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Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir 
vertinimas

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos 
informacinių technologijų mokytoja

Rima Šiaulienė

IT PUPP kūrybinio darbo 
išbandymas

2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių darbų parengimo ir 
vertinimo išbandyme dalyvavo visi gimnazijos dešimtos 
(antros) klasės mokiniai.

Mokinių kūrybiniai darbai pagal modulius:

• Kompiuterinės leidybos pradmenys (5 grupės)

• Tinklalapių kūrimo pradmenų (5 grupės)

• Programavimo pradmenų (5 grupės)
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Kūrybinio darbo planavimas (1)
Kovas

I savaitė – mokiniai pasirinktas temas aptaria ir
derina su mokytoju. Prasideda informacijos
paieška.

II savaitė – mokiniai ieško ir atrenka informaciją,
konsultuojasi dėl temos su mokytoju.

III savaitė – direktorius patvirtina temas įsakymu.
Temos jau nebekeičiamos.

III-IV savaitės mokiniai pristato mokytojui savo
idėjas, tikslus, pateikia atrinktą informaciją,
aptaria darbo eigą, pradeda kūrybinį darbo
atlikimą.
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Kūrybinio darbo planavimas (2)
Balandis

I-III savaitės – mokiniai atlieka kūrybinį darbą.

IV savaitė – darbai atiduodami mokytojui.
Pradeda ruoštis darbų pristatymui.

Gegužė

I-III savaitės – mokiniai pristato kūrybinius 
darbus. Mokytojas vertina mokinių darbus, 
pildo protokolus.

IV savaitė – palikta rezervui.
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Pasirinktų temų  pavyzdžiai:
Brošiūra „Justino Marcinkevičiaus poezija“
Brošiūra „Fotografija ir jos gudrybės“
Brošiūra „Katės“
Lankstinukas „Mano mėgstamiausias serialas“
Lankstinukas „Liepaitės“
Fotoalbumas „Klasės akimirkos“
Atvirukų rinkinys „Receptai“
Skrajutė „Įmonės reklama“
Plakatas „Vasaros stovykla Noriu! Veikiu! Turiu!“

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulis
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Mokinių planų pavyzdžiai (1)
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Mokinių planų pavyzdžiai (2)
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Mokinių planų pavyzdžiai (3)
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Mokinių planų pavyzdžiai (4)
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Mokinių planų pavyzdžiai (5)
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Mokinių darbų pavyzdžiai (1)
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Mokinių darbų pavyzdžiai (2)
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Mokinių darbų pavyzdžiai (3)
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Mokinių darbų pavyzdžiai (4)
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Mokinių darbų pavyzdžiai (5)
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PAVYZYDYS

Lankstinukas „Vilniaus pastatai“.

Atlikto kūrybinio darbo vertinimas
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Bendrųjų gebėjimų vertinimas
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Kompiuterinės 
leidybos 
pradmenų 
modulio 
užduoties 
vertinimas
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Mokinio kūrybinio darbo ir pristatymo 
vertinimas
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Pasirinktų temų  pavyzdžiai:

Programa „Veiksmai su trupmenomis“

Programa „Žaidimas „Negyvenama sala“

Programa „Matavimo vienetų keitimas vienų kitais“

Programa „Aritmetinio skaičiavimo užduočių 
parengimas“

Programa „Treniruočių kalorijų skaičiuoklė“

Programa „Testas“

Programavimo pradmenų modulis
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Mokinių planų pavyzdžiai (1)
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Mokinių planų pavyzdžiai (2)

23

Mokinių darbų pavyzdžiai (1)
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Mokinių darbų pavyzdžiai (2)

25

PAVYZYDYS

Programa „Aparatinės 
kompiuterio įrangos 
suderinamumas“.
Programa nustato ar 
kompiuterio aparatinė 
įranga yra tinkama 
pasirinktam žaidimui 
žaisti.
Užduoties aprašymas:

Atlikto kūrybinio darbo vertinimas
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Bendrųjų gebėjimų vertinimas

27

Programa
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Programos vertinimas
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Programos vertinimas
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Mokinio kūrybinio darbo ir pristatymo vertinimas
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Mokinių darbų pristatymas

Kūrybinių darbų pristatymams buvo skirtas 
gegužės mėnuo.

Mokiniai darbus pristatė visai klasei, į kelis 
pristatymus buvo pakviesti devintos (pirmos) 
klasės mokiniai.  
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IT PUPP išbandymas (NEC)

2013-2014 m.m. IT PUPP  išbandyme orgaznizuotame 
NEC dalyvauja 43 gimnazijos antrų (dešimtų) klasių 
mokiniai.

Mokinių kūrybiniai darbai pagal modulius:

• Tinklalapių kūrimo pradmenų (1 grupė)

• Programavimo pradmenų (2 grupės)
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2014 m. bandomojo ITPUPP vykdymas 
Kūrybinis darbas

• Kūrybinio darbo temas renkasi mokiniai, 
derina su mokytoju arba suformuluoja 
padedami mokytojo.  

• Kūrybinio darbo temos (problemos / 
užduoties) pasirinkimas ir derinimas su 
mokytoju – iki vasario 28 dienos. 

• Po vasario 28 dienos kūrybinio darbo temų 
keisti negalima. 
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Kūrybinių darbų temos
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Kūrybinio darbo pristatymas

• Kūrybinis darbas pristatomas žodžiu mokinio pasirinktu 
būdu, pristatymui skiriama iki 10 min. 

• Kūrybinio darbo ir jo pristatymo vertinimas 
organizuojamas mokyklos nustatyta tvarka, 
pasirenkant vieną iš variantų: 

� skiriant kelias dienas mokslo metų pabaigoje, 

� ugdymo proceso metu (pvz., per informacinių 
technologijų pamokas), 

� organizuojant kaip atskirus renginius kultūrinei, 
meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, 
socialinei, prevencinei veiklai skirtomis dienomis 
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Kūrybinio darbo vertinimas

• Kūrybinis darbas vertinamas dviem aspektais: 

� bendrųjų gebėjimų vertinimas; 

� pasirenkamojo modulio dalykinių gebėjimų 
vertinimas. 

• Papildomi taškai gali būti skiriami už mokinio 
dalyvavimą informacinių technologijų olimpiadose ir 
konkursuose per pastaruosius dvejus metus. 

• Kūrybinio darbo ir jo pristatymo maksimalus vertinimas 
50 taškų. 
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Kūrybinių darbų vertinimas
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Pavyzdžiai
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Kompiuterinės 
leidybos 
modulio 
kūrybinio 

darbo 
vertinimas
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Programamvimo 
pradmenų 
modulio 

kūrybinio darbo 
vertinimas
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IT PUPP Testas

• Testo atlikimas organizuojamas Nacionalinio 
egzaminų centro iš anksto paskirtą dieną. 
Planuojama balandžio 22 – gegužės 2 
dienomis pagal NEC numatytą vykdymo 
instrukciją. 
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GAL NORĖTUMĖTE KLAUSTI?

r.siauliene@gmail.com
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