Pasitikrinkite, ar tinkamai naudojate
informacijos šaltinius rašto darbe

Perskaitykite klausimus ir pažymėkite, kaip naudojote informaciją iš įvairių šaltinių savo
rašto darbe. Žymėkite sąžiningai, jeigu norite sužinoti, ar rašto darbas parašytas tinkamai ir
jame nebus plagiato. Pamatę, jog darbe yra trūkumų, jį pakoreguokite ir ištaisykite klaidas.
Nepamirškite rašto darbe nurodyti visų idėjų, koncepcijų, rezultatų ir naudotų informacijos
šaltinių. Šaltiniai turi būti nurodomi tekste ir literatūros sąraše pagal APA taisykles:
https://biblioteka.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2022/03/APA71.pdf

› Kiekvienam sakiniui tekste, kuris remiasi kitu šaltiniu...
Ar perfrazavote kiek įmanoma daugiau, nei citavote (pateikėte pažodžiui)?
Jei citavote pažodžiui, ar citata reikalinga? Gal galėtumėte perfrazuoti informaciją
parodant savo supratimą?
Ar padarėte daugiau nei praleidote kelis žodžius ar pakeitėte juos sinonimais?
Perfrazuokite kitų autorių žodžius, mintis ir idėjas, pritaikydami jas konkrečiai jūsų temai
ir argumentams.
Ar išvengėte perteklinės informacijos? Ar pristatydami vieno sakinio idėją, perteikėte
perfrazuodami ir nepakartojote tos pačios informacijos?

› Kiekvienai perfrazuotai informacijai tekste...
Ar prie pateiktos informacijos yra nurodyta šaltinio autoriaus pavardė ir metai?
Jeigu šaltinį nurodote sakinio gale, ar skliausteliuose pateiktose nuorodose yra kablelis
tarp autoriaus pavardės ir metų? Ar tašką padėjote po skliaustelių?
Pvz.: (Sirvydis, 2020).
Jeigu šaltinio autorių rašote sakinyje, ar parašėte šaltinio metus skliausteliuose po
autoriaus pavardės?
Pvz.: Sirvydis (2020) teigia, kad...
Jeigu yra du ir daugiau šaltinio autorių, ar jų pavardės parašytos pagal APA taisykles?
Jeigu apibendrinti keli šaltiniai, ar tarp jų skliausteliuose yra kabliataškis?
Pvz.: (Daubarienė, 2018; Šarlauskienė, 2018).

Pasitikrinkite, ar tinkamai naudojate
informacijos šaltinius rašto darbe

› Kiekvienai cituojamai informacijai tekste...
Ar citata yra integruota į jūsų parašytą sakinį? Ar ji tinkamai susieta su rašoma informacija?
Ar trumposios citatos (<40 žodžių) pateikiamos kabutėse („“)?
Ar ilgosios citatos (40+ žodžių) rodomos blokinės citatos formatu ir yra tinkamai išskirtos
tekste? Ar ilgosios citatos turi didesnę įtrauką nei kitas tekstas nuo kairiosios paraštės?
Ar citata nėra per ilga? Paprastai citatos gali būti iki vienos pastraipos apimties, išskyrus
specialius atvejus, kai komentuojamas teisės aktas, vertimas ir kt.
Ar prie cituojamos informacijos pateikėte nuorodą į šaltinį (autorius, metai ir puslapio
numeris)?
Jeigu šaltinį nurodote sakinio gale, ar skliausteliuose pateiktose nuorodose yra kablelis
tarp autoriaus pavardės ir metų, bei tarp metų ir cituojamo puslapio numerio?
Pvz.: (Sirvydis, 2020, p. 20).
Jeigu šaltinio autorių rašote sakinyje, ar puslapio numeris pateikiamas skliausteliuose po
citatos?
Pvz.: Sirvydžio (2020) nuomone „...“ (p. 20).
Ar percituojate tik tą informaciją, kurios šaltinio negalite patys negalite gauti? Ar tinkamai
percituojate šaltinį, pacituotą jūsų naudojamame šaltinyje?

› Kiekvienai lentelei ir paveikslui, kurie rasti kituose šaltiniuose...
Ar nurodėte prie lentelių, paveikslų ir formulių pavadinimų šaltinius, kuriuose juos radote?

› Informacijos šaltinių nuorodų tekste sąsajoms su literatūros sąrašu...
Ar tekste pateiktos nuorodos į visus šaltinius, kurie įrašyti literatūros sąraše?
Ar autorių pavardžių rašyba sutampa nuorodose tekste ir literatūros sąraše?
Ar šaltinio publikavimo metai nurodyti tekste sutampa su metais literatūros sąraše?

› Visiems aprašams literatūros sąraše...
Ar literatūros sąraše šaltinių bibliografiniai aprašai sudaryti pagal APA taisykles?
Ar iš visų literatūros sąraše nurodytų informacijos šaltinių yra naudojama informacija
tekste? (Jei šaltiniai nenaudoti, cituokite juos tekste arba pašalinkite aprašus iš literatūros
šaltinių sąrašo.)
Ar literatūros sąraše šaltinių bibliografiniai aprašai surikiuoti abėcėlės tvarka?
Iš viso pažymėjote: 0
Jei nepažymėtų langelių yra daugiau, nei pažymėtų, reikia atkreipti dėmesį į nepažymėtus langelius ir taisyti darbą.

