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VILNIAUS JONO LAUŽIKO KONSULTACINIO-MOKYMO CENTRO
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro (toliau – Centras) mokinių pažangos ir

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija); LR švietimo ir mokslo ministro 2004
m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 patvirtinta „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
samprata“; Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.
V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo tvirtinimo“; Pagrindinio
ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių mokinių ugdymui;
LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta „Geros
mokyklos koncepcija“.
2.

Apraše aptariama vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos,

vertinimas ugdymo procese, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, informavimas.
3.

Apraše vartojamos šios sąvokos:

Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo,
interpretavimo ir apibendrinimo procesas.
Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir
padarytą pažangą.
Įsivertinimas – mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą ir pasiekimus.
Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio
mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias, gebėjimus, nuostatas).
Vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); vertinimo
būdai atitinka vertinimo tikslus.

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant
dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.
Vertinimo kriterijai – Bendrąsias programas atitinkantys, vertinimo metodikose numatyti
užduočių atlikimo kriterijai.
Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį):
Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus
ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi
galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.
Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama
operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi ir tobulėjimo galimybes,
numatant mokymosi perspektyvą, stiprinant daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas skatina
mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes
mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti.
Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo
rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje.
Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai, su kuriais lyginami
mokinio pasiekimai.
Darbas su vertinimo kriterijais padeda mokiniams mokytis, nes taip dirbdami mokiniai supranta
gerai atlikto darbo požymius ir galimus tipinius trūkumus.
Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį):
Formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas joms
atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos pagal formalius kriterijus, įvertinimas fiksuojamas.
Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis,
diskutuojant.

Įvertinimas

fiksuojamas

mokytojo

pasirinkta

forma

(ženklais,

simboliais,

individualiomis pastabomis ir kt.).
Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus
kaupimas.
Kaupiamieji įvertinimai konvertuojami į pažymius pagal dalyko metodinių grupių aprobuotas
vertinimo metodikas. Kaupiamojo vertinimo fiksavimo formą dalykų mokytojai aptaria metodinėse
grupėse, numato individualiose vertinimo metodikose.
II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.

Vertinimo tikslai:

4.1. padėti mokiniui ugdytis ir bręsti kaip asmenybei, įveikti dėl ligos kylančias mokymosi
problemas;
4.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą mokymosi
gydymo įstaigoje laikotarpiu, numatyti tolesnės ugdymosi perspektyvos gaires;
4.3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
5.

Vertinimo uždaviniai:

5.1. padėti mokiniui įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus, įsivertinti, kokį
poveikį jo gebėjimams padarė dėl ligos praleistos pamokos ir kaip būtų galima pagerinti
esamą padėtį.
5.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;
5.3. suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi;
5.4. nustatyti mokyklos darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti pagal
mokinių poreikius konsultacijas.

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

6.

Vertinimo nuostatos:

6.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais
mokinio poreikiais.
6.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas,
supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji
gebėjimai, vertybinės nuostatos ir elgesys.
6.3. vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo
mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.
6.4. vertinama individuali mokinio pažanga (idiografinis vertinimas) – mokinio dabartiniai
pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus
tarpusavyje.
6.5. vertinama individuali mokinio pažanga mokymosi gydymo įstaigoje laikotarpiu.
7.

Vertinimo principai:

7.1. pozityvumas ir konstruktyvumas – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos
spragos ir padedama jas ištaisyti.
7.2. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį).

7.3. atvirumas ir skaidrumas – su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs
vertinimo kriterijai).
7.4. objektyvumas ir veiksmingumas – siekiama kuo didesnio vertinimo validumo ir
patikimumo,

remiamasi

išsilavinimo

standartais,

naudojami

įvairūs

vertinimo

informacijos šaltiniai, taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas pritaikomas
pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą.
7.5. informatyvumas – vertinimo informacija aiški, savalaikė, nurodoma tai, ką mokinys jau
išmoko, kokios yra spragos, kaip jas ištaisyti. Pažymys naudojamas mokinių pasiekimų
formaliajam įvertinimui pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoje.

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE

8.

Vertinimą ugdymo procese sudaro du vertinimo tipai: formuojamasis ir diagnostinis.

9.

Formuojamasis vertinimas padeda mokiniui mokytis, nurodoma, ką mokiniai geba, ko yra

pasiekę, o ką dar turi tobulinti. Mokiniai mokomi įsivertinti, vertinti kitus.
9.1. formuojamasis vertinimas dažniausiai nefiksuojamas, jo paskirtis – skatinti mokinius,
parodyti, ar mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, ar liko mokymosi spragų, kur dar
reikia pastangų. Ši informacija mokiniui pateikiama laiku ir tinkamai. Mokytojui ji
padeda parinkti mokymo strategijas.
9.2. formuojamojo vertinimo metodai:
• stebėjimas;
• klausymas;
• sąlygų mokiniams kalbėti sudarymas;
• mokinių darbų peržiūrėjimas ir aptarimas;
• klausimai.
9.3.

formuojamojo vertinimo strategijos:

• klausinėjimas;
• grįžtamasis ryšys;
• mokinių vienas kito ir savęs vertinimas.
9.4. formuojamasis vertinimas sukuria prielaidas mokiniams pasitikėti mokytoju, geranoriškai
bendradarbiauti įveikiant mokymosi sunkumus. Mokytojas aiškina, pataria, pozityviai
komentuoja mokinio veiklą.

9.5. formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, jo tikslas yra ne kontroliuoti, o padėti
mokytis. Mokinio veikla vertinama žodžiu ar raštu tada, kai norima padėti, padrąsinti,
nukreipti tam tikrai veiklai. Šio vertinimo rezultatai viešai neskelbiami.
10. Diagnostinis vertinimas skirtas išsiaiškinti, kokia į Centrą atvykusio mokinio padėtis, kokia
pagalba jam reikalinga, ar mokinys dėl ligos nėra atsilikęs nuo ugdymo programos, ar neturi
mokymosi spragų, o mokymosi laikotarpio pabaigoje – ar pasiekti mokymosi uždaviniai.
Diagnostinis vertinimas dažniausiai taikomas mokiniui atvykus į Centrą mokytis, prieš pradedant
naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.).
10.1. diagnostinis vertinimas taikomas siekiant išsiaiškinti individualius mokinio mokymosi
poreikius, sudarant, pritaikant mokiniui individualią programą, taikant tinkamus metodus.
10.2. mokytojas, siekdamas patikrinti mokinių pasiekimus, parenka tinkamus diagnostinio
vertinimo būdus: mokiniai atlieka savarankiškus darbus ar kitas apibendrinamąsias
užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine
forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą
atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio
vertinimo informaciją būtina panaudoti analizuojant mokinių pažangą ir poreikius,
keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
11. Apibendrinamasis vertinimas (įskaitos, pasiekimų patikros) taikomas mokiniui gydantis
ilgesnį laiką, mokymosi rezultatams apibendrinti.
11.1. apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Jo rezultatai fiksuojami pažymiu arba įskaita.

V. VERTINIMO PLANAVIMAS

12. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu.
12.1. prieš pradedant mokytis mokytojui ir mokiniams turi būti aišku, ką jie turi pasiekti, kada,
kas ir kaip bus vertinama:
12.1.1. planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių pasiekimus ir gebėjimus;
12.1.2. remiasi Bendrosiomis programomis, dalyko metodinės grupės aprobuota vertinimo
metodika;
12.1.3. remiasi iškeltais tikslais;
12.1.4. numato vertinimo procedūras ir kriterijus;
12.1.5. mokytojas, planuodamas vertinimą, tariasi su mokiniais, kitais mokytojais, prireikus
pasitelkia psichologą ar kitus specialistus, mokinių tėvus (globėjus).

12.2. vertinimas planuojamas metams ir nurodomas ilgalaikiuose planuose. Mokymosi
laikotarpio pradžioje, supažindinant mokinius su dalykų programų turiniu, kartu
supažindinama ir su (į)vertinimo planu.
12.3. vertinimas detalizuojamas trumpalaikiuose / pamokos planuose, pradedant nagrinėti
skyrių, temą.
13. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinamos ir aprobuojamos dalyko vertinimo nuostatos.
14. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir
numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus.
15. Mokiniams, kurie mokosi pagal individualizuotas bei pritaikytas programas, detaliuosiuose
planuose arba kitoje pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas.
VI. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ
16. Mokinių pasiekimai fiksuojami dienynuose, pasibaigus ugdymosi Centre laikotarpiui,
mokiniui ar mokinio tėvams (globėjams), išduodama udgymosi pasiekimų pažyma, kuri pristatoma į
vaiko nuolatinę mokyklą.
17. Mokymosi pasiekimai nuolat stebimi ir prireikus aptariami Vaiko gerovės komisijoje,
pavaduotojų ugdymuisi, dalyko mokytojų, tėvų, mokyklos vadovų, mokytojų ir ligoninės
administracijos atstovų, medikų bendruose pasitarimuose.

VII. INFORMAVIMAS
18. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ar raštu mokiniams, tėvams (globėjams), kitiems
mokytojams, mokyklos vadovybei, gydymo įstaigų darbuotojams.
19. Apie pasiekimų vertinimą ir informavimo tvarką dalykų mokytojai informuoja mokinius
ugdymo laikotarpio pradžioje, pirmos pamokos metu; mokytojas informuoja apie pasiektą pažangą
(žodžiu ar raštu).
20. Prireikus tėvai (globėjai) informuojami telefonu, elektroniniu paštu, organizuojami
individualūs pokalbiai su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui, dalykų mokytojais.
21. Ugdymosi laikotarpio pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos
pradžioje – konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką.

VIII. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO

22. Mokiniai:
22.1. kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo
kriterijus;
22.2.
22.3. mokytojo padedami, mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą mokymosi
gydymo įstaigoje laikotarpiu. Atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį
mokymąsi, kelia sau ateities tikslus.
23. Mokinių tėvai (globėjai), medicines personalas:
23.1. gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus,
mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą;
23.2. jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką.
24. Mokytojai:
24.1. planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese;
24.2. apibendrina ir vertina mokinio pasiekimus;
24.3. centre nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją;
24.4. informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus), kitus mokytojus, mokyklos vadovus apie
mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas;
24.5. remdamiesi vertinimo nuostatomis, analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi;
24.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama
pagalba;
24.7. derina mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo metodikas.
25. Centras:
25.1. nustato bendrą mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo tvarką;
25.2. sergančių mokinių vertinimą grindžia humanistiniais principais.
25.3. vertina mokytojų darbo kokybę.

IX. BAIGIAMOSIOS PASTABOS

26. Vertinant vadovaujamasi Centro ugdymo planu.
27. Vertinimo nuostatos gali kisti atsižvelgus į Bendruosius ugdymo planus ir kitus Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus dokumentus.
_____________________

1 PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS DORINIO UGDYMO PAMOKOSE
Vienas iš pagrindinių dorinio ugdymo mokytojo uždavinių – teigiamo mokinių savęs vertinimo
ugdymas. Tik pozityvus vertinimas skatina mokinių motyvaciją siekti pažangos ir mokytis. Dorinio
ugdymo mokytojas rūpinasi mokinių pasitikėjimo savo jėgomis ugdymu, palankiu klasės klimatu ir
stebi individualią mokinių pažangą. Mokiniai skatinami siekti pažangos pabrėžiant jų pasiekimus ir
gerąsias savybes, vertinant tai, ką kiekvienas mokinys jau moka, geba, žino ir supranta.Ugdymo
procese taikomi tokie vertinimo būdai: formalusis (vertinama įskaita) ir neformalusis (nesiejamas su
įskaita).

Mokiniai

prieš

atliekant

užduotis

supažindinami

su

vertinimo

kriterijais.

Formalusis vertinimas - vertinimas įskaita (,,įskaityta“, ,,neįskaityta“)
1.

Diagnostinis vertinimas atliekamas baigus tam tikrą mokymosi temą, skyrių ar periodą.

Užduotys parengiamos atsižvelgiant į BP reikalavimus. Vertinimo periodiškumas suplanuojamas
dalyko ilgalaikiuose planuose bei su juo supažindinami mokiniai.
2.

Kaupiamasis vertinimas taikomas naudojant kreditų rinkimo sistemą. Sukauptas kreditų

skaičius atspindi mokinių aktyvumą ir dalyvavimą pamokoje:gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti,
komunikacinius gebėjimus, vertybines nuostatas, motyvaciją, gebėjimą vertinti ir įsivertinti, bendrąjį
domėjimąsi pasaulio, Lietuvos įvykiais, išradimais ir pan.
Kreditai suteikiami už:
Dorinio ugdymo vertinimas (kreditai):
Kreditas suteikiamas už:
Lankomumą
Užpildytą užduočių lapą
Aktyvų darbą grupėje
Aktyvų dalyvavimą pamokoje
Tinkamą elgesį pamokoje:
netrukdymą dirbti kitiems.
Gebėjimą komunikuoti užduoti
klausimus ir argumentuotai į
juos atsakyti.

Kreditų
sistema
1
3
3
3
1

3

Kreditas atimamas už:

Kreditų sistema

Nedrausmingą elgesį:
• Kalbėjimą trukdant
kitiems.
• Kitų žeminimą,
įžeidinėjimą.
• Kitą netinkamą elgesį,
kuris trukdo mokiniams
dirbti.
• Nereagavimą į
mokytojos pastabas.

-5

Surinkus 10 kreditų rašoma ,,įskaita“. Apibendrinamasis vertinimas. Mokinys seka savo kreditų
skaičių ir informuoja mokytoją apie galimą įskaitą, kuri įrašoma į pasiekimų pažymą.

2 PRIEDAS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANDOS VERTINIMAS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAMOKOSE
Mokiniai vertinami remiantis Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro mokinių pažangos ir vertinimo tvarka ir Lietuvių kalbos
ir literatūros pagrindinio ugdymo programos Mokinių darbų vertinimo aprašu. Taikomas diagnostinis, formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas
atsižvelgiant į darbo formas, pamokos uždavinius, mokinių galimybes. Numatyti kontroliniai darbai, rašiniai, projektiniai darbai įvertinami
pažymiu. Kalbėjimo užduotys vertinamos pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programoje pateiktus kriterijus taškais, kurie
paverčiami pažymiais. Kitų vertinamų darbų vertinimo kriterijai numatomi iš anksto ir mokiniai su jais supažindinami.
Pamokose kartais taikomas aprašomasis vertinimas (komentarų rašymas).
Pamokose taikomas ir mokinių įsivertinimas, kuomet mokiniui yra suteikiam teisė adekvačiai ir objektyviai įsivertinti savo darbą (kūrybinį,
projektinį ar kt.) bei pagrįsti sau parašytą balą paaiškinimu, kodėl tas balas būtent toks. Toks individualus mokinių įsivertinimas yra derinamas su
mokytojo įvertinimu, kartais ir su klasės draugų vertinimais ir rašomas bendras galutinis pažymys.
Pamokose formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.
Diktanto vertinimo normos 5-10 (gimnazijos I-II) klasėse
Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Diktanto klaidų skaičius
Rašybos Skyrybos Bendras
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6-7
6
7-8
8-9
7-8
9-10
10-11
9-10
11-12
12-15
11-12
13-15
16-19
13 ir
16 ir
20 ir
daugiau daugiau daugiau

Žodžių diktanto klaidų
skaičius
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13 ir daugiau

9

Rekomenduojamas žodžių skaičius
Klasė
V klasė
VI klasė
VII klasė
VIII klasė
IX klasė
X klasė

Diktanto
90-100
110-120
120-130
130-140
140-160
160-180

Žodžių diktanto
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

Atpasakojimo vertinimo kriterijai
I. Turinio
atskleidimas:
esmės ir
įvykių
tarpusavio
ryšių
supratimas
II. Teksto
prasmės
suvokimas ir
atskleidimas:
pagrindinės
minties,
vertybinių
autoriaus
nuostatų ir
perkeltinių
prasmių
supratimas
III. Teksto
struktūra,
stilius, žodyno
turtingumas,
sintaksinių

5
Atrinkti svarbiausi,
esminiai dalykai.
Puikiai suprastos ir
atskleistos veiksmo
aplinkybės ir veikėjų
charakterio savybės,
jų poelgiai, kurie
nulėmė veiksmo eigą.
Puikiai suprastos
autoriaus ir veikėjų
vertybinės nuostatos ir
išryškintos
atpasakojant. Puikiai
paaiškintos ne tik
tiesiogiai pasakytos
prasmės, bet ir
nutylėti ar prieštaringi
dalykai.

4
Atrinkti esminiai
dalykai. Suprastos
pagrindinės
aplinkybės ir
personažų charakterio
savybės ar poelgiai,
kurie nulėmė veiksmo
eigą.
Suprastos autoriaus ir
veikėjų vertybinės
nuostatos ir
išryškintos
atpasakojant.
Paaiškintos ne tik
tiesiogiai pasakytos
prasmės, bet ir
nutylėti ar prieštaringi
dalykai.

Tekstas prasmingai
suskirstytas
pastraipomis; kalba
aiški, rišli; žodžiai
parenkami tiksliai ir

Tekstas tinkamai
suskirstytas
pastraipomis; kalba
aiški, rišli; sakinių
struktūra įvairi;

3
Ne visai suprastos
aplinkybės ar
personažų motyvai ir
poelgiai, kurie
nulėmė veiksmo
eigą.

2
Tik dalis aplinkybių
ar personažų motyvų
ir poelgių suprasta,
todėl veiksmo
priežastys ne visai
paaiškintos.

1
Bandoma suprasti,
kas vyksta tekste,
bet pasakojant
klystama.

0
Tekstas visiškai
nesuprastas,
rašoma apie
dalykus, kurių
nebuvo
atpasakojimo
tekste.

Tik iš dalies
suprastos ar ne visai
išryškintos autoriaus
ir veikėjų vertybinės
nuostatos.
Stengiamasi
paaiškinti ne tik
tiesiogines, bet ir
perkeltines ar
tiesiogiai
nepasakytas
prasmes.
Tekstas ne visai
tinkamai suskirstytas
pastraipomis;
pasitaiko aiškumo,

Autoriaus ir veikėjų
nuostatos tik
bandomos aiškinti.
Paaiškintos tik
tiesiogiai pasakytos
prasmės,
susikoncentruota ties
neesminėmis
detalėmis, trūksta
paaiškinimų, kurie
atskleistų teksto
supratimą.
Yra daug aiškumo,
rišlumo trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos

Apie vertybinius
dalykus tik
užsimenama. Esmė
nesuprasta,
nukrypta į
neesminių dalykų
paaiškinimus.

Autoriaus idėjos,
vertybinės
nuostatos visiškai
nesuprastos.

Testas
nenuoseklus,
nerišlus,
pastraipomis

Tekstas nerišlus,
neaiškus. Sakiniai
neaiškios
struktūros;
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formų įvairovė

pagal situaciją;
žodynas turtingas;
sakinių struktūra
įvairi.

žodžiai vartojami
tinkama reikšme.

rišlumo, sakinių
struktūros trūkumų;
žodžiai ne visada
vartojami tinkama
reikšme.

pastraipos ar sakinio
ribos. Didelė dalis
sakinių elementarios
struktūros; žodynas
elementarus arba
žodžiai dažnai
vartojami netinkama
reikšme.

neskaidoma arba
skaidymas
pastraipomis
nemotyvuotas.
Sakiniai
elementarios
struktūros; žodynas
skurdus arba
žodžiai vartojami
netinkama reikšme.

žodynas skurdus
arba žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

IV.
Raštingumas

Rašoma taisyklinga
kalba, be klaidų.

Rašoma taisyklinga
kalba, 1–2 klaidos.

Rašoma pakankamai
taisyklinga kalba,
yra 3–5 klaidos.

Rašoma pakankamai
taisyklinga kalba,
yra 6–8 klaidos.

Yra nemažai
kalbos, rašybos ir
skyrybos klaidų (9–
12 klaidų).

Yra daug kalbos,
rašybos ir
skyrybos klaidų
(13 ir daugiau
klaidų).

Rekomenduojamas atpasakojimo teksto žodžių skaičius
Klasė
V–VI
VII–VIII
IX-X (I-II gimnazijos)

Žodžių skaičius
150-200
200-250
300-400

Atpasakojimo vertinimas pažymiu
Taškai
20–19
18–17
16–15
14–13
12–11
10–9
8–7
6–5
4–3
2–1

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11

Kalbėjimo vertinimo kriterijai
Kriterijai
I. Temos
(užduoties,
klausimo)
atskleidimas ir
kalbėjimo
tikslo
suvokimas

Taškai
5

4
3
2
1
0

II. Kalbėjimo
struktūra,
aiškumas,
sklandumas,
rišlumas,
sakinių ir
žodyno
įvairovė.

5
4
3
2
1
0

III. Tarties,
kirčiavimo,
intonacijos,
gramatikos ir
žodyno
taisyklinguma
s,
tinkamumas
Taškų suma

5
4
3
2
1
0
15

Aprašymas
Tema puikiai atskleista. Aiškiai suformuluota pagrindinė temos mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys)
svarbiausi teiginiai, atskleidžiama mokinio pozicija. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai, pavyzdžiai, analogijos,
pateikiama iliustracinė medžiaga ir pan.).
Tema atskleista. Suformuluota pagrindinė temos mintis (pagrįsta išvada) ir iš jos kylantys (į ją vedantys) svarbiausi
teiginiai, mokinio pozicija aiški. Tinkamai parinkti argumentai (pasakojimai, pavyzdžiai, analogijos, pateikiama
iliustracinė medžiaga ir pan.).
Tema atskleista. Pagrindinę mintį galima suprasti iš ją pagrindžiančių teiginių, argumentuojama, suformuluojamos
išvados.
Kartais nukrypstama nuo temos, dalis argumentų netinkami arba jų trūksta, išvados neaiškios.
Nukrypstama nuo temos, teiginiai nepagrįsti, tuščiažodžiaujama.
Kalbama ne į temą.
Yra visos struktūrinės kalbos dalys, jų proporcijos tinkamos. Kalbama sakytine kalba, įtaigiai, logiškai, nuosekliai,
rišliai, struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi (gali būti 1-2 trūkumai).
Yra visos struktūrinės kalbos dalys. Kalbama aiškiai, sklandžiai, rišliai, struktūruotai. Žodynas turtingas, sakinių
struktūra įvairi (gali būti 3-4 trūkumai)..
Kalbama pakankamai sklandžiai, rišliai, pasitaiko minties šuolių. Žodynas ir sakinių struktūra tinkama (gali būti 5-6
trūkumai).
Kalbama nepakankamai rišliai, sakiniai vienodos struktūros, trūksta žodžių. Raiškos trūkumai netrukdo suprasti sakomo
teksto.
Kalbama nesklandžiai, vartojama nemotyvuotų įterpinių, daroma daug pauzių. Raiškos trūkumai trukdo suprasti sakomą
tekstą.
Kalbama labai trumpai, nesklandžiai, nerišliai. Beveik nesugebama sieti sakinių, dažnos nepagrįstos pauzės. Sunku
suprasti sakomą tekstą
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 1-2 trūkumai). Kalbama tinkama
intonacija.
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas atitinka bendrinės kalbos normas (gali būti 3-4 trūkumai). Pasitaiko vienas
kitas trūkumas. Kalbama tinkama intonacija.
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas vartojami pakankamai taisyklingai (5-6 trūkumai).
Tartis, kirčiavimas, gramatika ir žodynas dažnai vartojami netinkamai, netaisyklingai, daromos klaidos netrukdo suprasti
teksto.
Daroma daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tai trukdo suprasti tekstą.
Daroma labai daug tarties, kirčiavimo, gramatikos ir žodyno klaidų. Tekstas nesuprantamas.
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Siūlomas vertinimas pažymiu:
Surinkti taškai
15
14
13–12
11–10
9–8
7–6
5–4
3
2
1

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Rašinio vertinimo kriterijai 5–8 klasėse
Taškai
I. Temos
suvokimas ir jos
plėtojimas,
teiginių
pagrindimas,
argumentų
tinkamumas

5
Tema puikiai
suprasta, tinkamai
pasirinkti aspektai.
Argumentai parinkti
taikliai.

4
Tema suprasta,
pasirinkti tinkami
aspektai.
Argumentų
pakanka.

II. Struktūra ir
nuoseklumas,
stilius, žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų įvairovė

Skaidymas dalimis ir
pastraipomis itin
tikslingas; mintys
plėtojamos
nuosekliai ir
kryptingai. Kalba
stilinga, sakiniai
įvairūs, žodžiai
parenkami tiksliai ir
pagal situaciją.

Visos trys
struktūrinės dalys
tinka temai;
pastraipomis
skaidoma
prasmingai, mintys
plėtojamos
nuosekliai. Kalba
aiški, rišli; žodžiai
parenkami tiksliai;

3
Tema suprasta,
aspektai pasirinkti
tinkamai, tačiau ne
visur pavyksta
išvengti
paviršutiniškumo.
Didžioji dalis
argumentų yra
tinkami, bet kartais
nepavyksta išvengti
jų atsitiktinumo.
Yra visos trys
struktūrinės dalys,
tekstas ne visada
prasmingai
suskaidytas
pastraipomis; gali
pasitaikyti
pasikartojimų ar
tam tikro
nenuoseklumo.

2
Tema suprasta
paviršutiniškai arba iš
dalies; pasirinkti
aspektai ne visi
išplėtoti arba
prieštarauja vienas
kitam; dažnai
tuščiažodžiaujama.
Argumentai formalūs,
paviršutiniški.

1
Tema suprasta tik iš
dalies; pasirinkti
aspektai nepadeda
atskleisti temos arba
negebama jų išskirti;
dažnai
tuščiažodžiaujama.
Bandoma
argumentuoti.

0
Tema
nesuprasta
arba rašoma
apie dalykus,
nesusijusius
su tema.
Neargumentu
ojama ar
tuščiažodžiau
jama.

Struktūrinės dalys turi
trūkumų, ne visada
jaučiamos pastraipų
ribos; gali būti
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.
Pasitaiko aiškumo,
rišlumo, sakinių
struktūros trūkumų;

Yra ne visos
struktūrinės dalys,
nejaučiamos pastraipų
ribos; kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai. Yra
daug aiškumo,
rišlumo trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos sakinio

Struktūra
pabira;
nejaučiamos
pastraipų
ribos; nuolat
kartojama tas
pats. Kalba
neaiški,
nerišli;
sakiniai
13

III.
Raštingumas

Rašoma taisyklinga
kalba, be klaidų.

sakinių struktūra
įvairi.

Kalba aiški, rišli;
sakinių struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami tinkama
reikšme.

žodžiai ne visada
vartojami tinkama
reikšme.

ribos arba sakiniai
elementarios
struktūros; žodynas
skurdus arba žodžiai
vartojami netinkama
reikšme.

Rašoma taisyklinga
kalba, 1-3 klaidos.

Rašoma
pakankamai
taisyklinga kalba,
yra 4–6 klaidos.

Rašoma ne visai
taisyklinga kalba, yra
7–10 klaidų.

Yra nemažai kalbos,
rašybos ir skyrybos
klaidų (11–16 klaidų).

neaiškios
struktūros;
žodynas
skurdus arba
žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.
Yra daug
kalbos,
rašybos ir
skyrybos
klaidų (17 ir
daugiau
klaidų).

Rašinio vertinimas pažymiu
Taškai
15–14
13–12
11
10
9–8
7–6
5–4
3–2
1
0

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Rašinio vertinimo kriterijai 9–10 (I-II gimnazijos) klasėse
I. Temos
suvokimas ir
jos plėtojimas,
mokinio
individualybės
atsiskleidimas.

5
Tema puikiai suprasta,
pasirinkti aspektai
išryškina jos aktualumą,
analizė ir interpretacija
leidžia atsiskleisti
mokinio individualybei.

4
Tema suprasta,
jai atskleisti
pasirinkti
tinkami
aspektai, analizė
pagrįsta.

II. Teiginių
pagrindimas;
argumentų
tinkamumas ir
vertė

Argumentai parinkti
taikliai; jų parinkimas
rodo mokinio brandą,
išprusimą, konteksto
išmanymą.

Argumentų
pakanka. Jie
svarūs,
įtikinami.

III. Struktūra ir
nuoseklumas:
kryptingas
ėjimas į išvadą

Skaidymas dalimis ir
pastraipomis itin
tikslingas; mintys
plėtojamos nuosekliai ir
kryptingai, išvada rodo
mokinio gebėjimą
apibendrinti.

IV. Teksto
stilius, žodyno
turtingumas,
sintaksinių
formų įvairovė

Kalba vartojama
tikslingai,
atskleidžiamas
gebėjimas pasinaudoti
visais reikalingais jos
klodais: žodžiai
parenkami tiksliai ir
pagal situaciją.
Rašydamas mokinys
atskleidžia savo iškalbą
ir erudiciją.
Rašoma taisyklinga

Visos trys
struktūrinės
dalys tinka
temai;
pastraipomis
skaidoma
prasmingai,
mintys
plėtojamos
nuosekliai.
Kalba aiški,
rišli; žodžiai
parenkami
tiksliai ir pagal
situaciją;
žodynas
turtingas;
sakinių struktūra
įvairi.

V.

Rašoma

3
Tema suprasta,
aspektai pasirinkti
tinkamai, jie
analizuojami,
tačiau ne visur
pavyksta išvengti
paviršutiniškumo.
Didžioji dalis
argumentų yra
tinkami, bet
kartais nepavyksta
išvengti jų
atsitiktinumo.
Yra visos trys
struktūrinės dalys,
tekstas ne visada
prasmingai
suskaidytas
pastraipomis; gali
pasitaikyti
pasikartojimų ar
tam tikro
nenuoseklumo.
Kalba aiški, rišli;
sakinių struktūra
įvairi; žodžiai
vartojami tinkama
reikšme.

2
Tema suprasta
paviršutiniškai arba iš
dalies; pasirinkti aspektai
ne visi išplėtoti arba
prieštarauja vienas
kitam;
tuščiažodžiaujama.
Argumentai formalūs,
paviršutiniški arba ne
visi teiginiai pagrįsti.

1
Tema suprasta tik
iš dalies; pasirinkti
aspektai nepadeda
atskleisti temos
arba negebama jų
išskirti.

0
Tema nesuprasta
arba rašoma apie
dalykus,
nesusijusius su
tema.

Bandoma
argumentuoti.

Neargumentuoja
ma ar
tuščiažodžiajama.

Struktūrinės dalys turi
trūkumų, ne visada
jaučiamos pastraipų
ribos; gali būti kartojama
ar pasakojama
nenuosekliai.

Yra ne visos
struktūrinės dalys,
nejaučiamos
pastraipų ribos;
kartojama ar
pasakojama
nenuosekliai.

Struktūra pabira;
nejaučiamos
pastraipų ribos;
nuolat kartojama
tas pats.

Pasitaiko aiškumo,
rišlumo, sakinių
struktūros trūkumų;
žodžiai ne visada
vartojami tinkama
reikšme.

Kalba neaiški,
nerišli; sakiniai
neaiškios
struktūros;
žodynas skurdus
arba žodžiai
vartojami
netinkama
reikšme.

Rašoma

Rašoma ne visai

Yra daug aiškumo,
rišlumo trūkumų;
dažniausiai
nejaučiamos
sakinio ribos arba
sakiniai
elementarios
struktūros; žodynas
skurdus arba
žodžiai vartojami
netinkama reikšme.
Yra nemažai

Yra daug kalbos,
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Raštingumas

kalba, be klaidų.

taisyklinga
kalba, 1-3
klaidos.

pakankamai
taisyklinga kalba,
yra 4-6 klaidos.

taisyklinga kalba, yra 710 klaidos.

kalbos, rašybos ir
skyrybos klaidų
(11-16 klaidų).

rašybos ir
skyrybos klaidų
(17 ir daugiau
klaidų).

Rašinio vertinimas pažymiu
Taškai
25–24
23–22
21–20
19–17
16–14
13–11
10–8
7–6
5–3
2–1

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Rekomenduojamas rašinio žodžių skaičius
Klasė
Žodžių skaičius
V–VI
150–200
VII–VIII
200–250
IX–X
250–300
Vertinimo normos yra rekomendacinio pobūdžio.
__________________________________
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3 PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTININIMAS GIMTOSIOS
(RUSŲ, LENKŲ) KALBOS PAMOKOSE
1.

Vertinimo tikslai:

• analizuoti ir fiksuoti pasiekimų rezultatus;
• skatinti mokinio motyvaciją mokytis, siekti asmenybės brandos;
• stebėti mokinio pažangą ir pagal tai koreguoti mokymo metodus;
2.

Vertinimo tipai: vertinimui taikomi ir tarpusavyje derinami tokie būdai:

• formuojamasis (ugdomasis) – už kūrybinius darbus, dalyvavimą projektuose, konkursuose.
• apibendrinamasis – baigus programą ar skyrių;
• diagnostinis – už savarankiškus darbus, baigiant skyrių;
• kaupiamasis – mokinio kaupiami taškai už įvairius darbus pamokoje ir namuose (savarankiški,
kūrybiniai, papildomi ir kt) keičiami į pažymį.
3.

Vertinimo normos. Vertinama vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos ir Nacionalinio

egzaminų centro patvirtintomis vertinimo normomis
4.

Vertinimo metodai ir formos:

• Baigus gramatikos skyrių, žinioms patikrinti skiriamas savarankiškas darbas, kuris vertinamas
pažymiu.
• Pažymiu pagal vertinimo normas vertinami rašiniai, teksto analizės.
Vertinimas pagal skirtingas vertinimo metodikas konvertavimo galimybės: projektinių darbų
vertinimas integruojamas į dalyko pasiekimus.
Informavimas: mokiniai ir jų tėvai iš anksto supažindinami su vertinimo normomis ir kriterijais.
Rašomųjų darbų vertinimo normos.
• Diktantas vertinamas vadovaujantis Švietimo ministerijos nustatytomis vertinimo normomis.
• Testai vertinami pagal individualias testo vertinimo normas; sumuojami taškai už kiekvieną užduotį
ir išvedamas pažymys.
Rašiniai ir interpretacijos vertinami 3 aspektais: turinio, raiškos ir raštingumo. Pagal vertinimo
kriterijus sumuojami taškai ir išvedamas bendras pažymys. Vertinant atsižvelgiama į rašinio apimtį.
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Diktanto vertinimas:
Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Rašybos klaidos
0
1
2
3
4
5
6
8
10 ir daugiau

Bendras klaidų skaičius
0
1
2
4
5
7
9
12
16 ir daugiau

Skyrybos klaidos
0
1
2
4
5
6
7
8
12 ir daugiau

Testo vertinimas:
Pažymys
10 (dešimt)
9 (devyni)
8 (aštuoni)
7 (septyni)
6 (šeši)
5 (penki)
4 (keturi)
3 (trys)
2 (du)
1 (vienas)

Teisingai atlikta
užduočių (procentais)
99–100 %
86–98 %
76-–85 %
61–75 %
46–60 %
36–45 %
26–35 %
11–25 %
0–10 %
Visai nieko nedarė

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Taškų
skaičius
52-50
49-45
44-39
38-32
31-26
25-20
19-15
14-10
9 ir mažiau

Rašinio apimties reikalavimai:
Klasė
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Žodžių skaičius
100-120
120-150
150-200
200-250
230-250
250-300
430-450
450-500

Sąsiuvinio p.
0,5-1
1-1,5
1,5-2
2,5
2-3
3
3-4
3-4

Klaidų žymėjimo paaiškinimai:
Ženklas
/
v
gr
ž
st
lg
kart

Paaiškinimas
Rašybos klaida
Skyrybos klaida
Gramatikos klaida
Leksikos klaida
Stiliaus klaida
Logikos klaida
Vientisumo klaida

Pastabos
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4 PRIEDAS

UŽSIENIO (RUSŲ, VOKIEČIŲ) KALBŲ VERTINIMO SISTEMA
1.

Kaupiamasis pažymys rašomas:

1.1. Už klasės ir namų darbų užduotis (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašto darbai ir projektai).
1.2. Už leksikos žinias (į dienyną bus vertinama sudėjus viso skyriaus leksikos atsiskaitymus).
2.

Vertinama pažymiu į dienyną:

2.1. Savarankiškos užduotys pamokoje, kurių trukmė 30min.
2.2. Individualios kūrybinės užduotys ir projektai.
2.3. Mokinio dalyvavimas užsienio kalbos renginiuose.
2.4. Savarankiškas darbas (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašto darbai ir projektai) išėjus skyrių
(pagal surinktą balų skaičių).
10
9
8
7
6
5
4
3-2-1

3.

Surinkus 100% testo taškų
Surinkus 90% testo taškų
Surinkus 80% testo taškų
Surinkus 70% testo taškų
Surinkus 60% testo taškų
Surinkus 50% testo taškų
Surinkus 40% testo taškų
Surinkus 30% ir mažiau testo taškų

Užduočių vertinimo kriterijai:

3.1. Kalbėjimo užduotys vertinamos pagal tokius kriterijus (balų skaičius kiekvienam kriterijui
skiriamas atsižvelgiant į klasę, temą, pamokos uždavinį):
• Struktūra;
• Turinys;
• Taisyklingumas;
• Apimtis.
3.2. Klausymo užduotys vertinamos pagal tokius kriterijus (balų skaičius kiekvienam kriterijui
skiriamas atsižvelgiant į grupės lygį, temą, pamokos uždavinį):
• Klausomo teksto supratimas;
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• Užduoties atlikimas pagal klausomą tekstą;
• Gebėjimas pristatyti esmę.

3.3. Skaitymo užduotys vertinamos pagal tokius kriterijus (balų skaičius kiekvienam kriterijui
skiriamas atsižvelgiant į grupės lygį, temą, pamokos uždavinį):
• Taisyklingas tarimas ir intonavimas;
• Skaitomo teksto supratimas;
• Gebėjimas užduoti klausimą ir atsakyti į pateiktą klausimą pagal skaitomą tekstą.
3.4. Projekto rengimas vertinamas pagal tokius kriterijus (balų skaičius kiekvienam kriterijui
skiriamas atsižvelgiant į klasę, temą, pamokos uždavinį):
• Projekto temos atskleidimas, meniškumas, apipavidalinimas;
• Darbų pasiskirstymas, duomenų rinkimas ir informacijos apdorojimas, vadovavimas grupei;
• Pristatymas.
3.5. Rašto darbai (laiškas, žinutė, skelbimas, kvietimas, anketa) vertinami pagal tokius kriterijus
(balų skaičius kiekvienam kriterijui skiriamas atsižvelgiant į klasę, temą, pamokos uždavinį):
• Struktūra;
• Turinys;
• Kalbos taisyklingumas.
_____________________
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5 PRIEDAS

ANGLŲ KALBOS DALYKO MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Vertinimo kriterijai
• Mokinių pasiekimai bei gebėjimai vertinami formaliu vertinimu – 10 balų sistema; neformaliu –
žodiniu vertinimu.
• Vertinami šie gebėjimai: rašymas, klausymas, kalbėjimas ir skaitymas.
• Kaupiami taškai už pastangas, atliktas užduotis pamokoje, namų darbų bei kūrybines
užduotis. Surinkus tam tikrą kiekį taškų įrašomas pažymys (10).
• Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus vadovėlio skyrių, temą.
• Pažymiu vertinamos kontrolinės užduotys, testai.
• Adaptacinio periodo (rugsėjo mėn.) metu 5 klasių mokiniams pažymiai nerašomi.
• Mokinių namų darbai, praeitos pamokos žinios gali būti patikrintos įvairiais savarankiškais
darbais, žodžių diktantais.
• Už dalyvavimą renginiuose, taip pat dalyvavimą mokyklos projektuose mokiniai skatinami
pažymiu „10“.
Rašybos vertinimo kriterijai:
• Turinys.
• Teksto organizavimas.
• Registras; leksinių, gramatinių strukūrų įvairovė ir tinkamumas.
• Leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingumas ir rašyba.
• Vertinant atsižvelgiama koks tai rašto darbas (raštelis, blankas, anketa, rašinys, asmeninis,
oficialus laiškas).
Klaidų skaičius
0-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18 ir daugiau

Pažymys
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Kalbėjimo vertinimo kriterijai:
• Komunikacinio tikslo pasiekimas, komunikacinių intencijų realizavimas.
• Turinys ir sklandumas.
• Kalbos priemonių (leksinių ir gramatinių struktūrų) įvairovė, atitikimas situacijai.
• Kalbos priemonių taisyklingumas.
• Tarimas.
• Interakcija

Skaitymo vertinimo kriterijai:
• Taisyklingas tarimas, skaitant garsiai.
• Tempas.
• Skaitomo teksto supratimas.

Klausymo vertinimo kriterijai:
Suvokimas vertinamas šio pobūdžio klausymo užduotimis:
• Reikalaujančios tik taip/ne atsakymo.
• Pasirinkimo iš kelių variantų.
• Atsakymas į klausimus po klausymo pratimo.
• Lentelės pildymas.
• Sakinio baigtumo užduotis.
• Tinkamos informacijos suradimo užduotis.

Vertinimo formos
• Savarankiškas darbas
Darbas raštu ne mažesnis kaip 35 minučių trukmės, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta programos dalis
(vienas arba du skyriai).
• Apklausa raštu
Darbas raštu trunka mažiau nei 15 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos pamokos
medžiagos. Mokytojas apklausos metu patikrina, kaip mokinys išmoko skyriaus žodžius ar tam tikras
gramatines formas;
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Darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę.
• Apklausa žodžiu
Skirta patikrinti ir įvertinti mokinio kalbėjimo gebėjimus. Mokinys gali būti paprašytas atpasakoti iš
anksto užduotą tekstą; atkartoti vadovėlyje pateiktą arba savo paties sukurtą dialogą.
• Rašinys, laiškas, projektas, kitas kūrybinis darbas
Praktiniai-kūrybiniai darbai skiriami ugdyti moksleivių gebėjimus, teorines žinias pritaikyti praktikoje.
Praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo. Jie atliekami klasėje
arba užduodami atlikti namuose; atliekami 1-2 kartus per mėnesį. Vertinant tokio tipo darbą kartu
atsižvelgiama į jo tvarkingumą, pastangas, minties originalumą.
• Kaupiamasis vertinimas
Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus, kaupimas,
kai mokinys už per pamoką pasiektą pažangą ar namų darbus gauna susitartą taškų skaičių;
Kaupiamojo vertinimo tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją;
Mokytojas nusprendžia ir paaiškina mokiniams kiek jie gauna taškų už tam tikrų užduočių atlikimą.
Vertinimo pažymiu reikšmės
Pažymys „puikiai“ – 10
Mokinys gauna, jeigu jo žinios įgūdžiai ir gebėjimai yra didesni negu reikalauja šios klasės dalykų
programa ir standartai. Geba savarankiškai ir kūrybingai vystyti savo gebėjimus, moka laisvai naudotis
savo žiniomis sprendžiant šios klasės kurso teorines ir praktines problemas, siūlo nestandartinius
problemų sprendimo būdus.
Pažymys „labai gerai“ – 9
Mokinys gauna, jeigu jo žinios ir gebėjimai atitinka visus šios klasės dalyko programos ir standartų
reikalavimus, moka naudotis savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio teorines ir praktines šios
klasės dalyko programos problemas.
Pažymys „gerai“ – 8-7
Mokinys gauna, jeigu jo žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ne visiškai atitinka visus šios klasės dalykų
programų standartus ir reikalavimus, bet moka naudotis savo žiniomis sprendžiant įvairaus pobūdžio
teorines ir praktines problemas šios klasės dalyko programas. Jo gebėjimai viršija pagrindinius šios
klasės programos reikalavimus.
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Pažymys „patenkinamai“ –6-5
Mokinys gauna, jeigu jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neviršija bazinių reikalavimų duotos klasės
programos kurso. Mokinys geba atlikti paprastas, praktines užduotis.
Pažymys „silpnai“ – 4
Mokinys gauna, jeigu jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka minimaliausius reikalavimus duotos
klasės programos kurso. Mokinys mokytojui padedant geba atlikti paprastas, praktines užduotis.
Pažymys „nepatenkinamai“ – 3-2
Mokinys gauna, jeigu jo žinios, gebėjimai ir įgūdžiai neatitinka bazinių duotos klasės programos kurso
reikalavimų. Mokinys net mokytojui padedant nesugeba atlikti paprastų, praktinių užduočių.
MOKINIO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
1. Išsiaiškinti mokinio gebėjimus, jo žinių spragas.
2. Ar įvykdė mokymosi uždavinį (ko išmoko, ką padarė, kad išmoktų, kaip pavyko atlikti užduotis,
kokią padarė pažangą).
Vertinimo kriterijai
Gebu/geba

Labai gerai

Gerai

Galėčiau
geriau

Mokytojo
komentarai

1) suprasti, kas parašyta tekste
2) atlikti užduotis, panaudojant
įgytą/ turimą informaciją
3) taisyklingai vartoti kalbos
struktūras
Mokinio pasiekimai, daroma pažanga ir įdėtos pastangos.
Ką jau pasiekė?
Ką turėtų daryti, kad pasiekimai būtų geresni?
Kas padaryta gerai ir ką tobulinti:
• suteikia pasitikėjimo savimi ir mokytoju
• pačiam pasirinkti mokymosi metodus
• mokytis įsivertinti
_______________________
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6 PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
MATEMATIKOS PAMOKOSE
Mokiniai per pirmąją savo dalyko pamoką supažindinami su mokinių mokymosi pasiekimų
informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptariami vertinimo kriterijai, metodai ir formos.
Pažymiu vertinama
SAVARANKIŠKAS DARBAS
• Savarankiškas darbas gali trukti 20-40 minučių.
• Mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo priemonėmis, vadovėliais, bei kita
informacine medžiaga.
• Savarankiško darbo tikslas- sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai
atlikdamas praktines užduotis.
• Savarankiško darbo įvertinimas įrašomas į dienyną, apie jo rašymą iš anksto informuoti
nebūtina.
Pasiekimų įvertinimų reikšmė: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 –
patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko
neatsakė, neatliko užduoties. Patenkinami įvertimai – 4-10 balų, „įskaityta“; nepatenkinami įvertinimai
– 1-3 balai, „neįskaityta“, „neatestuota“.
Vertinant matematikos atsiskaitymo darbus, vadovaujamasi pagrindinėmis taisyklėmis:
• Taškas skiriamas už kiekvieną teisingai atliktą žingsnį.
• Jei mokinys, spręsdamas sudėtinį uždavinį, tarpiniuose veiksmuose padarė klaidą, bet tolesnis
sprendimas yra teisingas, jam atimamas vienas taškas
NAMŲ DARBAI
• Namų darbų vertinimas fiksuojamas kaupiamajame vertinime.
• Tikrinami iš anksto neįspėjus.
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VERTINIMO LENTELĖ
Pažymys

Žemas

1 (vienas)
2 (du)
3 (trys)

Teisingai atlikto darbo
5-8 klasė
Nieko nedirbo
0-10 %
11-20 %

Teisingai atlikto darbo
I-IV gimn. klasė
Nieko nedirbo
0-10 %
11-25 %

Patenkinamas

4 (keturi)
5 (penki)
6 (šeši)

21-31 %
32-43 %
44-55 %

26-35 %
36-45 %
46-60 %

Pagrindinis

7 (septyni)
8 (aštuoni)

56-70 %
71-84 %

61-75 %
76-85 %

Aukštesnysis

9 (devyni)
10(dešimt)

85-98 %
99-100 %

86-98 %
99-100 %

Lygmuo

P.S. Už matematinių simbolių ir sąvokų teisingą vartojimą, išspręstų uždavinių nuoseklų ir tvarkingą
pateikimą gali būti savarankiško darbo metu pridedama iki 2 taškų. Sprendimą dėl šių taškų skyrimo
priima mokytojas.
KAUPIAMASIS VERTINIMAS MATEMATIKOS PAMOKOSE
Mokiniai nuolat kaupia taškus, renka „pliusus“ ir „minusus“, kurie vėliau konvertuojami į
pažymį.
Kaupiamąjį vertinimą matematikos pamokose sudaro:
• Sistemingai ir tvarkingai atliekami namų darbai

1-4 balai

• Lankomumas ( nepraleista nei viena pamoka)

1-2 balai

• Visada turi reikiamas priemones: įrankius, sąsiuvinius ir t.t.

1-2 balai

• tvarkingai veda užrašus

1 balas

• Pareigingumas, stropumas pamokose, teigiamas požiūris į mokymąsi

1 balas.

Rezultatus sumuojame mokymo laikotarpio arba kiekvienos temos pabaigoje.
____________________________________________
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7 PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
GAMTOS IR ŽMOGAUS, BIOLOGIJOS PAMOKOSE
1.

Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, vyksta kartu su ugdymo procesu.

Formuojamasis vertinimas rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar
tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.
2.

Kaupiamasis vertinimas. Kas tris ar daugiau pamokų vedamas kaupiamojo balo vidurkis ir

įvertinimas įrašomas į pasiekimų pažymą. Vertinant kiekvieną rodiklį įtraukiamas mokinys, skatinamas
įsivertinimas.
Eil.
nr.
1
2
3

4

5

6

7
3.

Rodiklis
Priemonių,
reikalingų
pamokoje, turėjimas
Visos užduotys
baigtos
Atlikti namų darbai
Pastangos
(nesistengia –
0;galėtų stengtis
labiau – 1; labai
stengiasi – 2)
Išsamūs atsakymai
Atliktos papildomos
užduotys
(laboratorinis
darbas, dalyvavimas
renginyje,
konkurse, akcijoje
ir kt.)
Iš viso:

Sudedamoji mėn.
balo dalis
diena
0-1
0-1
2

0-2

1-4

2

Pasiekimų vertinimas pagal lygius vykdomas pagal Bendrosiose programose pateiktas

lenteles.
4.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimas.

Pasiekimai vertinami dviem aspektais:
1) žinios, gebėjimai ir įgūdžiai;
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2) asmeninė pažanga.
Mokinių pasiekimų lygmenį rodo ne įvertinimo balai, bet programos tikslai. Vertinama kiekvieno
mokinio individuali pažanga .
5.

Vertinimas integruotose pamokose.

Integruotoje dviejų ar daugiau dalykų pamokoje vertinimo kriterijai su kolega aptariami ir numatomi
sudarant pamokos planą. Gamtamokslinio dalyko žinių ir įgūdžių vertinimas papildomas gebėjimo
integruoti, pritaikyti kito dalyko žinias vertinimu konkrečioje integruotoje pamokoje.
Literatūra
1.

Bendrosios ugdymo programos. Pagrindinis ugdymas; vidurinis ugdymas. Gamtamokslinis

ugdymas.
2.

Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos pritaikymas žemų (riboto intelekto) gebėjimų

ir nežymiai sutrikusio intelekto mokiniams.
3.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata (švietimo ir mokslo ministro 2004 m.

vasario 25 d. įsakymas Nr. ISAK-256).
4.

Pagrindinio ugdymo 5-10 klasių bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų

poreikių - žemų (riboto intelekto) gebėjimų ir nežymiai sutrikusio intelekto - mokinių ugdymui. UPC,
2009.
5.

,,Vertinimas ir įsivertinimas pamokose" (nuotoliniai kursai 2014 m. spalio 6-17).
__________________________________________________
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8 PRIEDAS

GEOGRAFIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
6-10 klasių mokiniai vertinami kaupiamojo vertinimo pažymiais pagal šiuos rodiklius:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodiklis

Sudedamoji balo dalis

Priemonių, reikalingų pamokoje, turėjimas
Visos užduotys baigtos
Atlikti namų darbai
Pastangos (nesistengia – 0;galėtų stengtis labiau – 1; labai
stengiasi – 2)
Išsamūs atsakymai
Atliktos papildomos užduotys (laboratorinis darbas,
dalyvavimas renginyje, konkurse, akcijoje ir kt.)

0-1
0-1
2
0-2
1-4
2

Pradedant mokymąsi su mokiniais aptariami kaupiamojo vertinimo principai, rodikliai. Mokinių
pasiekimai fiksuojami kaupiamojo vertinimo lape, iš kurio po 3 pamokų įvertinimas balais (išvedus
vidurkį) įrašomas į dienyną.
Mokiniai įtraukiami į vertinimo ir įsivertinimo veiklas. Didžiausias dėmesys skiriamas ne
matavimui ir įvertinimui, bet mokymuisi ir įsivertinimui. Tai padeda mokiniams prisiimti atsakomybę
už savo mokymąsi, ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus.
6-10 klasių mokiniai vertinami pagal apibendrintus kokybinius mokinių žinių, supratimo
ir gebėjimų vertinimo aprašus.
6 klasė
Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8, aukštesnysis – 9–10 balų.
Mokinių pasiekimų lygių požymiai. 6 klasė
Lygiai/
Pasiekimų
sritys
1. Žinios ir
supratimas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

Žinios apie artimą gamtinę ir Turi pavienių žinių apie Rodo bendrą supratimą
visuomeninę aplinką
artimą gamtinę ir
apie artimą gamtinę
paviršutiniškos.
visuomeninę aplinką.
ir visuomeninę aplinką.
Savais žodžiais ne visai
Savais žodžiais geba
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Lygiai/
Pasiekimų
sritys

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

tiksliai apibūdina reiškinius paaiškinti reiškinius ir
ir procesus.
procesus.
Ne visada tiksliai vartoja
Atskiria ir dažniausiai
geografijos sąvokas.
tinkamai vartoja
geografijos sąvokas.

Puikiai aiškina reiškinius ir
procesus.

2. Problemų
sprendimas

Mokytojo padedami, geba
suprasti aptariamą problemą;
įvertina turimas žinias apie tą
problemą; pasako, kas jiems
neaišku.

Geba suformuluoti
problemą; įvertina, ką ta
tema žino ir ar viską
supranta; pasako, kas
neaišku, kas kelia
abejonių; numato
problemos sprendimo
kelią.

Geba iškelti problemą,
įvertinti, kurie informacijos
šaltiniai ir pažinimo būdai
konkrečiu atveju
efektyviausi; pasako, kas
jiems dar kelia neaiškumų;
numato keletą problemos
sprendimo būdų ir
pasirenka tinkamiausią.

3. Praktiniai ir
veiklos
gebėjimai

Stebi artimiausios aplinkos
objektus (gamtinius,
socialinius) ir atpažįsta juos
naudodamiesi geografinės
informacijos šaltiniais.
Mokytojo padedami, atlieka
nesudėtingus skaičiavimus,
paprastus aplinkos tyrimus,
padaro išvadas (skubotas ir
ne visada teisingas).

Stebi artimiausios
aplinkos objektus
(gamtinius ir socialinius),
atpažįsta juos ir
klasifikuoja.

Tikslingai stebi artimiausios
aplinkos objektus
(gamtinius, socialinius),
juos atpažįsta, klasifikuoja
ir daro išvadas.

Stebėdami aplinką ir
atlikdami tyrimus, savais
žodžiais paaiškina jų
rezultatus, dažniausiai
padaro teisingas išvadas.

Įdėmiai stebi aplinką ir
atlieka tyrimus, padaro
teisingas išvadas ir
paaiškina, kodėl gavo tokį
rezultatą.

4.
Mokytojo padedami,
Komunikavimas atpažįsta geografinės
informacijos šaltinius,
stengiasi perskaityti juose
pateikiamą geografinę
informaciją. Atsimena per
pamoką girdėtas svarbiausias
geografijos sąvokas.
Nesiklauso kitų, nenori
bendrauti.

Atpažįsta geografinės
informacijos šaltinius,
geba jais naudotis ir
perskaityti juose pateiktą
geografinę informaciją.

Savarankiškai randa
geografinės informacijos
šaltinius, geba jais naudotis
ir lyginti juose pateikiamą
geografinę informaciją.

Bendrauja pagal
nuotaiką arba tada, kai
yra
skatinami.

Moka bendrauti ir
išklausyti kitus.

Atskiria geografijos
sąvokas ir visada tinkamai
jas vartoja.
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Lygiai/
Pasiekimų
sritys
5. Mokymasis
mokytis

Patenkinamas

Pagrindinis

Pripažįsta, kad reikia
mokytis, bet dėmesį sutelkia
sunkiai ir trumpam. Mokosi
tik tada, kai yra
susidominami.
Ne visada tikslingai
pasirenka mokymosi būdus
ir geografinės informacijos
šaltinius.

Mokytis jiems patinka,
nes įdomu. Organizuoja
savo mokymąsi, bet ne
visada numato tinkamą
mokymosi laiką.
Mokytojo padedami,
pasirenka tinkamus
mokymosi būdus ir
geografinės informacijos
šaltinius.

Aukštesnysis
Mokytis jiems labai
patinka, nori tobulėti.
Savarankiškai organizuoja
savo mokymąsi, numato
tinkamą mokymosi laiką,
tinkamus mokymosi būdus,
geba pasirinkti geografinės
informacijos šaltinius.

7-8 klasės
Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8, aukštesnysis – 9–10 balų.
Mokinių pasiekimų lygių požymiai. 7–8 klasės
Lygiai/
Patenkinamas
Pasiekimų sritys
1. Žinios ir
Nurodo nagrinėjamas
supratimas
pagrindines geografijos
sąvokas, nelabai tiksliai
jas aiškina, bando sieti
reiškinius ir procesus.

Pagrindinis

Aukštesnysis

Išmano šio koncentro
medžiagoje nagrinėjamas
pagrindines geografijos
sąvokas, jas paaiškina ir
vartoja analizuodami
reiškinius ir procesus.

Rodo bendrą supratimą
apie svarbiausius regionus.

Kelia probleminius
klausimus iš gamtinės ir
socialinės geografijos dalies
ir, naudodamiesi
paprasčiausiais informacijos
šaltiniais, ieško atsakymų.

Kelia probleminius
klausimus iš gamtinės ir
socialinės geografijos dalies
ir, kritiškai naudodami
įvairius informacijos
šaltinius, ieško atsakymų.

2. Problemų
sprendimas

Kelia nesudėtingus
gamtinius ir socialinius
probleminius
klausimus, bando
ieškoti atsakymų.

3. Praktiniai ir
veiklos

Mokytojo padedami, Atlieka nesudėtingus
atlieka skaičiavimus
skaičiavimus (atstumų,
(atstumų, laiko, krypčių) laiko, krypčių) vietovės
vietovės planuose ir

Tinkamai vartoja šio
koncentro medžiagoje
nagrinėjamas geografijos
sąvokas, vartoja jas
aiškindami reiškinius ir
procesus.

Atlieka sudėtingus
skaičiavimus (atstumų, laiko,
krypčių) vietovės planuose ir
žemėlapiuose. Nagrinėja,
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Lygiai/
Patenkinamas
Pasiekimų sritys
gebėjimai
žemėlapiuose.

Pagrindinis

Aukštesnysis

lygina ir vertina įvairius
kartografijos kūrinius,
Mokytojo padedami, Nagrinėja ir lygina įvairius apibendrina informaciją ir
nagrinėja įvairius
kartografijos kūrinius,
pateikia ją kitiems.
kartografijos kūrinius, randa juose pagrindinę
nurodo keletą jų
informaciją ir pateikia ją
Stebėdami aplinką ir
panašumų ir skirtumų. kitiems.
atlikdami tyrimus, atsirenka
geografinės informacijos
Naudodamiesi detaliu
Stebėdami aplinką ir
šaltinius. Darbą atlieka
aprašymu, stebi aplinką atlikdami tyrimus, naudojasi kruopščiai, gauti rezultatai
ir atlieka tyrimus, bet
geografinės informacijos
– išsamūs. Savarankiškai
darbas neišsamus ir
šaltiniais. Darbą atlieka
nustato, kokie yra gamtinės
patiems nelabai aiškus. kruopščiai, bet gautas
ir socialinės aplinkos
Nusako gamtinės ir
rezultatas nėra labai
sudedamųjų dalių ryšiai,
socialinės aplinkos
išsamus. Nustato gamtinės ir nustato jų regioninius
sudedamųjų dalių ryšius, socialinės aplinkos
skirtumus ir paaiškina
randa keletą regioninių sudedamųjų dalių ryšius,
priežastis. Kūrybingai ir
skirtumų ir, mokytojo
randa regioninius skirtumus įvairiomis formomis pateikia
padedami, paaiškina
ir paaiškina priežastis.
visuminį įvairių teritorijų
priežastis. Elementariai Įvairiomis formomis pateikia vaizdą.
pateikia visuminį įvairių visuminį atskirų teritorijų
teritorijų vaizdą.
vaizdą.

4.
Mokytojo padedami,
Komunikavimas geba atpažinti
geografinės informacijos
šaltinius, perskaito
juose pateikiamą
pagrindinę geografinę
informaciją. Lygindami
ir analizuodami
reiškinius, procesus
(gamtos ir visuomenės),
vykstančius įvairiuose
žemynuose ir
vandenynuose, nurodo
ne itin svarbius
bruožus.
Mokiniai nesugeba
adekvačiai reaguoti į

planuose ir žemėlapiuose.

Atpažįsta geografinės
informacijos šaltinius ir
naudojasi jais. Lygina ir
analizuoja reiškinius,
gamtos ir visuomenės
procesus, vykstančius
įvairiuose žemynuose ir
vandenynuose, pasako
svarbiausius jų bruožus.
Apibendrintą informaciją
perteikia kitiems. Mokiniai
stengiasi atsižvelgti į kritiką
ir pa
stabas. Bendrauja pagal
nuotaiką arba tada,
kai yra skatinami.

Puikiai atpažįsta
geografinės informacijos
šaltinius, geba savarankiškai
jais naudotis. Lygina ir
analizuoja gamtos ir
visuomenės reiškinius bei
procesus, vykstančius
įvairiuose žemynuose ir
vandenynuose, tiksliai
nurodo svarbiausius jų
bruožus.
Apibendrintą informaciją
perteikia kitiems.
Mokiniai atsižvelgia į kritiką
ir pastabas. Geba bendrauti ir
išklausyti kitus.
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Lygiai/
Pasiekimų sritys

Pagrindinis

Aukštesnysis

Mokytis patinka, nes yra
įdomu. Organizuoja savo
mokymąsi, bet ne visada
numato tinkamą
mokymosi laiką. Mokytojo
padedami, pasirenka
tinkamus mokymosi būdus ir
geografinės informacijos
šaltinius.

Mokytis labai patinka, nori
tobulėti. Savarankiškai
organizuoja savo
mokymąsi, numato tinkamą
mokymosi laiką, tinkamus
mokymosi būdus ir
geografinės informacijos
šaltinius.

Patenkinamas
pastabas ar kritiką.
Nesiklauso kitų, nenori
bendrauti.

5. Mokymasis
mokytis

Stengiasi mokytis ir
pasitiki savo jėgomis,
tiki mokymosi sėkme,
jeigu yra skatinami. Ne
visada tikslingai
organizuoja savo laiką,
neefektyviai naudoja
mokymosi būdus ir
pasirenka atsitiktinius,
ne pačius tinkamiausius
geografinės informacijos
šaltinius.

9-10 klasės
Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8, aukštesnysis – 9–10 balų.
Mokinių pasiekimų lygių požymiai. 9–10 klasės
Lygiai/
Pasiekimų sritys
1. Žinios ir
supratimas

Patenkinamas

Pagrindinis

Skaitydami
Skaito, lygina ir vertina
kartografijos
įvairius šiame koncentre
kūrinius, atrenka
nagrinėjamus kartografijos
pagrindinę
kūrinius ir apibendrina juose
informaciją, bet ją pateikiamą informaciją.
apibendrina
Remdamiesi įvairia
neišsamiai.
geografine informacija,
Mokytojo
skiria regionus, pagal
padedami, geba
bendriausius bruožus nurodo
išskirti keletą
jų savitumus.
pačių svarbiausių
Išmano šio koncentro
regionų bruožų.
medžiagoje nagrinėjamas
Nurodo šio
pagrindines geografijos
koncentro medžiagoje sąvokas, jas paaiškina,
nagrinėjamas
vartoja nagrinėdami

Aukštesnysis
Savarankiškai skaito
įvairius šiame koncentre
nagrinėjamus kartografijos
kūrinius ir puikiai
apibendrina juose pateikiamą
informaciją.
Remdamiesi įvairia
geografine informacija,
skiria, apibūdina ir lygina
regionus. Pateikia regionų
savitumo pavyzdžių.
Vartoja šio koncentro
medžiagoje nagrinėjamas
geografijos sąvokas, jas
vartoja aiškindami reiškinius
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Lygiai/
Pasiekimų sritys

2. Problemų
sprendimas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

pagrindines
reiškinius ir procesus.
geografijos sąvokas,
ne tiksliai jas
paaiškina, bando
sieti reiškinius ir
procesus.

ir procesus.

Kelia nesudėtingus
gamtinius, politinius,
socialinius,
probleminius
ekonominius
klausimus ir bando
ieškoti atsakymų.

Kelia probleminius
klausimus iš gamtinės,
politinės, socialinės,
ekonominės geografijos dalies
ir, naudodamiesi
paprasčiausiais informacijos
šaltiniais, ieško atsakymų.

Kelia probleminius
klausimus iš gamtinės,
politinės, socialinės,
ekonominės geografijos
dalies ir, kritiškai
naudodamiesi įvairiais
informacijos šaltiniais, ieško
atsakymų.

Naudodamiesi įvairaus turinio
ir mastelio žemėlapiais,
orientuojasi visose trijose
geografinėse erdvėse.
Savarankiškai naudojasi
geografinės informacijos
šaltiniais, juos lygina ir
vertina. Stebėdami aplinką ir
atlikdami tyrimus, naudojasi
įvairiais geografinės
informacijos šaltiniais.
Kruopščiai atlieka
kompleksinius gamtinius ir
socialinius tyrimus.
Savarankiškai nori spręsti
kilusias problemas, bet gautas
rezultatas nėra labai išsamus.
Atlikę darbą, padaro išvadas
ir gautus rezultatus perteikia
kitiems.

Naudodamiesi įvairaus
turinio ir mastelio
žemėlapiais, orientuojasi
visose trijose geografinėse
erdvėse.
Savarankiškai naudojasi
geografinės informacijos
šaltiniais, kritiškai juos
vertina. Savarankiškai
stebėdami aplinką ir
atlikdami tyrimus, gerai
moka naudotis įvairiais
geografinės informacijos
šaltiniais. Kelia hipotezes ir
savarankiškai atlieka
gamtinius ir socialinius
tyrimus. Savarankiškai
sprendžia kilusias
problemas, daro teisingas
išvadas ir prognozes. Atlikę
darbą, padaro išvadas,
gautus rezultatus įvairiomis
formomis perteikia kitiems.

3. Praktiniai ir
Mokytojo
veiklos gebėjimai padedami,
naudojasi įvairiais
turinio ir mastelio
žemėlapiais,
orientuojasi visose
trijose geografinėse
erdvėse. Mokytojo
padedami,
naudojasi
geografinės
informacijos
šaltiniais.
Naudodamiesi
geografinės
informacijos
šaltiniais, atlieka
kompleksinius
gamtinius ir
socialinius tyrimus,
bando spręsti
problemas. Atlikę
darbą, padaro
elementarias
išvadas.
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Lygiai/
Pasiekimų sritys

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

4.
Komunikavimas

Naudodamiesi
geografinės
informacijos
šaltiniais, analizuoja,
lygina ir vertina
reiškinius bei
procesus, vykstančius
Lietuvos ir Europos
erdvėje, nurodo
svarbius jų bruožus.
Mokiniai nesugeba
adekvačiai reaguoti
į pastabas ar
kritiką. Nesiklauso
kitų, nenori
bendrauti.

Naudodamiesi geografinės
informacijos šaltiniais,
analizuoja ir lygina reiškinius
bei procesus, vykstančius
Lietuvos, Europos ir pasaulio
erdvėje. Mokytojo padedami,
geba apibendrinti ir
įvairiomis formomis
perteikti kitiems gautus
rezultatus. Mokiniai stengiasi
atsižvelgti į kritiką ir pastabas.
Bendrauja pagal nuotaiką arba
tada, kai yra skatinami.

Naudodamiesi geografinės
informacijos šaltiniais,
analizuoja, lygina ir vertina
reiškinius bei procesus,
vykstančius Lietuvos,
Europos ir pasaulio erdvėje.
Apibendrintą informaciją
įvairiomis formomis
perteikia kitiems.
Mokiniai atsižvelgia į kritiką
ir pastabas. Geba bendrauti ir
išklausyti kitus.

5. Mokymasis
mokytis

Paskatinti stengiasi,
bet neįvertina
mokymosi rezultatų.
Susidūrę su
mokymosi
sunkumais, neieško
nesėkmės priežasčių.
Ne visada tikslingai
organizuoja savo
laiką, nenumato,
kokių geografinės
informacijos šaltinių
reikės užduotims
atlikti.

Dažniausiai pasitiki savimi ir
tiki mokymosi sėkme.
Susidūrę su mokymosi
sunkumais, bando ieškoti
išeities.
Dažniausiai tikslingai,
atsižvelgdami į mokymosi
tikslus, pasirenka mokymosi
būdus ir geografinės
informacijos šaltinius.

Labai patinka mokytis, nori
tobulėti. Visada pasitiki
savimi ir tiki savo sėkme.
Savarankiškai organizuoja
savo mokymąsi, pasirenka
tinkamą mokymosi laiką.
Siekdami mokymosi tikslų,
pasirenka tinkamiausius
mokymosi būdus ir
geografinės informacijos
šaltinius.

Vidurinis ugdymas. Apibendrinti kokybiniai mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo aprašai.
Apibrėžiant geografijos dalyko kompetencijos struktūrą, mokinių gebėjimai skirstomi į grupes: žinios ir
supratimas, taikymo gebėjimai, problemų sprendimo gebėjimai, komunikavimo gebėjimai, mokėjimas
mokytis. Šių gebėjimų aprašymas, pritaikytas geografijos mokomajam dalykui:
Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4–5, pagrindinis – 6–8, aukštesnysis 9–10 balų.
Mokinių pasiekimų lygių požymiai:
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Pasiekimų lygiai/
Pasiekimų sritys

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

1. Žinios ir
supratimas

Taisyklingai, tačiau ne
visada tiksliai vartoja
geografijos sąvokas ir
terminus, bando vartoti
aiškindamas gamtinius ir
visuomeninius reiškinius ir
procesus.

Vartoja šio kurso
Prasmingai vartoja šio
medžiagoje
kurso medžiagoje
nagrinėjamas
nagrinėjamas sąvokas
pagrindines sąvokas, jas aiškindamas gamtinius ir
paaiškina
visuomeninius reiškinius ir
nagrinėdamas gamtinius procesus. Įgytas žinias
ir visuomeninius
taiko naujose situacijose.
reiškinius ir procesus.

2. Taikymas

Atlieka nesudėtingas
geografijos užduotis, geba
naudotis bent keliais
mokytojo nurodytais
informacijos šaltiniais.

Remiasi geografinės
informacijos šaltiniais,
juos lygina ir vertina.
Savarankiškai bando
spręsti kilusias praktinio
pobūdžio problemas,
bet gautas rezultatas
nėra labai išsamus.

Remiasi įvairiais
geografinės informacijos
šaltiniais, kritiškai juos
vertina. Savarankiškai ir
puikiai sprendžia praktinio
pobūdžio kilusias
problemas.

3. Problemų
sprendimas

Atlikdamas užduotis daro
paprasčiausias išvadas.
Naudodamasis pavyzdžiu
atlieka tyrimą, tačiau ribotai
naudojasi geografinės
informacijos šaltiniais.
Atlikęs darbą, padaro kelias
neišsamias išvadas.

Moka naudotis įvairiais
geografinės
informacijos šaltiniais,
atsirenka reikiamą ir
patikimą informaciją.
Atlikęs darbą pateikia
išvadas, nurodo, kas
sekėsi ir kas nepavyko.

Kelia hipotezes ir
savarankiškai
pasirinkdamas tinkamus
informacijos šaltinius atlieka
tyrimus. Atlikęs darbą
padaro išvadas, nurodo, kas
sekėsi ir kas nepavyko, geba
pateikti racionalų
sprendimo būdą
problemoms spręsti.

4.
Ne visada geba išsakyti
Komunikavimas mintis žodžiu ir raštu, nes
trūksta dalykinių žinių.
Diskutuoja įvairiais
geografijos klausimais, ne
visuomet randa argumentų
savo nuomonei pagrįsti.
Mokytojo padedamas
analizuoja, interpretuoja
elementarią žodinę ir
nežodinę informaciją.
Ne visada sugeba reaguoti į
pastabas ar kritiką.

Geba nesunkiai
išsakyti mintis žodžiu ir
raštu. Diskutuoja
įvairiais geografijos
klausimais, tačiau
kartais pritrūksta
tinkamų argumentų
savo nuomonei pagrįsti.
Savarankiškai
analizuoja,
interpretuoja, vertina
nesudėtingą geografinę
informaciją.

Geba puikiai išsakyti
mintis žodžiu ir raštu.
Diskutuoja įvairiais
geografijos klausimais,
argumentuoja savo
nuomonę. Savarankiškai
analizuoja, interpretuoja,
vertina įvairią geografinę
informaciją. Geba puikiai
bendrauti ir išklausyti kitus,
priima kritiką.

36

Pasiekimų lygiai/
Pasiekimų sritys

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

Geba bendrauti ir
išklausyti kitus,
stengiasi atsižvelgti į
kritiką ir pastabas.
5. Mokėjimas
mokytis

Kelia trumpalaikius
geografijos mokymosi
tikslus, uždavinius ir
mokytojo padedamas
planuoja mokymosi veiklą.
Pastebi tik paprasčiausias
sąsajas tarp mokymosi
medžiagos ir turimos
patirties. pasirenka ir mokosi
iš keleto informacijos
šaltinių. Geba tvarkyti
nesudėtingą informaciją:
rasti, suprasti, atsirinkti ir
bando ją vertinti.

Savarankiškai kelia
nesudėtingus
geografijos mokymosi
tikslus, uždavinius ir
planuoja mokymosi
veiklą. Taiko tinkamus
būdus užduočiai atlikti.
Geba mokytis
individualiai, grupėje,
klasėje.
Sieja naują mokymosi
medžiagą ar patirtį su
tuo, kas jau žinoma,
patirta, mokosi iš
įvairių informacijos
šaltinių. Geba tvarkyti
informaciją: rasti,
suprasti, atsirinkti,
sisteminti ir vertinti.

Savarankiškai organizuoja
savo mokymąsi ir tinkamai
planuoja mokymosi veiklą.
Siekdamas mokymosi tikslų,
pasirenka tinkamiausius
mokymosi būdus ir
informacijos šaltinius.
Puikiai geba mokytis
individualiai, grupėje,
klasėje. Savarankiškai sieja
naują mokymosi medžiagą
ar patirtį su tuo, kas jau
žinoma, patirta. Tikslingai
pasirenka ir mokosi iš
įvairių informacijos
šaltinių, geba tvarkyti
informaciją: rasti, atsirinkti
ir vertinti.

______________________
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9 PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS ISTORIJOS PAMOKOSE
Istorijos pamokose taikomi šie vertinimo būdai:
● Neformalus. Neformaliai mokiniai vertinami kiekvieną pamoką. Jis nukreiptas į mokinio vidines
savybes ir palaiko jo savigarbą. Orientuojamas į pozityvius dalykus ir teigiamas emocijas. Šiuo
vertinimu yra ugdomas kritinis savęs vertinimas, tinkamų darbo metodų nustatymas, gerinamas
psichologinis klimatas darbinėje aplinkoje.Vertinimas nefiksuojamas.
● Formalus. Šis vertinimas yra grindžiamas išsilavinimo standartais ir vertinamas dešimties balų
sistema (1 – 10). Jis apima mokinių bendrųjų žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygius: supratimą, atpažinimą,
pritaikymą, kūrybiškumą. Šio vertinimo kriterijai yra: žinios, gebėjimas jomis pasinaudoti, savo
patirties susiejimas su einama medžiaga, tiriamoji veikla, jos pateikimas, papildomos medžiagos
panaudojimas, pastangos, aktyvumas. Vertinimas fiksuojamas.
● Kaupiamasis (sudėtinis pažymys). Tai informacijos apie mokinio pažangą ir pasiekimus kaupimas,
sudėtinis įvairių mokinio veiklų, pastangų, pasiekimų suminis balas (1 – 10), fiksuojant kaupiamojo
balo lentelėje. Įvertinimą gauna už užduoties atlikimą, sąvokų apklausą, namų darbų atlikimą ir pan.
Mokinio vardas, klasė:
Eil.
nr.
1
2
3

Rodiklis
Priemonių, reikalingų
pamokoje, turėjimas
Visos užduotys
baigtos
Atlikti namų darbai

Sudedamoji
balo dalis
0-1
0-1
2

4

Pastangos (nesistengia
– 0;galėtų stengtis
labiau – 1; labai
stengiasi – 2)

0-2

5

Išsamūs atsakymai

1-4

6

7

Atliktos papildomos
užduotys
(laboratorinis darbas,
dalyvavimas
renginyje, konkurse,
akcijoje ir kt.)
Iš viso:

2
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Vertinant mokinius pagal žinias ir gebėjimus naudoju (įsi)vertinimo lentelę pagal lygius. Ji
parengta vadovaujantis Bendromis ugdymo programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Brandos
egzaminų programomis. Pagal ją vertinamos mokinių žinios ir gebėjimai. Pamokoje naudojamos
įvairios vertinimo užduotys, pagal kurias yra tikrinamos mokinių žinios, gebėjimai (žemesnieji ir
aukštesnieji), nuostatų formavimasis, tai: šaltinių nagrinėjimas, įvairios testų užduotys, žemėlapių
nagrinėjimas, apklausa žodžiu, pratybų užduotys ir kt. I lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4-5, II lygis
– 6- 8, III lygis – 9-10 balų.
I lygis
Galiu pateikti keletą
įvykių, reiškinių iš
praeities pasirinkta tema.

II lygis
Galiu nustatyti ryšius
tarp praeities įvykių,
reiškinių, nusakyti jų
skirtumus ir panašumus.

Istorinės
asmenybės

Galiu įvardyti praeities
epochų žymiausias
asmenybes ir vienu –
dviem sakiniais nusakyti
jų pagrindinius darbus.

Istorijos
sąvokos

Galiu paaiškinti istorijos
pamokose naudojamų
bendrųjų ir specifinių
sąvokų reikšmes.

Galiu pristatyti
pagrindinius istorinės
asmenybės gyvenimo ir
veiklos bruožus.
Įvardiju priežastis ir
sąlygas, leidusias
išgarsėti istorinei
asmenybei.
Naudoju bendrąsias ir
specifines sąvokas pats
perteikdamas istoriją.

Įvykiai,
reiškiniai

Priežastingumas Galiu pateikti vieną ar dvi Galiu paaiškinti daugelį
įvykio priežastis.
įvykio priežasčių ir
parodyti ryšius tarp jų.
Išskiriu reikšmingiausią
priežastį.
Chronologija
Naudoju sąvokas –
Studijuojamus įvykius
amžius, dešimtmetis –
išvardiju chronologine
tam, kad parodyčiau
tvarka pagal tai, kada jie

III lygis
Galiu analizuoti
skirtingus įvykius ir
reiškinius, procesus.
Praeities įvykius,
reiškinius paaiškinu
platesniame – vietos
ar laiko – kontekste.
Vertinu istorinės
asmenybės nuveiktus
darbus jo
gyvenamojo laiko ir
dabarties kontekste.

Galiu paaiškinti
bendrųjų ir specifinių
istorijos sąvokų
kilmę ir kaitą
skirtingose istorijos
epochose.
Galiu padaryti visų
priežasčių apžvalgą ir
vertinu skirtingų
priežasčių
reikšmingumą.
Pagrindžiu skirtingų
praeities laikotarpių
ribas. Atskirus
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istorijos chronologijos
žinias. Suprantu, kad
praeitis skirstoma į
skirtingus laikotarpius.
Žemėlapį naudoju kaip
istorinių objektų
lokalizacijos priemonę,
t.y., nustatau istorinio
objekto vietą.

vyko/atsirado. Suprantu,
kad būta skirtumų tarp
skirtingų laikotarpių
praeityje.
Žemėlapį naudoju kaip
žinių apie gamtos
sąlygas ir žmonių veiklą
šaltinį, t.y., istorijos
žemėlapį (sutartinius
ženklus, užrašus) tiriu,
siekdamas perprasti
tiesiogiai suteikiamą
informaciją.

Istorijos
šaltiniai

Galiu atsakyti į klausimus
apie praeitį nagrinėdamas
istorijos šalinius. Atskiriu
šaltinius, kurie gali būti
reikalingi, atsakant į
klausimą.

Istorijos
interpretavimas

Galiu paaiškinti, kad
praeitis gali būti
pristatoma ir
interpretuojama įvairiais
būdais.

Galiu išskirti ir derinti
informaciją iš šaltinių,
ruošdamas
struktūrizuotą atsakymą.
Savarankiškai randu
šaltinį ir jį panaudoju,
atsakydamas į iškeltus
klausimus.
Galiu aprašyti ir bandyti
paaiškinti skirtingas
istorinių įvykių
interpretacijas. Bandau
paaiškini skirtingo
įvykių interpretavimo
priežastis.

Istorijos raiška

Galiu vienu ar dviem
sakiniais papasakoti apie
praeities įvykius ar
reiškinius.

Lokalizavimas

Kuriu struktūrizuotą
(priežastys, eiga,
padariniai) pasakojimą
apie praeities įvykius ir
reiškinius.

įvykius, objektus
pagal jų požymius
priskiriu tiems
laikotarpiams.
Žemėlapį naudoju
kaip priemonę
nustatyti įvykių
priežastis, kaitą ir
pasekmes. Be to,
vertinu žemėlapį kaip
šaltinį, liudijantį jo
sudarytojo, to meto
visuomenės (ar jos
dalies), pasaulėžiūrą.
Galiu įvertinti
šaltinio patikimumą,
kritiškai vertinu jo
teikiamą informaciją.
Pagal šaltinį galiu
įvertinti jo autoriaus
pažiūras, ideologiją.
Galiu paaiškinti,
kodėl ir kaip
atsiranda skirtingos
praeities įvykių
interpretacijos.
Analizuoju ir
paaiškinu skirtingas
istorinių įvykių
interpretacijas.
Naudoju įvairius
būdus ir įvairias
priemones,
pristatydamas
struktūrizuotą
pasakojimą apie
praeities įvykius ir
reiškinius.

_______________________________
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10 PRIEDAS

FIZIKOS DALYKO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
Mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys:
1.

Savarankiškas darbas – tai 35-40 min trukmės darbas raštu. Mokiniai gali naudotis mokytojo

nurodytomis mokymo priemonėmis. Šio darbo tikslas – sužinoti kaip mokinys geba pritaikyti turimas
žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.
2.

Apklausa raštu ar žodžiu – tai greitas mokinio ar grupės mokinių žinių patikrinimas.

Užduotys pateikiamos konkrečios, trumpos ir aiškios. Apklausos formos gali būti: klausimynas, testas,
trumpi uždaviniai, fizikos diktantas.
3.

Tiriamieji (laboratoriniai) darbai - tai užduotys, skirtos ugdyti praktiniams mokinių

gebėjimams. Naudodamasis duotomis priemonėmis mokinys turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti,
apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas).
Įvertinant atliktas užduotis, vadovaujamasi schema:
Teisingų atsakymų apimtis
95-100 %
85-94 %
75-84 %
65-74 %
55-64 %
45-54 %
35-44 %
25-34 %
15- 24 %
0- 14 %

Lygis
Aukštesnysis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Pagrindinis
Patenkinamas
Patenkinamas
Patenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas

Balai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

KAUPIAMASIS VERTINIMAS:
Eil.
nr.
1
2
3
4
5
6
7

Sudedamoji
balo dalis

Rodiklis
Priemonių, reikalingų pamokoje, turėjimas
Visos užduotys baigtos
Atlikti namų darbai
Pastangos (nesistengia – 0;galėtų stengtis
labiau – 1; labai stengiasi – 2)
Išsamūs atsakymai
Atliktos papildomos užduotys (laboratorinis
darbas, dalyvavimas renginyje, konkurse,
akcijoje ir kt.)
Iš viso:

mėn.
diena

0-1
0-1
2
0-2
1-4
2

________________________
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11 PRIEDAS

CHEMIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Ugdymo procese taikomi tokie vertinimo būdai: diagnostinis, formuojamasis, kaupiamasis. Mokiniai
prieš atliekant užduotis supažindinami su vertinimo kriterijais:
• mokinio žinios, įgūdžiai;
• pasirengimas pamokai (namų darbų užduotys, vadovėliai, sąsiuviniai, kitos priemonės);
• pamokų lankomumas;
• iniciatyva, aktyvumas, kūrybiškumas;
• papildomi darbai;
• dalyvavimas renginiuose.
1. Diagnostinis vertinimas pažymiais ( 1 – 10 balų) – siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir
padarytą pažangą, žinių spragas, suteikti reikiamą pagalbą. Vertinami:
• kontroliniai darbai
• savarankiški darbai;
• individuali apklausa;
• įvairūs testai;
• apklausa žodžiu ar raštu.
2. Kaupiamasis vertinimas – taikant suvestinį pažymį už sukauptus kaupiamuosius balus. Mokinių
pasiekimai fiksuojami kaupiamojo vertinimo lape, iš kurio po 3 pamokų įvertinimas balais (išvedus
vidurkį) įrašomas į dienyną.
Eil. nr.

Rodiklis

Sudedamoji balo dalis

1
2
3

Priemonių, reikalingų pamokoje, turėjimas
Visos užduotys baigtos
Atlikti namų darbai
Pastangos (nesistengia – 0;galėtų stengtis labiau – 1;
labai stengiasi – 2)
Išsamūs atsakymai
Atliktos papildomos užduotys (laboratorinis darbas,
dalyvavimas renginyje, konkurse, akcijoje ir kt.)
Iš viso:

0-1
0-1
2

4
5
6
7

0-2
1-4
2

3. Formuojamasis vertinimas - nevertinant pažymiais, naudojant vertinamuosius komentarus,
pagyrimus ir paskatinimus (žodžiu ir raštu)
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Paskirtis – padrąsinti mokinius, ir išsakyti pastebėjimus.
Tikslas – padėti mokiniui mokytis: mokytojas stebi jo mokymąsi, jį komentuoja, aptaria su mokiniu,
skatina patį mokinį vertinti savo mokymosi eigą.
_______________
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12 PRIEDAS

MOKINIŲ UGDYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRADINĖSE KLASĖSE
TVARKA

Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. Vertinami
mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga (taikomas idiografinis vertinimas), nelyginama su kitų
mokinių pasiekimais.
Pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija raštu pateikiama šalia mokinių darbų sąsiuviniuose ar
testų lapuose, pratybų sąsiuviniuose, mokymosi pasiekimų įvertinimo pažymoje.
Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis
vertinimas.
Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją
(dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą,
ugdymosi pastangas, esamus pasiekimus ar nesėkmes. Komentarai gali būti rašomi šalia mokinio
darbo.
Komentarais vertinami:
•

kasdieniai klasės ir namų darbai;

•

žodinės apklausos;

•

projektiniai darbai; laboratoriniai darbai.

Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai atliekamas
tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą situaciją:
nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes.
Apibendrinamasis vertinimas fiksuojamas mokymosi pasiekimų įvertinimo pažymoje, pasibaigus
gydymosi laikotarpiui.
Atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio
vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, pa(si)tikrinamieji, projektiniai darbai, testai.
Lietuvių kalbos pa(si)tikrinamieji diktantai vertinami analizuojant mokinio padarytas klaidas ir
pateikiant rekomendacijas tolesniam mokymuisi komentaru šalia mokinio darbo.
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Pa(si)tikrinamųjų diktantų apimtis:
Klasė Diktantų apimtis
I klasės

20 – 30 žodžių

II klasėj

30 – 50 žodžių

III klasėje

50 – 70 žodžių

IV klasėje

70 – 90 žodžių

Diktantų vertinimo skalė:
Apibūdinimas
Mokinio žinios ir gebėjimai
atitinka aukštesniojo lygio
požymius, nurodytus
Pradinio ugdymo bendrojoje
programoje.
Mokinio žinios ir gebėjimai
atitinka pagrindinio lygio
požymius, nurodytus
Pradinio ugdymo bendrojoje
programoje.
Mokinio žinios ir gebėjimai
atitinka patenkinamo lygio
požymius, nurodytus
Pradinio ugdymo bendrojoje
programoje.
Mokinio žinios ir gebėjimai
neatitinka patenkinamo
lygio požymių, nurodytų
Pradinio ugdymo bendrojoje
programoje.

Trumpas įvertinimas

Klaidų skaičius

Puikiai
labai gerai

0–1

Gerai, pakankamai
gerai(neblogai)

2–4

Patenkinamai, silpnai

5-8

labai silpnai

9 ir daugiau

Testų vertinimas:
Lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo testai vertinami nurodant surinktų taškų skaičių
X/Y, kur Y – galimų surinkti taškų skaičius, X – mokinio surinkti taškai. Šalia pateikiama informacija
trumpais komentarais.
Mokiniai reguliariai įsivertina savo pasiekimus. Mokytojas skatina mokinius:
•

įsivertinti atliktą darbą pagal nurodytus kriterijus ir pažymėti mokytojo pasiūlyta forma;

•

pasikeisti su bendraklasiais įspūdžiais apie pasiekimus;
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•

porose pasitikrinti ir įvertinti vienam kito išmokimą;

•

analizuoti savo klaidas;

•

parašyti savo įsivertinimą (mokytojas gali pridėti savo komentarą);

•

rinkti savo darbus (kurie bus vertinami, yra įvertinti) pasiekimų aplankuose.

•

Nė vienas mokinys neturi būti verčiamas kalbėti apie savo įsivertinimą.

Pradinio ugdymo metodinės grupės nariai turi teisę esant reikalui keisti ir tobulinti šią tvarką,
nurodydami keitimo motyvus ir patvirtindami pakeitimus grupės susirinkim

Apsvarstyta ir pritarta
Mokytojų tarybos posėdyje
2020-02-18 protokolo Nr. 1-04
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