pridėti ne mažiau kaip 0,5 psl. 



Komisijos pirmininkas ............................... 

(parašas) 

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

(vardas, pavardė) 
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XIII. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

PROJEKTINIO TIRIAMOJO DARBO VERTINIMAS 

 

 
Projekto pavadinimas 

 

 
Mokinio(ių) vardas, pavardė, klasė 

 

 
Vertinimo kriterijai Įvertinimas taškais 

Darbo 

vadovas 

Vertinimo 

komisija 

Vertinimo 

komisijos 

pirmininkas 

1. Darbo struktūra, rašto kultūra ir maketavimas 

(1 taškas) 

   

2. Įvadas (problemos atskleidimas, aktualumo 

pagrindimas, hipotezės iškėlimas, susipažinimas su 

nagrinėjamos temos literatūra, tikslas ir uždaviniai 

(1 taškas) 

   

3. Pavadinimo, metodikos, medžiagų, priemonių, 

tyrimo atlikimo dermė (2 taškai) 

   

4. Išvados (1 taškas) 
   

5. Gebėjimas remtis moksline literatūra, duomenų 

lyginimas ir analizavimas) ( 1 taškas) 

   

6. Išliekamoji vertė, tęstinumas, ryšys su gyvenimu 

( rezultatų reikšmė ir panaudojimas socialinėje 

aplinkoje, mokslinių duomenų atskleidimas, 

visuomenės informavimas, tęstinumas) (1 taškas) 

   



Komisijos pirmininkas ............................... 

(parašas) 

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

(vardas, pavardė) 
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7. Projektinio darbo rengimo plano vykdymas 

(1 taškas) 

   

8. Pristatymas (2 taškai) #   

Iš viso 
   

Galutinis įvertinimas* 
 

*Galutinis įvertinimas išvedamas iš visų įvertinimų pagal aritmetinį vidurkį, taikant 

skaičių apvalinimo taisyklę. Galutinį įvertinimą išveda vertinimo komisijos pirmininkas.  



Komisijos pirmininkas ............................... 

(parašas) 

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

(vardas, pavardė) 
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PROJEKTINIO KŪRYBINIO DARBO VERTINIMAS 

 

 
Projekto pavadinimas 

 

Mokinio(ių) vardas, pavardė, klasė 
 

Vertinimo kriterijai Įvertinimas taškais 

Darbo 

vadovas 

Vertinimo 

komisija 

Vertinimo 

komisijos 

pirmininkas 

1. Darbo struktūra, rašto kultūra ir maketavimas 

(1 taškas) 

   

2. Įvadas (problemos atskleidimas, aktualumo 

pagrindimas, hipotezės iškėlimas, susipažinimas su 

nagrinėjamos temos literatūra, tikslas ir uždaviniai 

(1 taškas) 

   

3. Pavadinimo, metodikos, medžiagų, priemonių, 

tyrimo atlikimo dermė (2 taškai) 

   

4. Išvados (1 taškas) 
   

5. Pasirinktos dalyko rūšies specifikos išmanymas. 

Išradingas ir tikslingas pasirinktos technikos 

panaudojimas. Idėjos atskleidimas. ( 1 taškas) 

   

6. Išliekamoji vertė, tęstinumas, ryšys su gyvenimu 

( rezultatų reikšmė ir panaudojimas socialinėje 

aplinkoje, mokslinių duomenų atskleidimas, 

visuomenės informavimas, tęstinumas) (1 taškas) 

   



Komisijos pirmininkas ............................... 

(parašas) 

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

(vardas, pavardė) 
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7. Projektinio darbo rengimo plano vykdymas 

(1 taškas) 

   

8. Pristatymas (2 taškai) #   

Iš viso 
   

Galutinis įvertinimas* 
 

*Galutinis įvertinimas išvedamas iš visų įvertinimų pagal aritmetinį vidurkį, taikant 

skaičių apvalinimo taisyklę. Galutinį įvertinimą išveda vertinimo komisijos pirmininkas.  



16  

 

8 lentelė 

Žodinio pristatymo vertinimo kriterijai 

 

Pasirengimas kalbėti ir 

kalbėjimas 

Mokinio įvaizdis ir 

komunikacija 

Balsas Kalbos klaidos 

Dalyko išmanymas. Išorė. Greitis. Raiškumas. 

Kalbos struktūra (įžanga, 

dėstymas, išvados, 

pasiūlymai). 

Pasitikėjimas savimi. Aukštumas (tonas). Įtaigumas. 

Ryšys tarp kalbos dalių. Akių ryšys. Stiprumas. Taisyklingumas, 

tarimas, sintaksė. 

Kalbos visuma. Mina, poza. Ritmas. Moksliškumas 

(terminija). 

Gebėjimas argumentuoti, 

lyginti, atsakyti į 

klausimus. 

Gestai. Pauzės. Stilius. 

Tikslingas naudojimasis 

vaizdinėmis, techninėmis 

priemonėmis. 

 * Žodinio darbo trukmė 

– iki 10 min. 

MS Power Point 

programa 

(pageidautina, bet 

nebūtina). 

 

Šaltinis: Dalmantenė, B., Juškienė, S. Studijų rašto darbai. Vilnius: Titnagas, 2006. 

 

 

XIV. METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ PRISTATYMAS 

Metinius projektinius darbus galima pristatyti naudojant skaidres, žodžiu ir kt. Rekomendacijos 

pristatymui: 

1. Informacinė skaidrė arba prisistatymas (darbo autorius, temos pavadinimas). 
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2. Temos 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. Išvados. 

 

Baigus pristatymą, padėkojama už dėmesį, tai mandagu ir auditorija supras, kad jūsų pristatymas 

baigtas. Prieš atsakant į pateikiamus klausimus, išklausyti klausimą iki pabaigos. 

Pristatymui skirti iki 10 minučių. 



18  

Planuojant pristatymą atsižvelgti į : 

- pristatymo tikslą (sudominti, informuoti, išlaikyti dėmesį, užimti, patraukti visuomenę, 

reikalauti reakcijos); 

- pranešimo turinį (informacijos kiekis, tikslumas, reikalingos detalės, informacijos 

išdėstymas, aiškumas, gerai įskaitomas, lengvai suprantamas); 

- auditoriją (dalyvių skaičius, patirtis, žinios, interesai, amžius, lytis, kultūros lygis); 

- apipavidalinimą (pagrindinis dėmesys, antraštės, spalva, parašai, apimtis, formatas); 

- vietą ir laiką (aplinka, turima įranga, dienos laikas, laikas dėmesiui sutelkti, pristatymui 

skirtas laikas). 

 

Rekomenduojame: 

 

- daugiausiai dėmesio skirti ne techninėms galimybėms, o kaip tos vaizdinės priemonės 

naudojamos ir kaip jos siejamos su pranešimu bei darbo turiniu; 

- pranešimo metu ekrane rodomos iliustracijos turi būti specialiai parengtos (nedera rodyti 

kopijų iš darbo teksto). 

- iliustracija turi būti įrėminta; 

- iliustracija neturi būti perkrauta, žiūrovas ją turi suprasti per kelias sekundes; 

- iliustracija turi papildyti kalbą, bet ne atkartoti; 

- tekstas gerai matomas; 

- nereikia skaityti iliustracijos teksto; 

- prieš pradedant pranešimą, vaizdinę medžiagą patartina susidėti eilės tvarka, kad nereikėtų 

ilgai ieškoti, ką demonstruoti. 
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XV. PRIEDAI 

 

Projektinio darbo titulinio lapo pavyzdys 

 

 

VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTINIO DARBO 

PAVADINIMAS 

Projektinis darbas 

 

 

1 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba atliko: 

Vardas pavardė klasė 
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Darbo vadovas (-ė): 

Mokytoja (-as) Vardas Pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2015 
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Metinių projektinių darbų rekomendacijos parengtos vadovaujantis literatūra: 

1. Dalmantienė, B., Juškienė, S. Studijų rašto darbai. Vilnius: Titnagas, 2006. 

2. Jasiūninė, J., Kunčinienė, M., Medelienė, L., Rasimavičienė, D., Svetikienė, I., 

Žigutienė, O. Referatų bei kursinių darbų metodiniai nurodymai. Vilnius, 2001. 

3. Juozaitienė, L. Tijūnaitienė, R. Studentų savarankiškų ir mokslo tiriamųjų darbų rašymo ir 

įforminimo tvarka. Šiauliai, 2004. 

4. Juška, A., Kučinskas, V. Metodiniai patarimai rašantiems kursinius, diplominius, magistro 

baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Klaipėda, 1998. 

5. Malakauskienė, R., Istomina, N., Razbadauskas, A. Referatų ir baigiamųjų darbų (kursinių, 

bakalauro, magistro) įforminimo metodiniai patarimai. Klaipėda, 2008. 

6. Ratkevičienė ,V. Kursinių darbų rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2006. 

7. Zulumskytė, A. Edukologijos pagrindinių studijų mokslinių darbų rengimo metodinės 

rekomendacijos. Klaipėda, 2003. 
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Pagrindinė taisyklė 

Neperkrauti pateikties: 

➢➢Informacija; 

➢➢Įvairiais šriftais; 

➢➢Neinformatyviais paveikslėliais. 
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PATEIKTIES SUDĖTINĖS DALYS 

 

• Titulinė skaidrė pagal pateiktą pavyzdį -‐ būtina naudoti 

Gimnazijos logotipą, fonas baltas; 

• Tikslas, uždaviniai; 

• Dėstymas turi atsakyti į iškeltus uždavinius, nepridėti 

“nieko nesakančios” teorinės dalies; 

• Išvados; 

• Gali būti atsisveikinimo, palinkėjimo skaidrė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikties turinys 

 

• tekstas be gramatinių ir stiliaus klaidų; 

• tikslūs faktai; 

• sėkmingai atskleista tema; 

• trumpi ir konkretūs sakiniai; 

• pristatymo logika; 

• garsinių ir judesio efektų saikingumas. 
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Tekstas 

 Antraštės trumpos ir aiškios (44 pt); 

 Tekstas turi būti rašomas pakankamai stambiu šriftu (pvz.: Arial 

ne mažesnis nei 28 pt); 

• Tekstą būtina struktūrizuoti: suskaidyti į dalis, 

išryškinti, kas svarbiausia, naudoti suženklintus 

sąrašus. 

• Tekstą lengviau įsiminti, jei jis iliustruojamas 

diagramomis, schemomis, paveikslais. 

• Nedėti į 1 skaidrę kelių diagramų ar formulių 

 

 

 

 

SPALVOS 

 

• Rašykite šviesiomis raidėmis tamsiame fone arba tamsiomis 

raidėmis šviesiame fone; 

• Nereikia naudoti daugybės skirtingų spalvų; 

• Teksto ir fono spalvos turi derėti tarpusavyje; 

• Parinktos spalvos demonstruojant pateiktį projektoriumi gali 

atrodyti kitaip nei Jūsų monitoriaus ekrane; 

• Kai informacija yra svarbi, išskirkite ją ryškesne spalva; 

• Spausdinant pateiktis rekomenduojama nuimti foną. 

Šioje skaidrėje šriftas – Arial 32 



26  

 

Paveikslai, diagramos, lentelės 

• Reikia kiek įmanoma naudoti iliustracijas; 

• Geriausia – viena iliustracija vienoje skaidrėje; 

• Patartina nepateikinėti nesvarbios informacijos grafiniu 
pavidalu; 

• Jei naudojamas grafikas, jis turi būti labai aiškus; 

• Kiekvieno grafike pavaizduoto rezultato reikšmė turi 
būti labai aiški; 

• Prieš keliant duomenis iš lentelių į diagramas, būtina 
įsitikinti, ar tikrai diagrama aiškiau, paprasčiau 
atspindės informaciją. 
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