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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS
1.VERTINIMO PASKIRTIS
1.1. Mokiniui vertinimas padeda pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo
pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus.
1.2. Mokytojui vertinimas padeda įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parengti ugdymo turinį, parinkti tinkamus mokymo ir mokymosi

metodus.
1.3. Tėvams vertinimas suteikia informaciją apie vaiko mokymąsi, gerina ryšius tarp vaiko, tėvų ir
mokyklos.
1.4. Mokyklai vertinimas leidžia nustatyti savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti
pagalbą, atitinkančią mokinių poreikius.
2.VERTINIMO TIKSLAI
2.1. Skatinti asmenybės brandą.
2.2. Padėti mokiniui mokytis, kelti mokymosi motyvaciją.
2.3. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi rezultatus, patirtį, pasiekimus, pažangą.
2.4. Nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę ir priimti pagrįstus sprendimus.
3. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI

3.1. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, individualiais mokinio poreikiais, atitinka
ugdymo(si) tikslus.
3.2. Vertinama: mokinio žinios, socialiniai ir dalyko gebėjimai, nurodant mokymosi spragas, padedant jas
ištaisyti.
3.3. Mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją, mokosi vertinti ir įsivertinti.
3.4. Vertinimas aiškus ir skaidrus – aiškūs kriterijai ir rodikliai, procedūros.
3.5. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama patikimumo, naudojamos įvairios vertinimo
metodikos.
3.6. Formuojamasis vertinimas (komentarai raštu ir žodžiu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas
(pažymys, įskaita).
4.VERTINIMO UGDYMO PROCESE (nenutrūkstamo) CIKLAS
4.1.Panavimas
4.1.1. Mokytojas, konkretindamas ugdymo turinį (sudarydamas teminį planą), vadovaujasi Bendrosiomis
programomis, Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata, atsižvelgia į mokymo ir mokymosi
sąlygas, turimus išteklius, formuluoja aiškius tikslus.
4.1.2. Mokytojas, planuodamas kiekvieną mokymo ir mokymosi etapą (temą, pamoką), formuluoja
tikslus, aiškius mokymosi uždavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius.
4.1.3. Mokytojas ir mokiniai prieš pradėdami mokytis (atitinkamai kursą, temą, pamokos temą) susitaria,
ką jie turi pasiekti, kada, kas ir kaip bus vertinama.
4.2.Vertinimas mokant
Naudodami formuojamąjį (pagal galimybes), diagnostinį vertinimą, mokytojai:

- su mokiniais išsiaiškina uždavinius, vertinimo kriterijus ir rodiklius,
- parenka veiksmingas užduotis, naudoja įvairius metodus, strategijas,

- skatina motyvaciją,
- numato tolesnio mokymo ir mokymosi uždavinius.
4.3.Vertinimo informacijos fiksavimas
Formalus vertinimas, t. y. pažymiai, įskaitos, fiksuojami pildant klasės dienyną, pažymių knygutes,
ataskaitas ir kita.

4.4. Informavimas
Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu:
- pokalbiuose ir diskusijose su mokiniais, juos mokant, vertinant jų darbus,
- įrašant vertinimus į klasės dienyną, pažymių knygelę, ataskaitas,
- komentarai tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu.
4.5.Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas
Remdamiesi vertinimo informacija, mokytojai ir administracija priima sprendimus apie:
- ugdymo turinį – ar padėjo siekti ugdymo tikslų ir uždavinių, ar buvo prieinamas kiekvienam mokiniui,
- mokymo metodus ir strategijas, užduotis, šaltinius, išteklius – ar jie efektyvūs,
- mokymo tikslus ir uždavinius – jų tinkamumą atskiriems mokiniams, grupei ar visam kursui.
5. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO
5.1..Mokiniai – dalyvauja, gauna informaciją, mokosi vertinti, planuoja mokymąsi;
5.2..Mokinių tėvai(globėjai) – gauna informaciją;
5.3..Mokytojai – planuoja, atlieka, fiksuoja, informuoja, koreguoja, teikia pagalbą;
5.4..Mokykla – nustato vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką, užtikrina
vertinimo perimamumą ir dermę, pagalbą mokiniui, informuoja, koreguoja.

6. BENDRA VERTINIMO TVARKA IR PROCEDŪROS
6.1.Vertinama mokinių bendrieji ir dalyko gebėjimai.
6.2.Naudojami formalūs ir neformalūs vertinimo būdai.
6.3.Mokinių pastangos ir elgesys vertinami atskirai nuo pasiekimų formalaus vertinimo.
6.4.Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas bendrosiomis programomis.
6.5.Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo sistema.
6.6.Apklausos būdų (metodų) įvairovę nustato mokytojas. Mokiniui sutinkant (pageidaujant) galima
vertinti ir iš naujos pamokos temos.
6.7.Mokiniui paprašius, įvertinimą mokytojas komentuoja, remdamasis prieš darbą pateiktais kriterijais ir
rodikliais. Nesutapus nuomonėms, suinteresuoti asmenys kreipiasi į mokyklos vadovus.

6.8..Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes (mikčiojimą, nervinius sutrikimus ir
kt.), mokytojas privalo parinkti tinkamus apklausos būdus ir formas (raštu, žodžiu).
6.9. Neįskaitomas tekstas mokinio rašto darbe nevertinamas arba laikomas klaida.
6.10. Mokinių nuostatos ir vertybės vertinamos neformaliai.
6.11. Mokinys, praleidęs per pusmetį kaip pusę pamokų be pateisinamos priežasties, neatestuojamas.

6,12. Mokinys, neatestuotas I pusmetyje – per II pusmetį savarankiškai atsiskaito už pirmojo pusmečio
programą.
7. KONTROLINIŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKA
7.1. Sąvokos paaiškinimas: Kontrolinis darbas – tai darbas raštu (atskirais atvejais – žodžiu) iš temos
(keleto ar, išimties atvejais, keliolikos pamokų ), kai vertinami visi mokiniai, parašant pažymį į grupės
dienyną. Darbui atlikti skiriama visa pamoka.
7.2. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontrolinio darbo pamokoje, privalo atsiskaityti
mokytojui patogiu laiku.

7.3. Nusirašinėjantis mokinys vertinamas mokytojo nuožiūra.
7.4. Kontrolinis darbas turi būti sudarytas iš įvairaus sunkumo užduočių, užduotys grupėms turi būti
vienodo sunkumo.
7.5. Rekomenduojama kontrolinių darbų užduotis vertinti taškais.
7.6. Kontrolinio darbo tematika, kriterijai ir rodikliai pateikiami iš anksto.

7.7. Kontrolinio darbo diena derinama su mokiniais iš anksto., per dieną rašoma ne daugiau kaip 2
kontroliniai darbai.
7.8. Mokiniui ar tėvams pageidaujant, mokytojas komentuoja įvertinimą, lygindamas mokinio darbą su iš
anksto pateiktais to darbo kriterijais ir rodikliais. Kontrolinius darbus rekomenduojama rašyti į atskirus
sąsiuvinius arba kaupti aplankuose.
7.9. Mokiniui, pateikus argumentuotą prašymą, mokytojas leidžia mokiniui taisytis vieną kontrolinio

darbo pažymį per pusmetį.
7.10. Mokinys neprivalo įrodyti kontrolinio darbo įvertinimo, papildomai atsiskaitydamas.
8. MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS
VERTINIMO APIBRĖŽTYS
8.1. FORMUOJAMASIS VERTINIMAS
8.1.1. Mokytojas, organizuodamas mokymą ir mokymąsi, stebėdamas, komentuodamas, skatindamas
mokinius vertinti ir įsivertinti savo mokymąsi:
- aiškina, kaip vertinimas padeda mokytis,
- aiškina grįžtamosios informacijos svarbą, mokytojo ir mokinio vaidmenis ugdymo procese,
- bendradarbiauja su mokiniais, aiškindamas pasiekimų reikalavimus, kriterijus, rodiklius, aptardamas
mokymosi spragas,
- pateikia pavyzdžių, kaip galima gerai atlikti užduotis,

- pastebi ir pripažįsta įvairius mokinio pasiekimus ir daromą pažangą.
8.1.2. Formuojamasis vertinimas neformalus, nesiejamas su pažymiu. Mokinio veikla vertinama
komentaru žodžiu kiekvieną pamoką reflektuojant, papildant ir taisant atsakymus, atliktus darbus.
Komentarai raštu rašomi pagal galimybes, nurodant sėkmes ir nesėkmes, geresnio rezultato siekimo
galimybes.
8. 2. DIAGNOSTINIS VERTINIMAS
8.2.1. Mokytojas, naudodamas diagnostinį vertinimą:
- aiškiai ir suprantamai nusako mokiniams mokymo ir mokymosi tikslus, uždavinius bei laukiamus
rezultatus,
- moko mokinius palyginti tai ko jie išmoko su tuo, ko buvo siekiama,
- moko taisyti nesėkmes ir užpildyti spragas mokinio mokymosi rezultatus,
- aiškina, kad esant skirtingiems vertinimo tikslams, taikomi skirtingi vertinimo būdai.
8.2.2. Diagnostinis vertinimas remiasi kasdieniu mokinių stebėjimu, namų darbų, kontrolinių,
savarankiškų, kūrybinių darbų rezultatais.
8.2.3. Diagnostinis vertinimas yra formalus, vertinamas pažymiu (10 balų sistema), baigus temą, kurso
dalį.

8.3.APIBENDRINAMASIS VERTINIMAS
8.3.1. Naudojant apibendrinamąjį vertinimą:
- remiamasi nevienpusiška informacija,
- vertinimo užduotys atitinka tikslus, aiškūs rangavimo susitarimai,
- mokiniai supažindinami su nurodymais ir reikalavimais,
- aiškūs kriterijai.

8.3.2. Apibendrinamasis vertinimas yra formalus, vertinamas pažymiu, įskaita, baigus programą, kursą,
mokslo metus (suminis), atrenkant olimpiadų, konkursų dalyvius, dalyvaujant nacionaliniuose tyrimuose,
organizuojant patikras, baigus pagrindinio ugdymo programą.
8.3.3. Naudojamas kriterinis vertinimas, išskyrus olimpiadas, konkursus, kur naudojamas norminis
vertinimas.
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