
CoRT 1 IŠPLĖTIMAS  KRITERINIO VERTINIMO TESTAS 
(1-3 pamokos) 

dBT mąstymo vyr. trenerė A.Allan  projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“ 

Grįžtamojo ryšio forma 

Vardas, pavardė:  ..........................................................    regionas: ......................................................  

 

 
1 užduotis. PMI atlikimas 

 

Už kiekvieną PMI išpildymą galima gauti po 6 balus. 
 
Už kiekvieną Pliusą ir Minusą galima gauti po 0.5 balo. 
Už 3 pliusus ir 3 minusus galima gauti 3 balus. 
 
balas Pasiekimo apibūdinimas P.Nr. ir 

M.Nr. 
0,5 Pateiktas aiškiai suformuluotas teiginys.  
0,4 Pateiktame teiginyje yra formuluotės netikslumų, kurie netrukdo suvokti esmės.  
0,3 Pateiktas aiškiai suformuluotas punktas, bet jis kartoja arba kitaip performuluoja 

jau pateiktą punktą. 
 

0,2 Pateiktas teiginys, kuriame aiškiai matoma, kad pamestas objektas.  
0,1 Parašyta keletas žodžių, kurie neleidžia suprasti teiginio esmės.  
0 Nieko neparašyta.  

 Viso balų už pliusus ir minusus:  
 
 
 
 
Už kiekvieną Įdomią galimybę galima gauti po 1 balą. 
Viso 3 balai už 3 įdomias galimybes 
 
balas Pasiekimo apibūdinimas I Nr. 

1 Įdomioje galimybėje pateikta originali idėja, leidžia atitrūkti nuo pirminės idėjos ar 
ją išvystyti; demonstruojamas kūrybiškumas. 

 

0,8 Pateiktoje įdomioje galimybėje nelikę vertinimo, neklausiama, o atsakymu rodoma 
kaip „gali būti“. 

 

0,6 Formuluojamas klausimas „Įdomu, kaip ...?“ vedantis į idėjos analizę; dingusi 
vertinimo nuostata. 

 

0,4 Po „Įdomu“ etikete paslėptas vertinimas, dažniausiai kritika.  
0,2 Parašyta keletas žodžių, kurie neleidžia suprasti teiginio esmės.  
0 Nieko neparašyta.  

 Viso balų už įdomias galimybes:  
 Viso balų/procentų už 1 užduotį:  
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2 užduotis. Veiksnių numatymas 

 
 

Už kiekvieną veiksnių praskleidimą galima gauti 5 balus. 
 
Už kiekvieną veiksnį galima gauti po 0,5 balo. 
Už 6 veiksnius galima surinkti 3 balus. 
 
balas Pasiekimo apibūdinimas Veiksnio 

Nr. 
0,5 Teiginys atitrūksta nuo sprendimo objekto (gyvūno ar verslo) analizės ir išeina į 

kontekstą, kuriame slypi tą objektą įtakojantys veiksniai. 
 

0,4 Pateiktas aiškiai suformuluotas teiginys.  
0,3 Pateiktame teiginyje yra formuluotės netikslumų, kurie netrukdo suvokti esmės.  
0,2 Pateiktas aiškiai suformuluotas punktas, bet jis kartoja arba kitaip performuluoja 

jau pateiktą punktą. 
 

0,1 Parašyta keletas žodžių, kurie neleidžia suprasti teiginio esmės.  
0 Nieko neparašyta.  
 Viso balų už veiksnių įvardinimą:  

 
 
 
 
 
Papildomus 2 balus galima gauti už veiksnių lauko apžvalgos plotį. 
 
balas Pasiekimo apibūdinimas žymuo 

2 Pastebėtos keturios veiksnių sritys už objekto ribų.  
1,5 Pastebėtos trys veiksnių sritys už objekto ribų.  
1 Pastebėtos dvi veiksnių sritys už objekto ribų.  

0,5 Pastebėta viena veiksnių sritis už objekto ribų.  
0 Visi veiksniai sukrenta į sprendimo objektą.  
 Viso balų už apžvalgos plotį:  

 Viso balų/procentų už 2 užduotį:  
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3 užduotis. CAF taikymas mąstyme apie taisyklę 
 
 

Už kiekvieną veiksnį galima gauti 0,5 balus (pagal 2 užduoties kriterijus). 
Vertinti balais tik keturis geriausius veiksnius ir būtinai pabrauktuosius. Už veiksnių išrašymą 
daugiausiai skirti 4 balus. 
 
balas Pasiekimo apibūdinimas Veiksnio 

Nr. 
0,5 Teiginys atitrūksta nuo sprendimo objekto (gyvūno ar verslo) analizės ir išeina į 

kontekstą, kuriame slypi tą objektą įtakojantys veiksniai. 
 

0,4 Pateiktas aiškiai suformuluotas teiginys.  
0,3 Pateiktame teiginyje yra formuluotės netikslumų, kurie netrukdo suvokti esmės.  
0,2 Pateiktas aiškiai suformuluotas punktas, bet jis kartoja arba kitaip performuluoja 

jau pateiktą punktą. 
 

0,1 Parašyta keletas žodžių, kurie neleidžia suprasti teiginio esmės.  
0 Nieko neparašyta.  
 Viso balų už veiksnių išrašymą:  

 
 
 
 
 
Už CAF pritaikymą taisyklės formulavimui galima gauti 6 balus. 
 

balas Pasiekimo apibūdinimas „+“ 
6 Aiškiai suformuota Taisyklė sprendžia nusirašinėjimo problemą ir įskaito du ar 

daugiau veiksnių bei įskaitymas paaiškinamas. 
 

5 Aiškiai suformuota Taisyklė sprendžia nusirašinėjimo problemą ir įskaito bent 

vieną svarbiausią veiksnį; įskaitymas matosi taisyklės formuluotėje ir 
paaiškinamas nurodant kas taisyklėje įvesta atsižvelgiant į nurodytą veiksnį. 

 

4 Taisyklė sprendžia nusirašinėjimo problemą, bet formuluotėje nesimato aiškaus 
svarbiausių veiksnių įskaitymo, bet aiškinimu įrodoma, kad į veiksnį buvo 
atsižvelgta. 

 

3 Taisyklė sprendžia nusirašinėjimo problemą, bet formuluotėje nesimato aiškaus 
svarbiausių veiksnių įskaitymo, nėra įskaitymo aiškinimo arba toje vietoje rašoma 
bet kas. 

 

2 Pateikta taisyklė, kuri nieko bendro su nusirašinėjimo problema neturi. 
Arba taisyklės formuluotė komplikuota bei suvelta. 

 

1 Bandyta formuluoti, bet tai į taisyklę nepanašu.  
0 Taisyklė nesuformuluota.  
 Viso balų už CAF taikymą taisyklės formulavimui:  

 Viso balų/procentų už 3 užduotį:  
 



CoRT 1 IŠPLĖTIMAS  KRITERINIO VERTINIMO TESTAS 
(1-3 pamokos) 

dBT mąstymo vyr. trenerė A.Allan  projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“ 

4 užduotis. PMI taikymas mąstymui apie taisyklę 
 

Už PMI atlikimą galima uždirbti 6 balus 
Vertinti po tris geriausius punktus P, M ir I srityse. Atskirus punktus vertinti pagal 1 užduotyje 
naudotus kriterijus; jei sumaišytas P-M-I nuoseklumas, tai atimti 2 balus.  
 

Už kiekvieną Pliusą ir Minusą galima gauti po 0.5 balo. 
balas Pasiekimo apibūdinimas P.Nr ir 

M.Nr. 
0,5 Pateiktas aiškiai suformuluotas teiginys.  
0,4 Pateiktame teiginyje yra formuluotės netikslumų, kurie netrukdo suvokti esmės.  
0,3 Pateiktas aiškiai suformuluotas punktas, bet jis kartoja arba kitaip performuluoja 

jau pateiktą punktą. 
 

0,2 Pateiktas teiginys, kuriame aiškiai matoma, kad pamestas objektas.  
0,1 Parašyta keletas žodžių, kurie neleidžia suprasti teiginio esmės.  
0 Nieko neparašyta.  

 Viso balų už pliusus ir minusus:  
 
Už kiekvieną Įdomią galimybę galima gauti po 1 balą. 
Viso 3 balai už 3 įdomias galimybes 
balas Pasiekimo apibūdinimas I Nr. 

1 Įdomioje galimybėje pateikta originali idėja, leidžia atitrūkti nuo pirminės idėjos ar 
ją išvystyti; demonstruojamas kūrybiškumas. 

 

0,8 Pateiktoje įdomioje galimybėje nelikę vertinimo, neklausiama, o atsakymu rodoma 
kaip „gali būti“. 

 

0,6 Formuluojamas klausimas „Įdomu, kaip ...?“ vedantis į idėjos analizę; dingusi 
vertinimo nuostata. 

 

0,4 Po „Įdomu“ etikete paslėptas vertinimas, dažniausiai kritika.  
0,2 Parašyta keletas žodžių, kurie neleidžia suprasti teiginio esmės.  
0 Nieko neparašyta.  

 Viso balų už įdomias galimybes:  
 Viso balų už PMI:  
 

Už išvadoje parodytą PMI taikymo rezultatą galima uždirbti dar 6 balus  
balas Pasiekimo apibūdinimas „+“ 

6 Išvada paremta 5domiomis galimyb4mis ir siūlo taisyklės tobulinimą arba naują 
taisyklę. 

 

5 Išvada išreiškia veiklinę mąstytojo poziciją šios taisyklės atžvilgiu; daromas 
sprendimas laikytis ar nesilaikyti šios taisyklės. 
Arba Išvada paremta ant pliusų ir minusų bei siūlo taisyklės visapusišką vertinimą 

 

4 Išvada paremta vien pliusais ar minusais bei siūlo taisyklės vienpusį vertinimą  
3 Pateikta išvada yra apie taisyklę, tačiau nesimato ryšio su atliktu PMI. Tokia išvada 

galėjo būti padaryta ir be PMI 
 

2 Pateikta aiški išvada, bet ji atsieta nuo taisyklės  
1 Bandyta rašyti išvadą, bet nėra aiškiai suformuluota mintis, ką norėta ja pasakyti.  
0 Nėra išvados.  

 Viso balų už taikymą:  
 Viso balų/procentų už 4 užduotį:  
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5 klausimas. PMI ir CAF taikymo mąstymui apie taisykles paskirties įvardinimas 
 

Už kiekvieną paskirties įvardinimą galima gauti po 5 balus. Viso galima surinkti 10 balų. 
 

balas Pasiekimo apibūdinimas CAF ir 
PMI 

5 Įvardinta mąstymo įrankio paskirtis specifinė mąstymo apie TAISYKLES situacijai 
ir atliepianti esminę mąstymo įrankio paskirtį. 

 

4 Įvardinta mąstymo įrankio paskirtis specifinė mąstymo apie TAISYKLES 
situacijai, bet nutolta nuo pagrindinės mąstymo įrankio paskirties. 

 

3 Įvardinta bendroji mąstymo įrankio paskirtis nesiejant jos su mąstymo situacijos 
TAISYKLĖS specifika. 

 

2 Įvardinta paskirtis yra tolima nuo mąstymo įrankio principinės paskirties.  
1 Tai, kas yra įvardinta, iš principo negali būti paskirtimi.  
0 Nieko neparašyta.  

 Viso balų/procentų už 5 klausimą:  

 

 

 

Vertinimo balų sąvadas: 

Nr. Vertinamas aspektas Max 
balas 

balas Proc. 

1 PMI atlikimas. 12   

2 CAF atlikimas. 10   

3 CAF taikymas mąstymui apie taisyklę. 10   

4 PMI taikymas mąstymui apie taisyklę. 12   

5 PMI ir CAF taikymo mąstymui apie taisykles paskirties 
įvardinimas. 

10   

 Viso: 54   

 

Bendros pastabos ir pastebėjimai: 


