
     Individualios mokinio  

     pažangos ir pasiekimų  

     pamatavimo tvarkos aprašo 

     1 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 

 

  ____________________________________________ 
(vardas, pavardė, klasė) 

PAŽANGOS VERTINIMO REZULTATAI ......................... m. m. 

Mokomasis dalykas 

5 klasė 
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Lietuvių k.               

Anglų k.               

Matematika                

Istorija               

Informacinės technologijos               

Gamta ir žmogus               

Žmogaus sauga               

Muzika               

Dailė               

Technologijos               

Dorinis ugdymas (.............)               

Kūno kultūra               

               

 

2 balai ↑ ,1 balas ↗ , → ,1 balas ↘, 2 balai ↓ 

 

 

    



 

 

 

  KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS 

 

  ____________________________________________ 
(vardas, pavardė, klasė) 

PAŽANGOS VERTINIMO REZULTATAI .........................m. m. 

Mokomasis dalykas 

 

Siekiamybė/ 

Tikslas 

 

I 
si
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al

in
is
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I II III 

Lietuvių kalba               

Anglų kalba               

               

Matematika                

Istorija               

Informacinės technologijos               

Muzika               

Dailė               

Technologijos               

Dorinis ugdymas (.............)               

Kūno kultūra               

               

               

               

               

               

               

               

 

2 balai ↑ ,1 balas ↗ , → ,1 balas ↘, 2 balai



     Individualios mokinio  

     pažangos ir pasiekimų  

     pamatavimo tvarkos aprašo 

     2 priedas 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA 

 

  ____________________________________________ 
(vardas, pavardė, klasė) 

 

PAŽANGOS VERTINIMAS IR REFLEKSIJA  ......................... m. m. 

......................... mėnuo 

1. Kurie mokomieji dalykai man sekėsi geriausiai? 

 

 

 

2. Kodėl būtent šie dalykai sekėsi (visada dariau namų darbus, buvau pasiruošęs pamokoms, 

negavau pastabų dėl drausmės, daugiau domėjausi dalyko temomis, temos šįkart buvo įdomios, 

sudomino mokytoja, vertė mokytis tėvai, nedariau nieko papildomai- tiesiog sekėsi)? Komentaras. 

 

 

 

3. Kaip sekėsi dalyvauti mokyklos bendruomenės ir socialiniame gyvenime (dalyvavau klasės 

gyvenime, atsakingai ėjau man paskirtas pareigas, mokytojai pagyrė ar peikė dėl drausmės, visada 

dėvėjau mokyklinę uniformą, rinkau socialines valandas, savanoriškai pasisiūliau kam nors padėti 

ar atlikti atsakingą darbą)? Komentaras: 

 

 

 

4. Kurie mokomieji dalykai nesisekė? Kodėl? 

 

 

 

5. Ką darysiu, kad rezultatai pagerėtų (žiūrėti ir remtis 2-ojo punkto nuorodomis)? Komentaras: 

 



                     Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

Atsiskaitomųjų darbų vertinimas 
 

   

 

Lietuvių kalbos testas (taškų sk.) 

 
20-19  

 
18-11 

 
10 ir > 

 

Skaitymo suvokimo testas (taškų sk.) 

 

15-14 

 

13-8 

 

7 ir > 

 

Lietuvių kalbos diktantas (klaidų sk.) 

 

0-1 

 

2-6 

 

7 ir < 

 
Matematikos testas (taškų sk.) 

 

20-19 

 

18-11 

 

10 ir < 

 

Pasaulio pažinimo testas (taškų sk.) 

 

20-16 

 

15-11 

 

10 ir < 

 

 

 

 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

 

MATEMATIKOS DIAGNOSTINIŲ DARBŲ ĮSIVERTINIMAS 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

6 priedas 

LIETUVIŲ KALBOS TESTŲ ĮSIVERTINIMAS 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

7 priedas 

 

LIETUVIŲ KALBOS SKAITYMO TESTŲ ĮSIVERTINIMAS 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

8 priedas 

 

LIETUVIŲ KALBOS DIKTANTŲ ĮSIVERTINIMAS 

 

K
la
id
ų 
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a
ič
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s 

 
 

Para-

šiau 

be 

klaidų 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
     

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

9 priedas 

 

PASAULIO PAŽINIMO DIAGNOSTINIŲ TESTŲ ĮSIVERTINIMAS 

 

 
16-20 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

 
11-15 

 

 

 

          

          

          

          

          

 
6-10 

 

 

          

          

          

          

          

 
1-5 

 

          

          

          

          

          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

10 priedas 

 

1–4 klasių mokinių įsivertinimas muzikos pamokoje 

Eil. 

Nr. 

 

Kaip tau sekasi? 

     

  

     

 

      

 

1. Dainuoti taisyklingai ir išraiškingai.    

2. Tiksliai ritmuoti, skanduoti.    

3. Pagroti melodiją fleita (dūdele).    

4. Savais žodžiais apibūdinti muzikos nuotaiką, charakterį.    

5. Atlikti pratybų, kūrybines užduotis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

11 priedas 

 

My language passport  

Yellow - very well    , green – good    , red - so-so    . 

SEPTEMBER 

Date          Result 

1. Pasiruošimas 

pamokai 

         

2. Namų darbų 

atlikimas 

         

3. Aktyvumas 

pamokoje 

         

4. Garsusis 

skaitymas 

         

5. Žodžių 

mokėjimas 

         

OCTOBER 
          Result 

1. Pasiruošimas 

pamokai 

         

2. Namų darbų 

atlikimas 

         

3. Aktyvumas 

pamokoje 

         

4. Garsusis 

skaitymas 

         

5. Žodžių 

mokėjimas 

         

NOVEMBER 

          Result 

1. Pasiruošimas 

pamokai 

         

2. Namų darbų 

atlikimas 

         

3. Aktyvumas 

pamokoje 

         

4. Garsusis 

skaitymas 

         

5. Žodžių 

mokėjimas 

         

 

         

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

12 priedas 

 

MY GAINS 

The first grade 

Tests Units Points Result 

 

1. School things. Toys. My body. 

  

  

2. Jobs. The park. My family. 

 

  

3. My clothes. My house. My lunch box.  

 

  

4. My friends. The zoo. Food, drinks. 

 

  

5. My bedroom. Numbers 11-20. Verbs. The beach. 

 

  

Final 

test 

 

 

  

 

Projects:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

13 priedas 

 

MY GAINS 

The second grade 

Tests  Units Points Result 

 

1. School things. Feelings. Outdoor activities. 

 

  

2. Food. Numbers 20-100. School subjects. After-

school activities. 

  

3. Special days. Everyday activities. Times of the 

day. Places. 

  

4. Weather. Clothes. Time. Celebrations.  

 

  

5. Farm animals. Adjectives. Memories. Tidying up. 

People. 

 

  

Final 

test 

 

 

  

 

Projects: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

14 priedas 

MY GAINS 

The third grade 

Tests  Units Points Result 

 

1. Countries. Seasons. Hobbies. My things.  

Collections.  

  

2. Water sports. Zoo animals. Daily routine. Time 

words.  

  

3. Places in town. Food. Describing places. 

performances. 

  

4. In the park. Verbs. Transport. Prepositions. 

Adjectives to describe people. 

  

5. Adjectives to describe things. Verbs. School 

things. Camping things. Holliday things. 

  

Final 

test 

 

 

  

 

Projects: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

                

 
 

 
 

 

 

 
 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

15 priedas 

Atsiskaitomųjų darbų vertinimas 

 

   

 

Anglų kalbos testas (taškų sk.) 

 
45-30  

 
29-15 

 
14 ir > 

 

 

 

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

16 priedas 

 

 

Lietuvių kalbos metodinė grupė 

Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimas 

pamokoje 

(būdai, 

metodai) 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimo 

pamokoje aprašymas 

Ilgalaikis 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimas 

Ilgalaikio mokinių pažangos ir 

pasiekimų pamatavimo 

fiksavimas/gautų rezultatų 

panaudojimas 

1. Mini testas. Pagal  išsikeltą 

uždavinį sukuriami 

klausimai mokiniams 

su atsakymų 

variantais. Pagal 

teisingų atsakymų 

skaičių išaiškinamas 

pasiekimų lygmuo. 

1.Kontrolinių 

darbų 

palyginimas. 

1. Mokytojas sudaro lentelę su 

mokslo metų kontrolinių darbų 

temomis arba pildo mokiniai metų 

eigoje, patys fiksuoja gautus 

rezultatus, įrašo tobulintinus 

dalykus, kartą per trimestrą 

analizuoja kartu su mokytoju, 

tariamasi, kaip stiprins žinias, 

lapai saugomi mokytojo. 

2. Pasiekimų 

laiptai. 

Pagal numatytą taškų 

skaičių mokiniai 

priklijuoja lipnius 

lapelius prie 

atitinkamo pasiekimų 

lygmens 

(aukštesniojo, 

pagrindinio, 

patenkinamo). 

2. Rezultatų 

suvestinės. 

2. Mokinių pažanga fiksuojama 

pusmečių, metų rezultatų 

suvestinėse (skaičiuojamas dalykų 

pažymio vidurkis lyginamas su 

ankstesnių metų, pusmečio 

rezultatais). 

 

3. Pasiekimų 

liniuotė. 

Mokiniai pažymi 

pasiekimų liniuotėje 

atskaitos tašką, kuris 

nurodo atitinkamą 

pasiekimų lygmenį 

(aukštesnįjį, 

pagrindinį, 

patenkinamą).  

3. Analizės 

žvaigždė 

3. Mokiniai atsako į mokytojos 

klausimus ir rašo skaičiukus 

žvaigždėje, vėliau pildo tą pačią 

žvaigždę, atsako į tuos pačius 

klausimus, lygina pažangą. 

4. Taikinys. Mokiniai įrašo savo 

vardą taikinyje 

(atsižvelgiama į taškų 

skaičių). 

  

5. Pasiekimų  

gėlė. 

Mokiniai nuspalvina 

žiedlapius atitinkama 

spalva pagal pasiekinų 

lygmenis, žiedlapyje 

įrašyti pagrindiniai 

temos arba skyriaus 

teiginiai, kuriuos 

mokinys turėjo 

  



įsisavinti. 

6. Pasiekimų 

karuselė. 

Mokiniai nuspalvina 

karuselės dalį 

atitinkama spalva 

pagal pasiekinų 

lygmenis, karuselėje  

įrašyti pagrindiniai 

temos arba skyriaus 

teiginiai, kuriuos 

mokinys turėjo 

įsisavinti. 

  

7. Mokymosi 

dienoraštis. 

Mokantis ko nors 

naujo, mokiniai 

užrašo, kokia buvo jų 

patirtis, kas sekėsi, 

kokie iškilo sunkumai. 

  

8. Knygelė-

draugas. 

Mokiniai užrašo 

pamokoje pavykusį 

aspektą ir tai, ko dar 

gerai neįsisavino. 

  

9. Nebaigti 

sakiniai ir 

refleksijos 

klausimai. 

Kiekvienam mokiniui 

pamokos pabaigoje 

išdalijami lapeliai su 

nebaigtais sakiniais. 

Mokiniai pratęsia 

sakinius ir perskaito 

juos grupės ar klasės 

draugams. 

  

10. Saldžioji 

refleksija 

Pamokos pabaigoje, 

apibendrinant išmoktą 

medžiagą ar darbą 

grupėmis, mokiniams 

galima pasiūlyti 

įvairiaspalvių dražė 

saldainių. Kiekviena 

spalva turi savo 

reikšmę. Pvz.: 

Raudona – kam 

prieštaraujate? 

Geltona – kuo 

abejojate? 

Oranžinė – kas 

nuliūdino? 

Žalia – kam pritariate? 

Mėlyna – kas 

nustebino? 

Ruda – kas 

nudžiugino? 

  

11. Klausimai 

(7-8 klasės) 

Mokiniai rišliais 

sakiniais atsako į 

klausimus, formuluoja 

teiginį, paaiškina, 

Klausimai 

pamokai 

įsivertinti. 

 



pagrindžia 

pavyzdžiais. 

12. Teiginiai. 

Įsivertinimas 

dirbant poroje. 

  

Mokinys pažymi 

varnele langelį, kuris 

geriausiai atitinka jo 

darbą poroje. 

  

13. Šviesoforas. Mokiniai pasirenka 

tinkamą atsakymą ir 

nuspalvina skritulius 

atitinkama spalva arba 

iškelia šviesoforo 

spalvą, atitinkančią jų 

darbą pamokoje arba 

įgytas žinias. 

 

 

 

 

 

 

14. Kopimas į 

kalną. 

Mokiniai pagal savo 

pasiekimų lygį kopia į 

kalną. 

  

15. Linksmieji 

įsivertinimai: 

emocijų 

veidukai, 

nykščio 

metodas. 

Mokiniai piešia 

veiduką, atitinkantį jų 

darbą pamokoje, arba 

kelia nykščius. 

  

16. Aktyvusis 

įsivertinimas. 

Mokiniai:  

 paploja, jei 

suprato temą; 

 sutrepsi, jeigu 

nesuprato 

aiškinamos 

medžiagos; 

 pakelia nosį į 

viršų, jeigu šią 

pamoką 

energingai 

dirbo; 

 susiraukia, 

jeigu pamoka 

buvo nuobodi. 

  

17. Teiginiai.  

Grupės darbo 

vertinimas. 

 

 

Mokiniai, pažymi 

varnele langelį, kuris 

geriausiai nusako, 

kaip  grupė vertina 

bendravimo įgūdžius. 

  

18. Pyragas. 

Grupės darbo 

vertinimas. 

Mokiniai padalija 

pyragą į tokias dalis, 

kurios vaizdžiai rodo 

kiekvieno grupės 

nario indėlį grupės 

darbe. 

 

  

 



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

17 priedas 

 

 

Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimas 

pamokoje 

(būdai, 

metodai) 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimo 

pamokoje aprašymas 

Ilgalaikis 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimas 

Ilgalaikio mokinių pažangos ir 

pasiekimų pamatavimo 

fiksavimas/gautų rezultatų 

panaudojimas 

Muzikos pamokose   

Įsivertinimo 

žemėlapis 

Kiekviena tiesė 

padalinta į penkias 

padalas ( viena padala 

lygi 2 balams). 

Pamokos pradžioje 

mokiniai 

supažindinami su 

įsivertinimo 

žemėlapio struktūra ir 

pildymo procedūra. 

Pamokos pabaigoje 

pasižymi įsivertinimo 

balą ir juos sujungia 

Ilgalaikis muzikos 

pasiekimų 

lentelės pildymas 

Mokiniai ilgalaikę įsivertinimo 

lantelę pildo kiekvieną pamoką. 

Pasibaigus mėnesiui aptariami 

pasiekimmai.  Įsivertintas balas 

pridedamas prie kaupiamojo 

vertinimo. Po trimestro aptariame:  

kokio balo mokinys siekė ir kokį 

balą mokytojas išvedė. Jei balas 

yra žemesnis mokinys paaiškina 

kaip jam reikės tobulėti kitame 

trimestre, į ką reikės atkreipti 

dėmesį 

Voratinklis Voratinklio diagramą 

sudaro iš vieno centro 

nupieštos ašys, kurios 

atitinka pamokos 

veiklą. Mokinys 

įsivertindamas 

nuspalvina voratinklį ( 

pasirinkdamas 

kiekvienai veiklai 

skirtingas spalvas 

  

Metodai    

Klausyk, 

įsivaizduok, 

pasidalink. 

Klausomam kūriniui 

parašo apibūdinimus, 

pavadinimus, 

asociacijas 

 ( asmeniškai), po to 

sukuria bendrą 

apibūdinimą, 

pavadinimą ir 

asociaciją grupėje 

 

  

Ritminis 

DOMINO 

Oirmasis mokinys 

ploja sukurtą ritmą 2 

taktus, anrasis kartoja 

pirmojo mokinio 

  



atliktą antrąjį taktą ir 

savo sukurtą taktą 

Klausyk, 

svarstyk, rašyk. 

Klausydamiesi 

muzikos mokiniai turi 

pasirinkti gyvūną, 

kurio charakteris 

atitinka kūrinio 

nuotaiką nusakantys 

žodžiai ir priklijuoija 

gėlės žiedo viduryje. 

Žiedlapiuose įrašo 

muzikos charakterį, 

tempą ir t.t.... 

  

Sukurk ritmą 

pasakai 

Iš pateikto teksto 

išrenka raides 

atitinkančias raidinius 

garsų pavadinimus ir 

sukuria ritmą 

  

Technologijų pamokose  

VIP  

įsivertinimo 

lapas (5-7 kl.) 

Mokiniai save vertina 

kiekvieną pamoką 

keturiuose 

kriterijuose, 

nuspalvina iki to 

taško, kurio mano yra 

verti. 

VIP  įsivertinimo 

lapas (5-7 kl.) 

Baigus praktinį darbą mokytoja 

kartu su mokiniu aptaria, kaip 

sekėsi, kokiuose kriterijuose 

reikia tobulėti, kad siekiamas 

tikslas būtų įgyvendintas. 

VIP  

įsivertinimo 

lapas (8 kl.) 

Mokiniai išsikelia 

tikslą pamokoje. 

Atsako į 5 klausimus 

įsivertina, ar šį tikslą 

įgyvendino. 

VIP  įsivertinimo 

lapas (8 kl.) 

Baigus praktinį darbą mokytoja 

kartu su mokiniu aptaria, kaip 

sekėsi įgyvendinti užsibrėžtus 

tikslus, kur reikia tobulėti, kad 

siekiamas tikslas būtų 

įgyvendintas. 

Matematikos pamokose  

VIP  

įsivertinimo 

lapas (pvz. 5 B 

ir 7 D kl.) 

Mokiniai išsikelia 

pamokos uždavinį. 

Įsivertina, kaip 

pavyko įgyvendinti jį 

ir kodėl. 

VIP  įsivertinimo 

lapas (pvz.5 B ir 7 

D kl.) 

Baigus skyriaus temas, prieš 

kartojimo pamokas mokytoja 

kartu su mokiniu aptaria, kaip 

sekėsi įgyvendinti išsikeltus 

uždavinius, kur reikia tobulėti, 

kad išsikeltas uždavinys būtų 

pasiektas sėkmingai. 

Šviesoforas Mokiniai pamokos 

pabaigoje įsivertina, 

ar pasiekė pamokos 

uždavinį, kas buvo 

neįveikta, kas sekėsi 

puikiai. 

 Mokiniai patys formuluoja 

nesėkmių priežastį, ką dar turi 

pasimokinti, kad sektųsi geriau 

arba ką galėtų padaryti 

papildomai, kad pasiekti 

maksimalių rezultatų 

Informacinių technologojų pamokose (mokytoja Birutė Rimkuvienė) 

Voratinklis Voratinklio diagramą 

sudaro iš vieno centro 

nupieštos ašys, kurios 

atitinka pamokos 

veiklą. Mokinys 

Voratinklis  



įsivertindamas 

voratinklyje pasirinka 

kiekvieną veiklą ir 

pažymi skirtingas 

spalvas. 

VIP  

įsivertinimo 

lapas (5-6-8 kl.) 

Mokiniai išsikelia 

tikslą pamokoje. 

Atsako į 5 klausimus 

ir  įsivertina. 

VIP  įsivertinimo 

lapas (5-6-8 kl.) 

Baigus praktinį darbą aptariama, 

kaip sekėsi įgyvendinti 

užsibrėžtus tikslus, kur reikia 

tobulėti, kad siekiamas tikslas 

būtų įgyvendintas. 

Siekiamybių 

pamokoje 

lentelė 

Mokiniai išsikelia per 

trimestrą mokymosi 

tikslą 

5-6-8 kl. Pamokose savo veiklas pažymi 

rodyklėmis ir stebi pokyčius 

trimestro eigoje. 
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Grupės pavadinimas.................................................................... 

Vertinimo lentelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 užduotis 2 užduotis 3 užduotis Viso 
  

 

Pliusai 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pap. 

Pap. 

   

 

Minusai 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pap. 

Pap. 
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Savarankiško darbo (įsi)vertinimas Pažymys 

Mokytojo vertinimas  

Mokinio įsivertinimas  
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Pasiruošimas pamokai 
 

Reikalingos medžiagos tikslingas 
pritaikymas 

 

Užduočių atlikimas 
 

Taisyklingas klaviatūros lygių, 
simbolių naudojimas 

 

Kompiuterinės programos 
išmanymas 

 

Temos supratimas 
 

Darbo vietos tausojimas 
 

Pagalba draugui 
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Mokinio vardas, pavardė _____________________________ klasė__________ 

Veiklos pamokoje įsivertinimas 

Data 

Pamokos tema. 

Mano tikslas šioje 

pamokoje 

Pasiruošiau 

pamokai, 

(priemonių 

turėjimas) 

Pamokoje 

dirbu 

savarankiškai, 

susikaupęs 

Temą supratau, 

išmokimas 

atitinka 

reikalavimus  

Pagalba draugui 

projektinėje 

veikloje 

Tikslingai 

išnaudojau 

pamokos 

laiką 

Savo veiklos 

įsivertinimas 

Mokytojo 

įvertinimas 
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Užsienio kalbų metodinė grupė 

Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimas 

pamokoje 

(būdai, 

metodai) 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimo 

pamokoje aprašymas 

Ilgalaikis 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

pamatavimas 

Ilgalaikio mokinių pažangos ir 

pasiekimų pamatavimo 

fiksavimas/gautų rezultatų 

panaudojimas 

1.Levels 

(Pasiekimų 

lygmenys). 

Atlikus savarankišką 

darbą, testą, kontrolinį 

darbą ar kitą 

atsiskaitymą, mokinys 

savo darbą įsivertina 

pažymiu. Pagal 

pažymį mokinys 

priskiria prie 

atitinkamo pasiekimų 

lygmens 

(aukštesniojo, 

pagrindinio, 

patenkinamo).  

1.Visų 

atsiskaitymų 

palyginimas, 

kurie yra 

Portfolio segtuve.  

1. Kartą per trimestrą analizuoja 

kartu su mokytoju, tariamasi, kaip 

stiprins žinias, Portfoliai yra pas 

mokytoją.  

2. Unfinished 

sentences 

(Nebaigti 

sakiniai).  

Pamokos pabaigoje 

mokiniai pabaigia 

sakinius ir taip 

įsivertina savo 

pasiekimus pamokoje. 

Aptaria su mokytoja.  

2. Rezultatų 

suvestinės. 

2. Mokinių pažanga fiksuojama 

trimestrais, lyginami trimestrai, 

aptariama su mokytoja.  

3. ŽNS ( Žinau, 

Noriu sužinoti, 

Sužinojau- I 

know, I want to 

know, I learnt). 

Pamokos pradžioje 

mokiniai pasižymi, ką 

jau žino tam tikra 

tema, ką norėtų 

sužinoti, o pamokos 

pabaigoje įsivertina, 

ką sužinojo ( išmoko).  

3. Homework/ 

Preparation ( 

Namų darbai/ 

Pasiruošimas).  

3. Mokiniai pamokos pabaigoje 

pasižymi ar turėjo namų darbą, ar 

visas mokymosi priemones turėjo. 

Taip gali palyginti savo pažangą 

per trimestrą/ mokslo metus.  

4. Pamokos 

įsivertinimas 

„English lesson 

evaluation“ 

Mokiniai nurodo savo 

pasiruošimą pamokai, 

sėkmę pamokoje bei 

kas kliudė sėkmingam 

darbui, įsivertina savo 

pamokos darbą 

pažymiu, nurodo 

nuotaiką pamokos 

pradžioje ir pabaigoje. 

 Pamokos 

įsivertinimas 

„English lesson 

evaluation“ 

Savaitės/mėnesio aptarimas su 

mokytoju. 

5. „Žiedlapis, 

lapas, stiebas“ 

Prie atliktos užduoties 

pagal teisingų 

atsakymų/klaidų 

skaičių mokiniai žymi 

Lentelė 

vadovėlyje 

„Check your 

progress“ 

Išėjus skyrių mokiniai mažoje 

lentelėje pažymi atitinkamą 

langelį, kaip save vertina (puikiai, 

gerai, neblogai). 



grafiniu ženklu arba 

atitinkamu žodžiu, 

nurodančiu jo 

pasiekimų lygmenį – 

aukštesnįjį, 

pagrindinį, 

patenkinamą. 

(„Pasitikrink savo 

pažangą“) 

6. „Žinau, noriu 

sužinoti, 

sužinojau“. 

Pamokos pradžioje 

mokiniai nurodo, ką 

žino tam tikra tema, 

ką nori sužinoti, 

pamokos pabaigoje – 

ką sužonojo, ir ar 

sužinojo, ko norėjo. 

 Įsivertinimo 

lentelė „Check 

your progress“ 

pagal temas. 

Išėjus skyrių mokiniai pildo 

lentelę pagal atitinkamas temas 

įvertinant savo gebėjimus 

„puikiai“, „labai gerai“, „gerai“. 

Laikoma pas mokytoją kiekvieno 

mokinio Kalbų aplanke. 

7. „+“ ir „-“ Viso pamokų ciklo 

eigoje vertinimos 

mokinių pastangos – 

jų atlikti namų darbai 

ir darbas klasėje. Per 

pamokų ciklą už 

pastangas surinkti 

taškai konvertuojami į 

pažymį. 

  

8. „Lagaminas, 

mėsmalė, 

šiukšliadėžė“ 

 

Mokiniams siūloma 

pasirinkti, ką jie 

padarys su 

informacija, kurią 

gavo per pamoką 

(„lagaminas“ – bus 

reikalinga toliau, 

„mėsmalė“ – 

informaciją dar reikia 

perdirbti, 

„šiukšliadėžė“ – viską 

išmes). 
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Unfinished sentences ( Nebaigti sakiniai) 

In the lesson I found out, that ... 

 

 

 

It was interesting … 

 

 

I would like to find out more … 

 

 

In the lesson I succeed … 

 

ŽNS ( Žinau, Noriu sužinoti, Sužinojau) 
Topic:                                                             Date:                                                     Name: 

I know I want to know I learnt 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION 
Levels ( Pasiekimų lygmenys) Marks 

High ( Aukštesnysis)  9-10 

Basic ( Pagrindinis) 6-8 

Satisfied ( Patenkinamas)  4-5 
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                          English lesson evaluation  

D
a
te

 My mood 

in the 

beginning  

Homework 

 

                

Prepa- 

ration 

      My success in this lesson  
(kas man šią pamoką pavyko) 

                                                              

                                                              I should/could improve… 
                                          (ką turėčiau/galėčiau tobulinti iki kitos pamokos) 

                                         I got stuck in…… (kas sutrukdė sėkmingai dirbti) 

I evaluate 

myself (save 

įvertinu) 

My mood 

in the end  

           

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  

  

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  

  

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  

  

 

 

 

 

 ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Vaiko individualios pažangos įsivertinimo lapas      ..........kl., mokinys - ......................................................................... 

Eil.n

r. 
 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimo diagrama 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pamokos tema Mėnuo/diena 

1. Pasiruošimas pamokai.  

Ar turi projektavimui arba praktinei užduočiai reikalingas priemones ir 

darbo įrankius. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

2. Pastangos ir motyvacija atliekant eskizavimo, projektavimo, praktinio – 

kūrybiško darbo užduotis, ar tikslingai išnaudoju pamokos laiką. 

Aktyvumas pamokoje, iniciatyvumas, savarankiškumas, minčių 

dėstymas. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

3. Kaip sekėsi įgyvendinti pamokos tikslą? 

Projektavimas: originalumas, kūrybiškumas, idėjų paieška.   

Praktinis darbas:  technologiniai procesai, kūrybiškas idėjų 

įgyvendinimas.  

Darbo estetika: darbas atitinka reikalavimus, darbo išbaigtumas, 

pristatymas, aptarimas,  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

4. Saugumo  technikos taisyklių , sanitarijos bei higienos 

reikalavimų laikymasis, darbo drausmės laikymasis, darbo vietos 

sutvarkymas 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

5. Papildomi darbai: projektai, akcijos, dalyvavimas parodose, pagalba 

technologijų kabinete. 
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VIP – Vaiko individualios pažangos įsivertinimo lapas         Mokinio vardas, pavardė, klasė   ........................................................................................................................... 

 

 

Data 

 

 

Mano tikslas šioje pamokoje 

Pasiruošimas pamokai  
Segtuvas ir 
projektavimui arba 
praktinei užduočiai 
reikalingas priemones 

Darbas atitinka 
reikalavimus.  
 
Projektavimas, 
eskizavimas, 
praktinis darbo 

atlikimas 

Pastangos 
motyvacija, 
aktyvumas 
pamokoje, ar 
tikslingai 
išnaudojau 

pamokos 
laiką 

Darbo 
estetika, 
užbaigimas
, 
pristatymas
, aptarimas 

Saugumo 
reikalavimų 
laikymasis, 
darbo 
drausmės 
laikymasis, 

darbo vietos 
sutvarkymas 

 
 
Taškų 
suma 

 
 

Mokytojo vertinimas, 
parašas 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

0 – ne,   1 – iš dalies,    2 - taip, 

 


