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Projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos
sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“

Produktai:

• Mąstymo gebėjimų vertinimo programa pradinio ir pagrindinio 
ugdymo koncentre (3-10 klasėse)

• konstruktas;
• lygių aprašai;
• vertinimo instrumentų charakteristikos. 

• Mąstymo gebėjimus vertinančios užduotys 



„Istorija“

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas
(8-10 klasės)

2014 2015                   2016                  2017                   2018
Dalyvavusių mokyklų skaičius 

243                           249                         289                         371                                474

Nacionalinis loginio 
mąstymo ir problemų 
sprendimo konkursas
(pradinio ugdymo 3-4 

klasės)
(dalyvavo 236 mokyklos)

2018  

Nacionalinis kritinio 
mąstymo ir problemų 
sprendimo konkursas

8-10 klasėms
(dalyvavo 365 mokyklos)

5-7 klasėms
(dalyvavo 331 mokyklos)

pradinio ugdymo 3-4 
klasėms

(dalyvavo 315 mokyklos)

2019 (vyko 2020 m. sausio 

mėn., ribotas dalyvių skaičius)

???

Mokinių pasiekimų 
pagerinimo plano/susitarimų 
(inspiruotų tarptautinio PISA 
tyrimo)  viena iš veiklų

Užduočių kontekstai prasiplėtė 
(nebesusiję tik su gamtos mokslais ar 
matematika, aprėpia praktiškai visus 
dalykus, integruoti, gyvenimiški).

Vertinami mokinių mąstymo gebėjimai 
išsigrynino,  atsiskleidė jų 
universalumas.

„universalumas“



Bendrieji mąstymo gebėjimai ir mąstymo gebėjimai konkrečiame 
dalyke

Bendrieji mąstymo gebėjimai – nepriklausantys nuo konkretaus mokomojo turinio 
kognityviniai ir socialiniai - emociniai procesai:
• aprėpiantys skirtingas sritis;
• apimantys bendruosius samprotavimo įgūdžius, metakognityvinį mąstymą, į tikslą 

nukreipto elgesio savireguliaciją; 
• tai potencialus šaltinis gerinant konkrečios srities mąstymo gebėjimus. (Leuther, 

Klieme, Meyer&Wirth, 2004)

Mąstymo gebėjimai konkrečiame dalyke yra panašūs į bendruosius mąstymo gebėjimus 
tačiau siekiant konkretaus tikslo susiduriama su „kliūtimis“ - tampa svarbu:
• reikalingų sąvokų / apibrėžimų išmanymas bei gebėjimas įgyti šias žinias;
• dalykinės kalbos įvaldymas. (Kuvlja, Shaw &Petkaki, 2019, Cambridge International

Research Seminar)



Mokykloje yra 75 mokiniai. Šioje mokykloje galima mokytis 3 kalbų: anglų, prancūzų ir vokiečių.

Žinoma, kad: 
15 mokinių mokosi trijų kalbų;
44 mokiniai mokosi anglų, 36 – vokiečių, 31 – prancūzų kalbos;
4 mokiniai mokosi anglų ir prancūzų kalbų;
3 mokiniai mokosi prancūzų ir vokiečių kalbų;
10 mokinių mokosi anglų ir vokiečių kalbų;
11 mokinių nesimoko nei anglų, nei vokiečių, nei prancūzų kalbų.

• Nubraižykite Veno diagramą, vaizduojančia informaciją apie 75 šios mokyklos mokinius.

• Apskaičiuokite atsitiktinai atsirinkto šios mokyklos mokinio tikimybę mokytis tik vienos kalbos. 

Bendrieji/dalykiniai mąstymo (problemų sprendimo) gebėjimai
(Kuvlja, Shaw &Petkaki, 2019, Cambridge International Research Seminar)



Mąstymo gebėjimų vertinimo konstruktas

Aukštesnieji mąstymo gebėjimai apima platų įvairių tarpusavyje susijusių 
įgūdžių spektrą, tačiau galima išskirti du svarbesnius jų aspektus:

• kritinis mąstymas – gebėjimas interpretuoti ir apibendrinti turimą 
informaciją bei įvertinti, kokias išvadas, nuomones ar vertinimus galima 
daryti remiantis tokia informacija analizuojant jos kaip argumentų ir 
įrodymų pagrįstumą; 

• problemų sprendimas – gebėjimas atsirinkti reikalingą informaciją bei 
atrasti strategiją, kaip galima pertvarkyti ir panaudoti šią informaciją 
konkrečiai užduočiai spręsti. 

Remiamasi: literatūros analize; sukaupta patirtimi, turimais duomenimis; užsienio šalių mąstymo testais, programomis.
Šiuo metu jau yra nemažai stojamųjų testų į gerus užsienio universitetus, kurie matuoja stojančiųjų mąstymo gebėjimus, pvz. The 
International Medical Admission Test (IMAT), BioMedical Admissions Test (BMAT), Thinking Skills Assessment Oxford / Cambridge
(konstruktas - kritinis mąstymas ir problemų sprendimas), California Critical Thinking Skills Test (CCTST), Assessment of Critical 
Thinking (ACT) in Science and Mathematics (Indija, moksleiviams ir mokytojams), ...
Australijos bendrajame ugdyme naudojamas kritinio ir kūrybinio mąstymo konstruktas. 
...



Darbo jėgos kaita profesijų grupėse, kurioms būdingi skirtingi 
problemų sprendimo gebėjimai

Skilled for Life - Presentation by Andreas Schleicher at the 2nd PIAAC 
International Conference held in Haarlem, the Netherlands 22 November 2015

Aukšti problemų 
sprendimo gebėjimai

Žemi problemų 
sprendimo gebėjimai

Vidutiniškai žemi problemų 
sprendimo gebėjimai



Kembridžo universiteto mąstymo testo TSA (Thinking Skills
Assessment) konstruktas 

Kritinis mąstymas :
• argumentavimo supratimo gebėjimai;

• duomenų analizės ir išvadų darymo gebėjimai;

• mąstymo naudojant kasdieninę kalbą gebėjimai.

Problemų sprendimas:
• užduočiai atlikti reikalingos informacijos atrinkimo gebėjimai;

• analogijų atpažinimo gebėjimai;

• tinkamų procedūrų parinkimo gebėjimai. 



Australijos bendrajame ugdyme naudojamo Kritinio ir 
kūrybinio mąstymo konstruktas

• žingeidumas – idėjų identifikavimo, tyrinėjimo ir duomenų tvarkymo 
gebėjimai;

• idėjų generavimo, galimybių nagrinėjimo ir veikimo gebėjimai;

• analizės, sintezės ir mąstymo vertinimo gebėjimai;

• metakognityviniai ir procesų reflektavimo gebėjimai.



Mąstymo gebėjimų vertinimo konstruktas

Kritinis mąstymas Problemų sprendimas

KM1. Pagrindinės idėjos identifikavimas PS1. Tinkamų duomenų radimas 

KM2. Išvadų darymas PS2. Duomenų pertvarkymas 

KM3. Hipotezės formulavimas PS3. Sprendinių radimas 

KM4. Prasminių ryšių identifikavimas PS4. Strategijų radimas 

KM5. Įrodymų paieška PS5. Dėsningumų radimas 

KM6. Įrodymų pasvėrimas PS6. Erdvinis mąstymas 

KM7. Kritinis informacijos ir šaltinių vertinimas PS7. Darbas su modeliais 

PS8. Būtinų ir pakankamų duomenų identifikavimas 



Kiekvienam gebėjimui parengta:

Apibrėžimas

KM4. Prasminių ryšių identifikavimas – gebėjimas surasti, identifikuoti, suprasti prasminius ryšius 
tarp dviejų ar kelių dėmenų, t. y. nustatyti priežasties–pasekmės ryšį, panašumas ir skirtumus, rasti 
analogijas.

Lygių aprašai

Užduočių pavyzdžiai

Gebėjimas 3-4 kl. 5-6 kl. 7-8 kl. 9-10 kl.

KM4. 

Prasminių 

ryšių 

identifikavim

as

KM4.1. Geba įžvelgti aiškiai 

matomas sąsajas tarp skirtingų 

dalykų ar idėjų, susieti žinomus 

dalykus naujomis sąsajomis.

Žr. Priedo Nr. 1 KM4.1 užduotį.

KM4.2. Geba įžvelgti 

sąsajas tarp skirtingų dalykų 

ar idėjų, pritaikyti jas 

naujuose kontekstuose. 

Žr. Priedo Nr. 1 KM4.2 

užduotį.

KM4.3. Geba įžvelgti sąsajas 

tarp skirtingų dalykų ar idėjų, 

pateiktų perkeltine prasme, 

pritaikyti jas naujuose 

kontekstuose. 

Žr. Priedo Nr. 1 KM4.3 

užduotį.

KM4.4. Geba įžvelgti sąsajas 

tarp skirtingų dalykų ar idėjų 

bei šias sąsajas 

pagrindžiančius principus ir 

dėsningumus, pritaikyti juos 

naujuose kontekstuose.

Žr. Priedo Nr. 1 KM4.4 

užduotį.



Kritinis mąstymas

KM1. Pagrindinės idėjos identifikavimas Informacijos / duomenų analizės įgūdis nustatyti pagrindinę idėją (pagrindinę mintį) ar ją

išgryninti iš tiesiogiai ar netiesiogiai pateiktos informacijos.

KM2. Išvadų darymas Gebėjimas suvokti ar suformuluoti išvadą, kaip teiginį, išvestą iš kitų teiginių, sprendimą,

išvestą iš kitų sprendimų, kokios nors veiklos padarinį, rezultatą.

KM3. Hipotezės formulavimas Gebėjimas formuluoti pagrįstą turima informacija spėjimą, prielaidą ar prognozę, kurios

teisingumas galėtų būti patvirtintas tolimesniu tyrimu bei parodančią, kaip vienas

kintamasis gali pasikeisti priklausomai nuo kito kintamojo.

KM4. Prasminių ryšių identifikavimas Gebėjimas surasti, identifikuoti, suprasti prasminius ryšius tarp dviejų ar kelių dėmenų, t.

y. nustatyti priežasties – pasekmės ryšį, panašumas ir skirtumus, rasti analogijas.

KM5. Įrodymų paieška Gebėjimas surasti teiginį patvirtinančius argumentus ar įrodymus.

KM6. Įrodymų pasvėrimas Gebėjimas atsirinkti tinkamą argumentacijos kriterijų ir pagal jį vertinti įrodymus.

KM7. Kritinis informacijos ir šaltinių 

vertinimas 

Gebėjimas vertinti informacijos ir šaltinių patikimumą, objektyvumą.



Problemų sprendimas

PS1. Tinkamų duomenų radimas
Gebėjimas iš duotos informacijos atrinkti reikalingus duomenis pagal pateiktus ar

nusistatytus kriterijus ir atmesti perteklinę informaciją.

PS2. Duomenų pertvarkymas Gebėjimas pateiktus duomenis transformuoti į kitokį pavidalą pagal užduoties reikalavimus.

PS3. Sprendinių radimas Gebėjimas pritaikyti pateiktą ar akivaizdų užduoties atlikimo būdą.

PS4. Strategijų radimas Gebėjimas atrasti efektyvų užduoties atlikimo būdą, kai jis nėra akivaizdus.

PS5. Dėsningumų radimas
Gebėjimas pateiktoje informacijoje įžvelgti tam tikrus pasikartojančius principus bei juos

pritaikyti.

PS6. Erdvinis mąstymas
Gebėjimas suvokti kūnų dydžius, formas ir santykius erdvėje, mintyse projektuoti objektų

padėtį ir judėjimą.

PS7. Darbas su modeliais
Gebėjimas spręsti problemą, kuomet visa ar dalis informacijos pateikiama modeliu (realaus

reiškinio, proceso, struktūros, sistemos abstrakcija).

PS8. Būtinų ir pakankamų duomenų 

identifikavimas

Gebėjimas atpažinti, ar pakanka informacijos problemai išspręsti (pakankami duomenys) bei

nustatyti, be kurios informacijos neįmanoma išspręsti problemos (būtini duomenys).



• Informacijos apimtis – elementų (kriterijų / šaltinių / modelių / idėjų), į kuriuos reikia 
atsižvelgti atliekant užduotį, kiekis.

• Informacijos sudėtingumas – elemento (pagrindinės idėjos / išvados / sąsajos / principo / 
įrodymo / kriterijaus) radimo sąlygoje sudėtingumas.

• Konteksto pažįstamumas – konteksto, kuris naudojamas užduotyje, atpažįstamumas.

• Veiksmų apimtis – operacijų, reikalingų atliekant užduotį, kiekis.

• Veiksmų sudėtingumas – papildomų operacijų, reikalingų atliekant užduotį, sudėtingumas.

Gebėjimų lygiams aprašyti naudotos skalės



Mąstymo gebėjimus vertinančios užduotys: 

• e-formatas, praktiškai automatinis vertinimas;

• kontekstai – gyvenimiški, realūs, taip pat ir „fantastiniai“;

• įvadinė medžiaga – piešiniai, įvairiausi tekstai (nuo poezijos iki 
mokslinių knygų bei žurnalų), iliustracijos, skelbimai, iškarpos, knygų 
viršeliai ...;

• reikalaujančios tik bazinių žinių;

• universalumas, integralumas.



Pagrindinės idėjos
identifikavimas

Informacijos / duomenų analizės įgūdis
nustatyti pagrindinę idėją (pagrindinę mintį)
ar ją išgryninti iš tiesiogiai ar netiesiogiai
pateiktos informacijos.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM1.1. Pažįstamame kontekste iš 

pateiktos informacijos geba 

pasirinkti teiginį, kuriuo yra 

išreikšta pagrindinė idėja. 

Identifikuoja žinomą informaciją ir 

svarbiausias tyrimo, diskusijos 

idėjas iš vieno šaltinio.

KM1.2. Pažįstamame kontekste iš 

pateiktos informacijos geba 

atpažinti perfrazuotą, netiesiogiai 

suformuluotą mintį, artimą 

pagrindinei idėjai. Identifikuoja ir 

atrenka informaciją bei susieja 

svarbiausias tyrimo, diskusijos 

idėjas iš kelių šaltinių.

KM1.3. Nepažįstamame kontekste, kai 

idėja tiesiogiai ar netiesiogiai 

formuluojama atskiru teiginiu, iš turimos 

informacijos geba identifikuoti teiginį, 

kuris labiausiai atitiktų pagrindinę idėją. 

Identifikuoja ir patikslina svarbią 

pagrindinei idėjai suvokti reikalingą 

informaciją bei suskirsto idėjas pagal 

prioritetus. 

KM1.4. Nepažįstamame ar mažiau pažįstamame 

kontekste, kai pagrindinė idėja visai 

nesuformuluota (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai), 

geba ją formuluoti patys arba identifikuoti iš 

pateiktų atsakymų. Išgrynina informaciją ir 

idėjas iš įvairių tekstų, kai tyrinėjamos 

sudėtingos problemos, paaiškina / suskirsto 

sudėtingą informaciją ir idėjas, gautas iš įvairių 

šaltinių.



Pagrindinės idėjos identifikavimas



Išvadų darymas

Gebėjimas suvokti ar suformuluoti išvadą, kaip
teiginį, išvestą iš kitų teiginių, sprendimą,
išvestą iš kitų sprendimų, kokios nors veiklos
padarinį, rezultatą.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM2.1. Pažįstamame kontekste, 

remdamiesi vienu šaltiniu, geba 

atpažinti aiškiai suformuluotą 

išvadą. 

KM2.2. Pažįstamame kontekste, 

remdamiesi vienu ar keliais 

šaltiniais, geba atpažinti tiesiogiai 

ar netiesiogiai suformuluotą 

išvadą. 

KM2.3. Nepažįstamame kontekste, 

remdamiesi vienu ar keliais šaltiniais, 

geba atpažinti tiesiogiai ar netiesiogiai 

suformuluotą išvadą. 

KM2.4. Nepažįstamame sudėtingame kontekste, 

remdamiesi keliais šaltiniais, geba atpažinti 

tiesiogiai ar netiesiogiai suformuluotą išvadą.



Išvadų darymas



Hipotezių formulavimas

.

Gebėjimas formuluoti turima informacija 
pagrįstą spėjimą, prielaidą ar prognozę, 
kurios teisingumas galėtų būti patvirtintas 
tolimesniu tyrimu, bei parodančią, kaip 
vienas kintamasis gali pasikeisti 
priklausomai nuo kito kintamojo.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM3.1. Pažįstamame kontekste, 

remdamiesi nedidelės apimties 

šaltiniu, geba atpažinti suformuluotą 

hipotezę ir atrinkti tinkamą.

KM3.2. Pažįstamame kontekste, 

remdamiesi šaltiniu, geba atrinkti 

tinkamą hipotezę ir įvertinti jos 

pagrįstumą.

KM3.3. Pažįstame ar nepažįstamame 

kontekste, remdamiesi sudėtingesnio 

turinio šaltiniu, geba atrinkti tinkamą 

hipotezę ir įvertinti jos pagrįstumą.

KM3.4. Nepažįstamame kontekste, remdamiesi 

keliais šaltiniais, geba atrinkti tinkamą hipotezę 

ir įvertinti jos pagrįstumą.



Hipotezių formulavimas

.



Prasminių ryšių
identifikavimas

Gebėjimas surasti, identifikuoti, suprasti
prasminius ryšius tarp dviejų ar kelių
dėmenų, t. y. nustatyti priežasties –
pasekmės ryšį, panašumas ir skirtumus, rasti
analogijas.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM4.1. Geba įžvelgti aiškiai 

matomas sąsajas tarp skirtingų 

dalykų ar idėjų, susieti žinomus 

dalykus naujomis sąsajomis.

KM4.2. Geba įžvelgti sąsajas tarp 

skirtingų dalykų ar idėjų, pritaikyti 

jas naujuose kontekstuose. 

KM4.3. Geba įžvelgti sąsajas tarp 

skirtingų dalykų ar idėjų, pateiktų 

perkeltine prasme, pritaikyti jas naujuose 

kontekstuose. 

KM4.4. Geba įžvelgti sąsajas tarp skirtingų 

dalykų ar idėjų bei šias sąsajas pagrindžiančius 

principus ir dėsningumus, pritaikyti juos 

naujuose kontekstuose.



Prasminių ryšių identifikavimas



KM4.Prasminių ryšių identifikavimas. Užduočių pavyzdžiai
3-4 klasė 9-10 klasė



Įrodymų paieška

.

Gebėjimas surasti teiginį 
patvirtinančius argumentus ar 
įrodymus.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM5.1. Geba susieti teiginį su jį 

palaikančiu įrodymu, kai jų ryšys 

yra tiesioginis ir akivaizdus. 

KM5.2. Geba susieti teiginį su jį 

palaikančiu įrodymu, kai jų ryšys 

nėra tiesioginis ir akivaizdus. 

KM5.3. Geba susieti teiginį su jį 

palaikančiu įrodymu, kai jų ryšys nėra 

tiesioginis ir akivaizdus ir jiems susieti 

reikia padaryti tarpinę prielaidą ar išvadą.

KM5.4. Geba susieti teiginį su jį palaikančiu 

įrodymu, kai jų ryšys nėra tiesioginis ir 

akivaizdus ir jiems susieti reikia padaryti 

tarpines prielaidas ir išvadas. 



Įrodymų paieška

.



Įrodymų
pasvėrimas

Gebėjimas atsirinkti tinkamą 
argumentacijos kriterijų ir 
pagal jį vertinti įrodymus. 

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM6.1. Geba iš pateiktų aiškiai 

suformuluotų įrodymų atsirinkti 

tinkamiausią, kai atrankos kriterijus 

yra akivaizdus.

KM6.2. Geba iš pateiktų įrodymų 

atsirinkti tinkamiausią, kai 

atrankos kriterijus yra palyginti 

akivaizdus.

KM6.3. Geba iš pateiktų tiesiogiai 

suformuluotų įrodymų atsirinkti 

tinkamiausią, kai atrankos kriterijus nėra 

akivaizdus, arba iš pateiktų netiesiogiai 

suformuluotų įrodymų geba atsirinkti 

tinkamiausią, kai atrankos kriterijus yra 

akivaizdus.

KM6.4.Geba iš pateiktų netiesiogiai 

suformuluotų įrodymų atsirinkti tinkamiausią, 

kai atrankos kriterijus nėra akivaizdus.



Įrodymų pasvėrimas



Gebėjimas vertinti informacijos ir
šaltinių patikimumą, objektyvumą.

Kritinis informacijos ir 
šaltinių vertinimas

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

KM7.1. Geba atskirti faktą nuo 

nuomonės, įvertinti šaltinių 

patikimumą.

KM7.2. Geba įvertinti šaltinių 

šališkumą.

KM7.3. Geba įvertinti šaltinių pateikiamą 

nesudėtingą informaciją, atsižvelgia į 

pateikiamos informacijos patikimumą ir 

reprezentatyvumą.

KM7.4. Geba įvertinti šaltinių pateikiamą įvairią 

informaciją, atsižvelgia į pateikiamos 

informacijos patikimumą ir reprezentatyvumą.



Kritinis informacijos ir šaltinių vertinimas



Gebėjimas iš duotos informacijos
atrinkti reikalingus duomenis pagal
pateiktus ar nusistatytus kriterijus ir
atmesti perteklinę informaciją.

Tinkamų duomenų 
radimas

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS1.1. Geba iš pateiktos 

informacijos atrinkti duotą 

kriterijų atitinkančius 

duomenis. 

PS1.2. Geba iš pateiktos 

informacijos atrinkti kelis 

duotus kriterijus atitinkančius 

duomenis.

PS1.3. Geba iš pateiktos 

informacijos atrinkti kelis duotus 

arba nusistatytus kriterijus 

atitinkančius duomenis atlikdami 

papildomus nesudėtingus duomenų 

apdorojimo veiksmus. 

PS1.4. Geba iš pateiktos informacijos 

atrinkti kelis duotus arba nusistatytus 

kriterijus atitinkančius duomenis atlikdami 

sudėtingus duomenų apdorojimo 

veiksmus. 



Tinkamų duomenų radimas



Duomenų pertvarkymas

Gebėjimas pateiktus duomenis
transformuoti į kitokį pavidalą pagal
užduoties reikalavimus.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS2.1. Geba nesudėtingus duomenis 

transformuoti į kitą pavidalą pagal 

pateiktą kriterijų ar metodą.

PS2.2. Geba sudėtingesnius 

duomenis transformuoti į kitą 

pavidalą pagal pateiktą kriterijų ar 

metodą.

PS2.3. Geba sudėtingesnius duomenis 

transformuoti į kitą neįprastą pavidalą 

pagal pateiktą arba nusistatytą kriterijų ar 

metodą.

PS3.4. Geba sudėtingus duomenis transformuoti 

į kitą neįprastą pavidalą derindamas kelis 

kriterijus ar metodus.



Duomenų 
pertvarkymas



Gebėjimas pritaikyti pateiktą ar
akivaizdų užduoties atlikimo būdą.

Sprendinių radimas

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS3.1. Geba pateiktą strategiją 

pritaikyti nesudėtingai užduočiai 

atlikti.

PS3.2. Geba pateiktą strategiją ar 

akivaizdų užduoties atlikimo būdą 

pritaikyti užduočiai, 

reikalaujančiai daugiau nei vieno 

žingsnio, atlikti.

PS3.3. Geba pateiktą strategiją ar 

akivaizdų užduoties atlikimo būdą 

pritaikyti sudėtingai užduočiai atlikti.

PS3.4. Geba pateiktą strategiją papildyti ar 

praplėsti ir pritaikyti sudėtingai užduočiai atlikti.



Sprendinių radimas



Strategijų radimas

Gebėjimas atrasti efektyvų užduoties
atlikimo būdą, kai jis nėra akivaizdus.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS4.1. Geba susidaryti strategiją 

užduočiai atlikti, kai kontekstas 

nesudėtingas.

PS4.2. Geba susidaryti strategiją 

užduočiai atlikti, kai kontekstas 

reikalauja daugiau nei vieno 

atlikimo žingsnio.

PS4.3. Geba susidaryti strategiją 

užduočiai atlikti, kai kontekstas 

sudėtingas arba pateiktas didelis 

informacijos kiekis.

PS4.4. Geba susidaryti efektyvią strategiją 

užduočiai atlikti, kai kontekstas sudėtingas arba 

pateiktas didelis informacijos kiekis.



Strategijų radimas



Dėsningumų radimas

Gebėjimas pateiktoje informacijoje
įžvelgti tam tikrus pasikartojančius
principus bei juos pritaikyti.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS5.1. Geba rasti ir taikyti 

dėsningumą nesudėtingoje ir 

negausioje objektų sekoje. 

PS5.2. Geba rasti ir taikyti 

dėsningumą sudėtingoje ir gausioje 

objektų sekoje. 

PS5.3. Geba rasti ir taikyti dėsningumą 

sudėtingoje ir gausioje objektų sekoje 

atlikdamas nesudėtingas duomenų 

apdorojimo procedūras.

PS5.4. Geba rasti ir taikyti dėsningumą 

sudėtingoje ir gausioje objektų sekoje atlikdamas 

kelias duomenų apdorojimo procedūras.



Dėsningumų radimas



Erdvinis mąstymas

Gebėjimas suvokti kūnų dydžius, formas
ir santykius erdvėje, mintyse projektuoti
objektų padėtį ir judėjimą.

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS6.1. Geba suvokti paprastų kūnų 

formas, jų parametrus, padėtį 

erdvėje, susieti kūno vaizdą 

dvimatėje ir trimatėje erdvėje, 

atpažinti kūną, pavaizduotą 

išklotinėje.

PS6.2. Geba suvokti kūnų formas, 

jų parametrus, padėtį erdvėje, 

susieti kūnų vaizdus dvimatėje ir 

trimatėje erdvėje, atpažinti kūnus, 

pavaizduotus išklotinėje. Geba 

mintyse paprastą kūną sukioti, 

atpažinti apverstą ar veidrodinį 

paprasto kūno vaizdą. 

PS6.3. Geba suvokti neįprastų kūnų 

formas, jų parametrus, padėtį erdvėje, 

susieti neįprastų kūnų vaizdus dvimatėje 

ir trimatėje erdvėje, atpažinti neįprastus 

kūnus, pavaizduotus išklotinėje. Geba 

mintyse kūną sukioti, atpažinti apverstą 

ar veidrodinį kūno vaizdą, keisti, atkurti 

kūno formą.

PS6.4. Geba mintyse kelis kūnus sukioti, keisti, 

atkurti ar sujungti kelių kūnų formas, atpažinti 

apverstų ar veidrodinių kūnų vaizdus, 

prognozuoti kūnų judėjimo trajektorijas.



Erdvinis mąstymas



Darbas su modeliais

Gebėjimas spręsti problemą, kuomet visa
ar dalis informacijos pateikiama modeliu
(realaus reiškinio, proceso, struktūros,
sistemos abstrakcija).

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS7.1. Geba suvokti paprastu 

modeliu pateiktą informaciją ir ją 

panaudoti problemoms spręsti. 

PS7.2. Geba suvokti modeliu 

pateiktą informaciją ir ją panaudoti 

problemoms spręsti. 

PS7.3. Geba suvokti sudėtingu modeliu 

pateiktą informaciją ir ją panaudoti 

problemoms spręsti. 

PS7.4. Geba susieti informaciją, pateiktą 

keliuose modeliuose, ir ją panaudoti problemoms 

spręsti. 



Darbas su modeliais



Būtinų ir pakankamų 
duomenų 
identifikavimas

Gebėjimas atpažinti, ar pakanka 
informacijos problemai išspręsti 
(pakankami duomenys) bei 
nustatyti, be kurios informacijos 
neįmanoma išspręsti problemos 
(būtini duomenys).

3–4 klasės 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

PS8.1. Geba įprastuose 

kontekstuose nuspręsti, kokie 

duomenys būtini problemai 

išspręsti.

PS8.2. Geba įvairiuose 

kontekstuose nuspręsti, kokie 

duomenys būtini problemai 

išspręsti.

PS8.3. Geba įvairiuose kontekstuose 

nuspręsti, kokie duomenys būtini ar 

pakankami problemai išspręsti, kai 

kontekstas reikalauja papildomų 

nesudėtingų veiksmų.

PS8.4. Geba įvairiuose kontekstuose nuspręsti, 

kokie duomenys būtini ar pakankami problemai 

išspręsti, kai kontekstas reikalauja daugiau 

papildomų veiksmų.



Būtini ir pakankami duomenys



Turime paskelbtus 9 testus: 6 testus 8-10 klasėms (kiekviename: 45-47 
užduotys, trukmė 90 min); 2 testus 3-4 klasėms (kiekviename: 27 užduotys, 
trukmė 45 min); 1 testą 5-7 klasėms (28 užduotys, 45 min.). 



Pagrindinės idėjos
identifikavimas



Išvadų darymas



Hipotezių formulavimas

.



Prasminių ryšių
identifikavimas



Įrodymų paieška

.



Įrodymų pasvėrimas



Kritinis informacijos 
ir šaltinių vertinimas



Tinkamų duomenų radimas

.



Duomenų pertvarkymas



Sprendimų radimas



Strategijų radimas



Dėsningumų radimas



Erdvinis mąstymas



Darbas su modeliais



Būtinų ir pakankamų duomenų identifikavimas



Ačiū už dėmesį


