Pasirenkamojo modulio kūrybinio darbo atlikimas ir vertinimas
Pasirenkamojo modulio kūrybinis darbas atliekamas keliais etapais:
 kūrybinio darbo temos (problemos / užduoties) pasirinkimas ir derinimas su mokytoju;
 kūrybinio darbo atlikimo planavimas;
 kūrybinio darbo atlikimas;
 kūrybinio darbo pristatymas.
Pasirenkamojo modulio kūrybinis darbas vertinamas dviem aspektais:
 bendrųjų gebėjimų vertinimas (1 lentelė);
 dalykinių gebėjimų vertinimas (2 lentelė).
2.
Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio užduoties pavyzdys.
Pasirinkta (ir su mokytoju suderinta) tema sukurkite leidinį pagal pateiktus nurodymus:

leidinį sudaro nemažiau kaip du (A4 formato) puslapiai;

leidinyje pateikiama tema ir informacija apie autorių;

leidinio turinys atitinka pasirinktą temą;

leidinyje pateiktas tekstas yra be rašybos ir skyrybos klaidų;

informacijai perteikti leidinyje naudojamas mokinio sukurtas pastraipos stilius (pvz.,
Mano);

informacijai perteikti leidinyje naudojamas numeruotas ar / ir ženklintas sąrašas;

leidinio tekstas suskaidytas į 2–5 stulpelius (skiltis);

leidinyje naudojamas puošybinis tekstas;

leidinyje pateikti bent keli mokinio sukurti grafiniai objektai (pvz., firminis ženklas,
logotipas, iliustracija, dizaino elementai ir kt.);

leidinyje pateiktos bent kelios mokinio fotografuotos ir redaguotos nuotraukos;

leidinyje pateiktas bent vienas mokinio nuskenuotas ir redaguotas vaizdas;

leidinio spalvinis dizainas – pagal mokinio pasirinkimą, tačiau visame leidinyje
išlaikytas tas pats dizaino stilius:
 parinktas vienodas pagrindinio teksto dydis ir šriftas;
 naudojamas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) sukurtų pastraipų ir antraščių
stilius;
 naudojami vienodo stiliaus puošybiniai elementai (linijos, ornamentai, rėmeliai,
ženklai ir kt.);

leidinys publikuotas (išleistas) pasirinktu būdu (spausdintas popieriuje, spausdintas į
PDF failą, išsaugotas flash faile, paverstas el. knyga ar kt.).
1 lentelė. Mokinio bendrųjų gebėjimų vertinimas
Eil.
Nr.

1
1.1

1.2

Vertinimo
kriterijai

Išsikelti
tikslus.

Planuoti
išteklius.

Pasiekimų lygis

Bendrųjų gebėjimų vertinimas
Savarankiškai kelia klausimus, formuluoja užduotį,
pasirenka sprendimo būdus.
Mokytojo padedamas formuluoja užduotį.
Savarankiškai pasirenka užduoties sprendimo būdus.
Mokytojo padedamas pasirenka užduoties sprendimo būdus.
Savarankiškai pasirenka išteklius užduočiai spręsti,
analizuoja problemą ir daro išvadas, apibendrina, modeliuoja
sprendimo būdus; apibendrina, vertina rezultatus.
Randa atsakymus į paprastus klausimus įvairiuose
šaltiniuose, atrenka, įvertina informaciją, naudoja analogijas.
Padedamas mokytojo ar draugų, randa atsakymus į paprastus
klausimus įvairiuose šaltiniuose, bando taikyti turimas žinias
problemai spręsti.

Vertinimas

1
0
1
0

2

4
2
0

4

Eil.
Nr.

1.3

Vertinimo
kriterijai

Sudaryti
darbų
tvarkaraštį.

Pasiekimų lygis

Vertinimas

Savarankiškai planuoja veiklą užduočiai spręsti, sudaro
darbų tvarkaraštį.
Atlieka paprastas užduotis, naudodamas detalųjį planą,
nurodytas priemones ir naudodamasis mokytojo pagalba.
Dirba pagal mokytojo sudarytą darbų tvarkaraštį.
Vertinimas taškais

4
4

2
0
10

2 lentelė. Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio užduoties reikalavimai
Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai*

2
2.1 Leidinio
maketas ir
teksto
pateikimas.

2.2 Leidinio
grafiniai
objektai.

2.3 Leidinio
dizaino stilius.

2.4 Leidinio
publikavimas.

Pasiekimų lygis

Vertinimas**

Leidinio vertinimas
Leidinys sumaketuotas, atsižvelgiant į leidinio tipą.
Leidinį sudaro ne mažiau kaip du (A4 formato) puslapiai.
Leidinyje pateikiama tema ir informacija apie autorių.
Leidinio turinys atitinka pasirinktą temą.
Leidinio turinys iš dalies atitinka pasirinktą temą.
Leidinyje pateiktas tekstas yra be rašybos ir skyrybos klaidų.
Leidinyje pateiktame tekste yra rašybos ir / ar skyrybos
klaidų.
Informacijai perteikti leidinyje naudojamas mokinio sukurtas
pastraipos stilius.
Informacijai perteikti leidinyje naudojamas numeruotas
ar / ir ženklintas sąrašas.
Leidinio tekstas (dalis teksto) suskaidytas į 2–5 stulpelius
(skiltys).
Leidinyje naudojamas puošybinis tekstas.
Leidinyje pateikti keli mokinio sukurti grafiniai objektai.
Leidinyje pateiktas tik vienas mokinio sukurtas grafinis
objektas.
Leidinyje pateiktos
kelios mokinio fotografuotos
nuotraukos.
Leidinyje pateikta viena mokinio fotografuota nuotrauka.
Leidinyje pateiktos kelios mokinio redaguotos nuotraukos.
Leidinyje pateikta viena mokinio redaguota nuotrauka.
Leidinyje pateiktas bent vienas mokinio nuskenuotas
vaizdas.
Leidinyje pateiktas mokinio nuskenuotas vaizdas tinkamai
redaguotas.
Išlaikytas vientisas leidinio dizaino stilius*:
 parinktas vienodas pagrindinio teksto dydis ir šriftas;
 naudojamas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.)
sukurtų pastraipų ir antraščių stilius;
 naudojami vienodo stiliaus puošybiniai elementai
(linijos, ornamentai, rėmeliai, ženklai ir kt.).
Leidinys publikuotas (išleistas) pasirinktu būdu.
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Vertinimas taškais
* Atsižvelgiant į mokinio darbo ypatumus, galima keisti kriterijus ir jų vertinimą iki 10 proc. taškų.
** Už kiekvieno reikalavimo nevykdymą įvertinimas mažinamas 1 tašku.

1
30

Užduoties pavyzdys
Lankstinuko „Ką ir kaip mes rašome?“ sukūrimas
Sukurkite lankstinuką-atmintinę apie įvairių teksto darbų rašymą. Lankstinuke pateikite
svarbiausią informaciją apie rašymo tipus, rašomųjų darbų struktūrą, taip pat pateikite nuorodų į
kitas svetaines šia tema.
Galimas užduoties sprendimas

1 pav. Lankstinuko „Ką ir kaip mes rašome?“ maketas

Lankstinuką „Ką ir kaip mes rašome?“ galite rasti faile LANKSTINUKAS_Ką ir kaip mes
rašome?.pdf
Užduoties vertinimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Lankstinuko „Ką ir kaip mes rašome?“ vertinimas
Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai*

1
1.1 Išsikelti
tikslus.

1.2 Planuoti
išteklius.

1.3 Sudaryti darbų
tvarkaraštį.

Pasiekimų lygis

Vertinimas**

Bendrųjų gebėjimų vertinimas
Savarankiškai kelia klausimus, formuluoja užduotį, pasirenka
sprendimo būdus.
Mokytojo padedamas formuluoja užduotį.
Savarankiškai pasirenka užduoties sprendimo būdus.
Mokytojo padedamas pasirenka užduoties sprendimo būdus.
Savarankiškai pasirenka išteklius užduočiai spręsti, analizuoja
problemą ir daro išvadas, apibendrina, modeliuoja sprendimo
būdus; apibendrina, vertina rezultatus.
Randa atsakymus į paprastus klausimus įvairiuose šaltiniuose,
atrenka, įvertina informaciją, naudoja analogijas.
Padedamas mokytojo ar draugų, randa atsakymus į paprastus
klausimus įvairiuose šaltiniuose, bando taikyti turimas žinias
problemai spręsti.
Savarankiškai planuoja veiklą užduočiai spręsti, sudaro darbų
tvarkaraštį.
Atlieka paprastas užduotis, naudodamas detalųjį planą,
nurodytas priemones ir naudodamasis mokytojo pagalba.
Dirba pagal mokytojo sudarytą darbų tvarkaraštį.
Vertinimas taškais

2
2.1 Leidinio
maketas ir
teksto
pateikimas.

2.2 Leidinio
grafiniai
objektai.

Leidinio vertinimas
Leidinys tvarkingai sumaketuotas, atsižvelgiant į leidinio tipą.
Leidinį sudaro ne mažiau kaip du (A4 formato) puslapiai.
Leidinyje pateikiama tema ir informacija apie autorių.
Leidinio turinys atitinka pasirinktą temą.
Leidinio turinys iš dalies atitinka pasirinktą temą.
Leidinyje pateiktas tekstas yra be rašybos ir skyrybos klaidų.
Leidinyje pateiktame tekste yra rašybos ir / ar skyrybos
klaidų.
Informacijai perteikti leidinyje naudojamas mokinio sukurtas
pastraipos stilius.
Informacijai perteikti leidinyje naudojamas numeruotas ar / ir
ženklintas sąrašas.
Leidinio tekstas (dalis teksto) suskaidytas į 2–5 stulpelius
(skiltys).
Leidinyje naudojamas puošybinis tekstas.
Leidinyje pateikti keli mokinio sukurti grafiniai objektai.
Leidinyje pateiktas tik vienas mokinio sukurtas grafinis
objektas.
Leidinyje pateiktos kelios mokinio fotografuotos nuotraukos.
Leidinyje pateikta viena mokinio fotografuota nuotrauka.
Leidinyje pateiktos kelios mokinio redaguotos nuotraukos.
Leidinyje pateikta viena mokinio redaguota nuotrauka.
Leidinyje pateiktas bent vienas mokinio nuskenuotas vaizdas.
Leidinyje pateiktas mokinio nuskenuotas vaizdas tinkamai
redaguotas.
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Eil.
Nr.

Vertinimo
kriterijai*

2.3 Leidinio
dizaino stilius.

2.4 Leidinio
publikavimas.

Pasiekimų lygis

Vertinimas**

Išlaikytas vientisas leidinio dizaino stilius*:
1. parinktas vienodas pagrindinio teksto dydis ir šriftas;
2. naudojamas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.)
sukurtų pastraipų ir antraščių stilius;
3. naudojami vienodo stiliaus puošybiniai elementai (linijos,
ornamentai, rėmeliai, ženklai ir kt.).
Leidinys publikuotas (išleistas) pasirinktu būdu.
Vertinimas taškais
Iš viso
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* Atsižvelgiant į mokinio darbo ypatumus, galima keisti kriterijus ir jų vertinimą iki 10 proc. taškų.
** Už kiekvieno reikalavimo nevykdymą įvertinimas mažinamas 1 tašku.

