
Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų 

pamatavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS PAMATAVIMAS 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose 

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 

Mini testas Pagal  išsikeltą uždavinį 

sukuriami klausimai 

mokiniams su atsakymų 

variantais. Pagal teisingų 

atsakymų skaičių 

išaiškinamas pasiekimų 

lygmuo. 

Kontrolinių darbų 

palyginimas 

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. 

Pasiekimų 

laiptai 

Pagal numatytą taškų 

skaičių mokiniai 

priklijuoja lipnius 

lapelius prie atitinkamo 

pasiekimų lygmens 

(aukštesniojo, 

pagrindinio, 

patenkinamo). 

Rezultatų 

suvestinės 

Mokinių pažanga fiksuojama 

pusmečių, metų rezultatų 

suvestinėse (skaičiuojamas dalykų 

pažymio vidurkis lyginamas su 

ankstesnių metų, pusmečio 

rezultatais). 

 

Pasiekimų 

liniuotė 

Mokiniai pažymi 

pasiekimų liniuotėje 

atskaitos tašką, kuris 

nurodo atitinkamą 

pasiekimų lygmenį 

(aukštesnįjį, pagrindinį, 

patenkinamą).  

Analizės žvaigždė Mokiniai atsako į mokytojos 

klausimus ir rašo skaičiukus 

žvaigždėje, vėliau pildo tą pačią 

žvaigždę, atsako į tuos pačius 

klausimus, lygina pažangą. 

Taikinys Mokiniai įrašo savo 

vardą taikinyje 

(atsižvelgiama į taškų 

skaičių). 

  

Pasiekimų  gėlė. Mokiniai nuspalvina 

žiedlapius atitinkama 

spalva pagal pasiekimų 

lygmenis, žiedlapyje 

įrašyti pagrindiniai temos 

arba skyriaus teiginiai, 

kuriuos mokinys turėjo 

įsisavinti. 

  



Pasiekimų 

karuselė 

Mokiniai nuspalvina 

karuselės dalį atitinkama 

spalva pagal pasiekimų 

lygmenis, karuselėje  

įrašyti pagrindiniai temos 

arba skyriaus teiginiai, 

kuriuos mokinys turėjo 

įsisavinti. 

  

Mokymosi 

dienoraštis 

Mokantis ko nors naujo, 

mokiniai užrašo, kokia 

buvo jų patirtis, kas 

sekėsi, kokie iškilo 

sunkumai. 

  

Knygelė-

draugas 

Mokiniai užrašo 

pamokoje pavykusį 

aspektą ir tai, ko dar 

gerai neįsisavino. 

  

Nebaigti 

sakiniai ir 

refleksijos 

klausimai 

Kiekvienam mokiniui 

pamokos pabaigoje 

išdalijami lapeliai su 

nebaigtais sakiniais. 

Mokiniai pratęsia 

sakinius ir perskaito juos 

grupės ar klasės 

draugams. 

  

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? 

  

Klausimai (7–8 

klasės) 

Mokiniai rišliais 

sakiniais atsako į 

klausimus, formuluoja 

teiginį, paaiškina, 

pagrindžia pavyzdžiais. 

Klausimai 

pamokai 

įsivertinti. 

 

Teiginiai. 

Įsivertinimas 

dirbant poroje 

  

Mokinys pažymi varnele 

langelį, kuris geriausiai 

atitinka jo darbą poroje. 

  

Šviesoforas Mokiniai pasirenka 

tinkamą atsakymą ir 

 

 

 



nuspalvina skritulius 

atitinkama spalva arba 

iškelia šviesoforo spalvą, 

atitinkančią jų darbą 

pamokoje arba įgytas 

žinias. 

 

 

 

Kopimas į kalną Mokiniai pagal savo 

pasiekimų lygį kopia į 

kalną. 

  

Linksmieji 

įsivertinimai: 

emocijų 

veidukai, 

nykščio 

metodas 

Mokiniai piešia veiduką, 

atitinkantį jų darbą 

pamokoje, arba kelia 

nykščius. 

  

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. 

  

Teiginiai.  

Grupės darbo 

vertinimas 

 

 

Mokiniai, pažymi 

varnele langelį, kuris 

geriausiai nusako, kaip  

grupė vertina 

bendravimo įgūdžius. 

  

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 

2 priedas 

 

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS PAMATAVIMAS 

 

Matematikos pamokose  

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 

VIP  

įsivertinimo 

lapas  

Mokiniai išsikelia 

pamokos uždavinį. 

Įsivertina, kaip 

pavyko įgyvendinti jį 

ir kodėl. 

VIP  įsivertinimo 

lapas  

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. 

Pažangos 

apmąstymai 

Mokiniai patys formuluoja 

nesėkmių priežastį, nurodo, ką dar 

turi pasimokyti, kad sektųsi 

geriau, ką galėtų padaryti 

papildomai, kad pasiektų 

maksimalių rezultatų. 

Informacinių technologijų pamokose 

Voratinklis Voratinklio diagramą 

sudaro iš vieno centro 

nupieštos ašys, kurios 

atitinka pamokos 

veiklą. Mokinys 

įsivertindamas 

voratinklyje pasirinka 

kiekvieną veiklą ir 

pažymi skirtingas 

spalvas. 

  

VIP  

įsivertinimo 

lapas (5–7 kl.) 

Mokiniai išsikelia 

tikslą pamokoje. 

Atsako į 5 klausimus 

ir  įsivertina. 

VIP  įsivertinimo 

lapas (5–7 kl.) 

Baigus praktinį darbą aptariama, 

kaip sekėsi įgyvendinti 

užsibrėžtus tikslus, kur reikia 

tobulėti, kad siekiamas tikslas 

būtų įgyvendintas. 

Siekiamybių 

pamokoje 

lentelė 

Mokiniai išsikelia 

mokymosi tikslą 

pusmečiui. 

5–7 kl. Pamokose savo veiklas pažymi 

rodyklėmis ir stebi pokyčius 

pusmečio eigoje. 

 

 

 

 

 



Individualios mokinio pažangos ir 

pasiekimų  pamatavimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ UŽSIENIO KALBŲ (ANGLŲ, VOKIEČIŲ, RUSŲ) 

 PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS PAMATAVIMAS 

 

Užsienio kalbų pamokose 

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 

Pasiekimų 

lygmenys (anglų 

kalbos, vokiečių 

kalbos, rusų 

kalbos pamokose) 

Atlikus savarankišką, 

kontrolinį darbą, testą, ar 

kitą atsiskaitomąjį darbą, 

mokinys įsivertina  

Visų 

atsiskaitymų 

palyginimas, 

kurie yra 

„Portfolio“ 

segtuve 

Kartą per pusmetį analizuoja 

kartu su mokytoju, aptaria kaip 

stiprins žinias. 

Pamokos 

įsivertinimas 

„English lesson 

evaluation“, 

„Selbstbewertung 

im 

Deutschunterricht

“ (anglų kalbos, 

vokiečių kalbos, 

rusų kalbos 

pamokose) 

 

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“. 

Mokiniai 

pamokos 

pabaigoje 

pasižymi ar 

atliko namų 

darbus, ar turėjo 

visas mokymosi 

priemones. Taip 

gali palyginti 

savo pažangą 

per pusmetį / 

mokslo metus 

Savaitės / mėnesio aptarimas 

su mokytoju.  

„+“ ir „-“ 

(anglų kalbos, 

vokiečių kalbos, 

rusų kalbos 

pamokose) 

Viso pamokų ciklo eigoje 

vertinamos mokinių 

pastangos – jų atlikti 

namų darbai ir darbas 

klasėje. Per pamokų ciklą 

už pastangas surinkti 

taškai konvertuojami į 

pažymį. 

Kiekvienos 

pamokos + ir – 

surašomi į 

atskirą šiam 

vertinimui 

skirtą mokytojo 

asmeninį 

sąsiuvinį, 

aplanką, lapą. 

Stebimas 

kiekvienos 

pamokos 

nuoseklus 

darbas 

Įvertinimas įrašomas į dienyną, 

surinkus 10 ženklų. Rezultatas 

aptariamas su mokytoju.  



Savo pažangos ir 

išmokimo  

įsivertinimas 

pabaigus skyrių. 

(Vadovėlio 

„Insight“ 

pratybose, tik 

anglų kalbos 

pamokose) 

Skyriaus  pabaigoje 

pratybų sąsiuviniuose 

mokiniai užpildo 

asmeninės pažangos 

įsivertinimo lentelę  

( Assess your progress)  

Išmoktas temas mokiniai 

įvertina 1–3 balų sistema.  

1 – patenkinamai  

( I found this difficult) .  

2 – gerai (This was OK), 

3 – labai gerai, puikiai (I 

can do this well). Aptaria 

kartu su mokytoju, klasės 

draugais. 

Rezultatų 

suvestinės 

pratybų 

sąsiuvinio 

asmeninės 

pažangos 

įsivertinimo 

lentelėse 

Mokinių pažanga fiksuojama 

po išmokto skyriaus arba 

temos. Rezultatai aptariami su 

mokytoju, palyginami su  

skyriaus / temos atsiskaitymo 

vertinimu. 

Pusmečio 

įsivertinimas  

(anglų kalbos, 

vokiečių kalbos, 

rusų kalbos 

pamokose) 

 

Pusmečio pabaigoje 

apžvelgia savo siektinus 

ir realius rezultatus, 

atpažįsta ir įvardina  

asmenines emocijas, 

mokantis užsienio 

kalbos. 

Užpildo lentelę 

„Emotions“, 

vertina savo 

tikslo siekimo 

pažangą 

emociniu 

aspektu. 

(lengva, sunku, 

nepatinka, per 

sudėtinga ir 

pan.) 

Po pusmečio rezultatų 

įvertinimo dienyne, užpildo 

pateiktą lentelę, aptaria su 

mokytoju savo sėkmes ir 

nesėkmes. 

  Ilgalaikis 

individualios 

pažangos 

stebėjimas – per 

tam tikrą laiką 

pasiektas 

asmeninės 

brandos ir 

pasiekimų  

fiksavimas) 

(anglų kalbos, 

vokiečių kalbos, 

rusų kalbos 

pamokose). 

Užpildydami 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo 

formą, palygina 

visų 

atsiskaitymų, 

kurie yra 

užfiksuoti, 

Kiekvieno pusmečio pradžioje 

(rugsėjo, vasario mėn.) 

mokinys išsikelia ilgalaikius 

mokymosi tikslus ir siekiamą 

įvertinimą ateinančiam 

mokymosi laikotarpiui. Su 

dalyko mokytoju aptaria, kaip 

sieks numatytų rezultatų. 

Pusmečio eigoje, kiekvienas 

mokinys fiksuoja diagnostinio 

vertinimo pasiekimus, stebi ir 

analizuoja savo individualią 

pažangą nurodytoje formoje 

(kreivė-grafikas). 

Asmeninės pažangos 

įsivertinimo, tobulinimo, 

planavimo ir pasiekimų 

stebėsenos dokumentą  laiko 

Pažangos stebėjimo aplanke 

„portfolio“.  

Stebi pasiekimų kreivę, 

planuoja tolimesnį mokymąsi, 

tariamasi, kaip stiprins žinias. 



rezultatus. Po 

kiekvieno 

įvertinimo, 

matuoja kaitą, 

įsivertina, 

aptaria su 

mokytoju. 

Rezultatus stebi 

suvestinėje- 

grafike 

 

___________________________ 



Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ  

(GAMTA IR ŽMOGUS, BIOLOGIJA, FIZIKA, CHEMIJA, ISTORIJA, ŽMOGAUS SAUGA)   

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS PAMATAVIMAS 

 

Gamtos ir žmogaus, biologijos, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos, žmogaus saugos pamokose  

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 

Nebaigti 

sakiniai ir 

refleksijos 

klausimai  

Mokiniai pratęsia 

sakinius ir perskaito 

juos grupės ar klasės 

draugams. 

https://quizizz.co

m Pamokos žinių 

įsivertinimas, 

refleksija 

 

https://quizizz.com 

žinių įvertinimas ir įsivertinimas 

skyriaus pabaigoje. 

 

Klausimai 

refleksijai 

dirbant 

komandoje 

Mokiniai konkrečiai 

atsako į mokytojo 

pateiktus klausimus. 

Kaupiamieji 

projektiniai darbai 

www.etest.lt žinių patikrinimas, 

skyriaus apibendrinimas. 

Dienoraštis Mokiniai savo ir 

grupės veiklą 

įsivertina pagal 

mokytojo 

suformuluotus 

klausimus.  

Viename lapelyje 

mokinys užrašo savo 

asmenines sėkmes, o 

kitame – grupės 

veiklą. 

Atsiskaitomieji 

darbai 

Savarankiški, kontroliniai darbai 

ir apklausos praėjus dalyko 

skyrius. 

Apklausa 

naudojant 

https://quizizz.c

om/ 

Naudodamiesi šiuo 

įrankiu, 

mokiniai pasirenka 

tinkamą atsakymą, 

kurį mato savo 

elektroninio įrankio 

ekrane. 

  

Pasiekimų 

pamatavimas 

naudojant 

https://classdojo

.com 

 

Šiuo įrankiu 

mokytojas kiekvieno 

mokinio pasiekimus ir 

pažangą fiksuoja 

parinkdamas 

atitinkamą teigiamą ar 

neigiamą įvertinimą. 

  

Pažangos 

pamatavimas 

Perskaitę teiginį 

mokiniai nurodo ar tai 

  

https://quizizz.com/
http://www.etest.lt/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://classdojo.com/
https://classdojo.com/


naudojant temos 

teiginius 

žino / nežino / iš 

dalies žino. 

Pasiekimų 

pamatavimas 

www.mentimete

r.com 

 

Įrankis naudojamas 

refleksijai,  

įsivertinimui pamokos 

pabaigoje. 

 

  

 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 

 

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/


Individualios mokinio pažangos ir pasiekimų 

pamatavimo tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ PAMATAVIMAS 

MENO, DORINIO UGDYMO, TECHNOLOGIJŲ, FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE 

 

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 

lentelę pildo kiekvieną pamoką. 

Pasibaigus mėnesiui ir pusmečiui 

aptariami veiklų pasiekimai, 

paaiškina kurioje pamokos 

veikloje reikia tobulėti 

 

Voratinklis Voratinklio diagramą 

sudaro iš vieno centro 

nupieštos ašys, kurios 

atitinka pamokos 

veiklą. Mokinys 

įsivertindamas 

nuspalvina voratinklį 

(pasirinkdamas 

kiekvienai veiklai 

skirtingas spalvas 

  

Klausyk, 

įsivaizduok, 

pasidalink 

Klausomam kūriniui 

parašo apibūdinimus, 

pavadinimus, 

asociacijas 

(asmeniškai), po to 

sukuria bendrą 

apibūdinimą, 

pavadinimą ir 

asociaciją grupėje 

  

Ritminis 

DOMINO 

pirmasis mokinys 

ploja sukurtą ritmą 2 

taktus, antrasis 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 priklijuoja 

gėlės žiedo viduryje. 

Žiedlapiuose įrašo 

muzikos charakterį, 

tempą 

  

Sukurk ritmą 

pasakai 

Iš pateikto teksto 

išrenka raides 

atitinkančias raidinius 

garsų pavadinimus ir 

sukuria ritmą 

  

Technologijų pamokose  

VIP  

įsivertinimo 

lapas (5–8 kl.) 

Mokiniai išsikelia 

tikslą pamokoje. 

Atsako į 5 klausimus, 

įsivertina, ar šį tikslą 

įgyvendino 

VIP  įsivertinimo 

lapas (5–8 kl.) 

Baigus praktinį darbą mokytoja 

kartu su mokiniu aptaria, kaip 

sekėsi įgyvendinti užsibrėžtus 

tikslus, kur reikia tobulėti, kad 

siekiamas tikslas būtų 

įgyvendintas 

Kubo išklotinė Įvardink (dažniausiai 

naudojamos daržovės; 

maistui naudojama 

augalo dalis). 

Sugrupuok (daržovių 

grupės su 

pavyzdžiais). Aprašyk 

(kokių maistinių 

medžiagų yra 

daržovių sudėtyje?).  

Palygink (kokia 

sudėtis ir vertingosios 

savybės?). Susiek (ar 

gali žmonės gyventi 

be daržovių? kas 

verčia taip galvoti?). 

Išanalizuok (daržovės 

ir iš jų pagamintų 

produktų asortimentas 

prekybos centruose). 

Mokinių darbas 

organizuojamas 

grupėmis 

  

Diagrama Skalė su 5 pažangos 

lygiais: pirmieji 

žingsniai, einama 

teisinga kryptimi, jau 

  



arti tikslo, įgyjama 

kompetencija, dar 

labiau tobulėjama 

Fizinio ugdymo pamokose 

Abipusis, 

abišalis 

 

Mokytojas parodo ir 

apibūdina užduotį, o 

mokiniai praktikuojasi 

ją atlikti porose. 

Vienas mokinys turi 

atlikti užduotį tol, kol 

kitas pastebi, kad ji 

atliekama taip, kaip 

nurodo mokytojas. 

Mokytojas gali padėti 

atlikti stebinčiam 

mokiniui atlikti savo 

užduotį, tačiau negali 

pakeisti stebėtojo 

  

Savikontrolė Mokytojas pristato 

užduotį, o mokiniai ją 

turi atlikti 

savarankiškai, tačiau 

yra patys atsakingi už 

jos atlikimą. Atliekant 

užduotį mokytojas 

nesikiša į procesą, o 

tai padeda ugdyti 

mokinių savęs 

vertinimo įgūdžius 

  

Dorinio ugdymo  (tikyba, etika) 

Įvertinimas 

pagal  

3 P 

Pagirk 

Paklausk 

Patark 

Ilgalaikis 

pasiekimų 

lentelės pildymas 

pasirenkant 

įvairius metodus 

5–8 klasių mokiniai ilgalaikę 

įsivertinimo lantelę pildo 

kiekvieną pamoką 

 

Nebaigti 

sakiniai 

• Kas man labiausiai 

sekėsi?  

• Būtų geriau, jeigu ...  

• Ką reikėtų tobulinti 

ar daryti kitaip? 

  

Metodas 

„Renkuosi 

klausti“ 

Pateikta tema 

sugalvoti, kuo daugiau 

klausimų. Galima 

atrinkti tik pačius 

vertingiausius 

  

Mini apžvalga Kas pamokoje buvo 

svarbiausia, 

sunkiausia, 

vertingiausia 

  

Reziumė 1 sakiniu apibūdinama 

pamoka 

  



Metodas „12 

žodžių 

santrauka“ 

Parašo 12 žodžių 

susietų su pamoka 

  

Šviesoforo 

metodas 

Raudona – nesuprantu 

arba sunku, 5 ir 

daugiau klaidų; 

geltona – vidutiniškai, 

yra klausimų, nuo 2–4 

klaidų; žalia – puikiai 

/ gerai, 1 klaida 

  

Emocinis 

vertinimas 

Piešia veiduką arba 

parodo nykščio 

pagalba 

  

Dailės pamokose 

Pokalbio 

metodas 

Atsižvelgiant į 

praktinio darbo  

užduoties pobūdį su 

vaiku aptariamas per 

pamoką pasiektas  

rezultatas: kas 

pavyko, o kur reikia 

tobulėti, ar buvo 

panaudotos tinkamos 

meninės raiškos 

priemonės rezultatui 

pasiekti 

 Baigus praktinį darbą kartu su 

vaiku aptariama atlikto darbo  

meninė raiška, technika, atlikimo 

specifika, įgyta kūrybinė patirtis, 

kas pavyko, o kur reikia tobulėti 

 

Įsivertinimo 

lapas 

Vaikai įsivertina savo 

darbą pamokoje pagal 

lape aprašytus 

kriterijus 

Įsivertinimo lapas Baigus praktinį darbą su vaiku 

aptariama meninė raiška, 

technika, atlikimo specifika, įgyta 

kūrybinė patirtis. Aptariamas 

darbas pamokose pagal kitus lape 

aprašytus kriterijus. Kas pavyko, 

o kur reikia tobulėti. 

Grupinio darbo 

metodas 

Vaikai grupėse gauna 

užduotį, kuriai 

įgyvendinti kiekvienas 

pasiūlo savo 

sumanymą. Grupė  

įsivertina, išsirenka 

tinkamiausią 

 Mokinys geba verbalizuoti meninį 

sumanymą ir jį interpretuoti. Geba 

apibūdinti raiškos elementų 

supratimą ir pagal įgytą patirtį 

juos analizuoti 

 

Šokio pamokose 

Šokio kūrybos 

gebėjimų 

ugdymo 

metodai. 

Improvizavimas 

ir 

komponavimas 

Pradinėse klasėse 

organizuojamas 

mokinių 

improvizavimas, t. y. 

kūrimas atlikimo 

metu, pavieniui.  

 

  

Šokio atlikimo 

gebėjimų 

ugdymo 

metodai. 

Pirmiausiai, reiktų 

parodyti mokiniams 

pilnai atliktą šokio 

judesių seką ar visą 

Šokio atlikimo 

gebėjimų 

ugdymui tinkami 

metodai. Mokant 

Pirmiausiai, reiktų parodyti 

mokiniams pilnai atliktą šokio 

judesių seką ar visą šokį 

demonstruojant visus stiliaus ir 



Rodymas ir 

aiškinimas.  

 

Mokant įvairių 

judesių, šokių 

žingsnių ir šokių 

pagrindiniai 

metodai yra 

šokį demonstruojant 

visus stiliaus ir žanro 

ypatumus (tai gali būti 

vaizdo įrašas arba 

mokytojo gyvai 

atliekami judesiai). 

Mokytojas šokdamas, 

rodydamas judesius 

neturėtų jų 

komentuoti. Vėliau 

judesių seką galima 

skaidyti į atskiras 

trumpesnes sekas, kad 

mokiniai galėtų 

kartoti kartu su 

mokytoju 

įvairių judesių, 

šokių žingsnių ir 

šokių pagrindiniai 

metodai yra 

rodymas ir 

aiškinimas.  

žanro ypatumus (tai gali būti 

vaizdo įrašas arba mokytojo gyvai 

atliekami judesiai). Mokytojas 

šokdamas, rodydamas judesius 

neturėtų jų komentuoti. Vėliau 

judesių seką galima skaidyti į 

atskiras trumpesnes sekas, kad 

mokiniai galėtų kartoti kartu su 

mokytoju 

 

______________________________  



Individualios mokinio  

pažangos ir pasiekimų  

pamatavimo tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA 

PAŽANGOS VERTINIMAS IR REFLEKSIJA 2022–2023 m. m. 

 

Vardas, pavardė, klasė......................................................................................... 

............................................... MĖNUO 

(įrašyti) 

 

 

1. Kurie mokomieji dalykai man sekėsi geriausiai? (apibraukti) 

• Lietuvių k. ir literatūra  • Gamta ir žmogus          • Muzika 

• Matematika                           • Biologija                • Dailė 

• Anglų k.                            • Geografija                • Technologijos 

• Informacinės technologijos  • Fizika                • Fizinis ugdymas 

• Istorija                           • Chemija                • Žmogaus sauga  

• II-oji užsienio kalba (...............................)    • Dorinis ugdymas (...............................)

  

2. Kodėl man sekėsi šie dalykai? (apibraukti) 

• visada dariau namų darbus,  • temos šįkart buvo įdomios, 

• buvau pasiruošęs pamokoms, • sudomino mokytoja, 

• negavau pastabų dėl drausmės,  • vertė mokytis tėvai, 

• daugiau domėjausi dalyko temomis, • nedariau nieko papildomai – tiesiog sekėsi. 

Komentaras: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

 

3. Kurie mokomieji dalykai nesisekė? Kodėl? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

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

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

5. Man pavyko/nepavyko pasiekti savo praeito mėnesio tikslo, nes: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

6. Mano tikslas: kitą mėnesį aš ......................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 

7. Kaip sieksiu tikslo, ką asmeniškai darysiu: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pildo mokinys (-ė) (vertinimas:    raudona – niekada,    geltona – retai,    žalia – dažnai) 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

I pusmetis II pusmetis 
Pastabos 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Mokykloje jaučiuosi saugiai ir gerai.            

2. Man svarbu, kad kiti gerai jaustųsi 

mokykloje. 

           

3. Laiku ateinu į pamokas.            

4. Atlieku namų darbus, į pamokas ateinu 

pasiruošęs. 

           

5. Turiu reikiamas priemones.              

6. Aktyviai dalyvauju pamokose.            

7. Laiku atsiskaitau už atliktus darbus.            

8. Netrukdau kitiems mokytis, esu 

drausmingas. 

           

9. Savarankiškai gebu atlikti užduotis.            

10. Ieškau pagalbos, jei nesiseka.            

11. Stengiuosi kuo geriau mokytis.            

12. Gebu dirbti komandoje;            

Gebu dirbti grupėje;            

Gebu dirbti poroje.            

13. Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, 

varžybose. 

           

14. Dėviu mokyklinę uniformą.             

 



 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

I pusmetis II pusmetis 
Pastabos 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

15. Esu draugiškas, geranoriškas, mandagus.            

16. Padedu draugams;            

Padedu mokytojams;            

Padedu kitiems žmonėms.            

17. Siūlau idėjas klasės ir mokyklos veiklai, 

drąsiai išsakau savo nuomonę.        

           

18. Renku socialines-pilietines valandas. 
(nurodyti surinktų val. skaičių) 

           

19. Gebu valdyti savo emocijas.            

20. Stengiuosi save pažinti.                

21. Pasitikiu savimi, nebijau klysti.            

22. Sveikinuosi su mokyklos darbuotojais.            

23. Dalinuosi įspūdžiais apie mokyklą su 

artimaisiais. 

           

24. Lankausi spektakliuose, koncertuose ar 

mokyklos renginiuose. 

           

25. Po pamokų lankau būrelį (-ius).            

26.             

27.             

28.             

29.             

30.             



 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJA 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, klasė) 

 

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

Mokomasis dalykas 

 

 

Siekiamybė/ 

Tikslas 
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P
o
k
y
ti

s 

I 

pusm. 

II 

pusm. 

Lietuvių kalba ir literatūra           

Matematika           

Anglų kalba           

Istorija           

Informacinės technologijos           

Gamta ir žmogus           

Biologija           

Geografija           

Fizika           

Chemija           

Muzika           

Dailė           

Technologijos           

Fizinis ugdymas           

Žmogaus sauga           

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

II-oji užsienio kalba (............................)           

 

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


