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 Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų 

edukacinės patirties banko tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

 

Metodinės priemonės aprašas 

Dalykas, sritis Biologija, lietuvių k. 

Pavadinimas Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai 

Kam skirta metodinė 

priemonė (adresatas)  
Dirbantiems su mokiniais, suaugusiais                                                                                               

Anotacija 

(iki 300 ženklų) 

Šiame darbe pateikiame tuos įsivertinimo ir pažangos matavimo 

būdus, kurie bandomi taikyti  dirbant su nuteistaisiais Pravieniškių 

skyriuose.                                                                                            

Pastaruoju metu yra pasirodę daug įvairios metodinės literatūros  

apie įsivertinimo ir pažangos matavimo svarbą mokymosi procese.  

Akcentuojama, kad  įsivertinimas ir pažangos matavimas padeda  

mokiniui išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias puses,  skatina  mokinio 

savivertę ir motyvaciją.  Internetiniuose šaltiniuose galima rasti 

mokytojų praktikų pateikiamų   įvairių  įsivertinimo ir pažangos 

matavimo  būdų , tačiau tikrai ne visomis  rekomendacijomis ir 

būdais  gali pasinaudoti andragogai dirbdami su suaugusiaisiais, 

ypač  su nuteistaisiais. O specialios literatūros, kur būtų kalbama 

apie darbo su nuteistaisiais metodiką, juo labiau apie įsivertinimo ir 

pažangos matavimo būdus, nėra. Tad mokytojai, dirbantys su 

nuteistaisiais, yra priversti patys ieškoti tinkamų  įsivertinimo ir 

pažangos matavimo būdų  atsižvelgdami  į nuteistųjų  mokymosi 

specifiką.                                                                                           

Nuteistųjų mokymasis yra suvokiamas kaip labai svarbi jų 

socializacijos dalis, galinti turėti įtakos moralinių ir vertybinių 

nuostatų formavimuisi bei kaitai. Mokymasis pataisos namuose 

suvokiamas ne tik kaip „antrasis šansas“ įgyti pagrindinį ar vidurinį 

išsilavinimą, bet ir kaip galimybė ugdytis bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas, įgalinančias gyventi visavertį socialų gyvenimą.  

Tačiau pats nuteistasis renkasi, ar jam mokytis , ar nesimokyti. 

Svarbu suprasti, jog niekas nesiims veiklos, jeigu jam ji yra per 

sunki ir nemaloni. Tad mokytojai, dirbantys su nuteistaisiais, turi 

laikytis nuostatos, kad svarbiausi yra ne akademiniai pasiekimai, o 

mokinio kaip asmenybės, ,,auginimas“.  Andragogas 

organizuodamas ugdomąjį procesą  turi ypač akcentuoti mokinio 

sėkmę, kad mokinys išgyventų teigiamas emocijas.  Jei mokinys to 

nepatirs, jis paliks  mokymosi procesą dar jam neįpusėjus   (ne 
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paslaptis, kad kartais būtent  taip ir nutinka). Tai taps kliūtimi 

integruotis į darbo rinką ir reintegruotis į visuomenę. Ilgalaikėje 

perspektyvoje sunku  bus tikėtis nusikalstamumo mažėjimo ir 

didesnio visuomenės saugumo. Tad mokytojui reikia vertinti net 

mažiausią mokinio daromą pažangą, skatinti mažais žingsneliais 

įveikti kliūtis. O kliūčių, trukdančių mokymosi procesui, išties yra 

nemažai. Viena svarbiausių  –  sugrįžimas į mokymosi procesą po 

gana ilgo laiko, prasti ankstesnio mokymosi rezultatai  bei  menki 

gebėjimai. Tad labai dažnai tenka skirti didelį dėmesį spragų iš 

žemesnių klasių likvidavimui.  Kita objektyvi priežastis, daranti 

neigiamą įtaką mokymosi procesui – didelė mokinių kaita: 

nuteistieji išvežami į teismus, į gydymo įstaigas, perkeliami iš vieno 

sektoriaus į kitą, iš vienų pataisos namų į kitus. Dar viena 

mokymąsi apsunkinanti  priežastis –  mokinių darbinė veikla, kai ne 

kiekvieną pamoką nuteistasis gali atvykti, o užduotis atlieka 

savarankiškai ir dažnai darydamas daug klaidų.   Mokymosi 

procesas  pataisos namuose dažnai yra epizodinis, tad mokytojas 

dažnai turi grįžti prie kartojimo ir  parengti tokias įsivertinimo ir 

individualios pažangos matavimo priemones, kurių kriterijai  

primintų svarbiausius vienos ar kitos užduoties atlikimo 

reikalavimus, leistų prisiminti tai, kas mokiniui pasisekė, kokius 

uždavinius mokinys buvo numatęs spragoms likviduoti.                                                                                              

Pobūdis (pabraukti, 

vadovaujantis 8 Aprašo 
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Įvadas  

Šiame darbe pateikiame tuos įsivertinimo ir pažangos matavimo būdus, kurie bandomi 

taikyti  dirbant su nuteistaisiais Pravieniškių skyriuose.   

Pastaruoju metu yra pasirodę daug įvairios metodinės literatūros  apie įsivertinimo ir 

pažangos matavimo svarbą mokymosi procese.  Akcentuojama, kad  įsivertinimas ir pažangos 

matavimas padeda  mokiniui išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias puses,  skatina  mokinio savivertę ir 

motyvaciją.  Internetiniuose šaltiniuose galima rasti mokytojų praktikų pateikiamų   įvairių  

įsivertinimo ir pažangos matavimo  būdų , tačiau tikrai ne visomis  rekomendacijomis ir būdais  gali 

pasinaudoti andragogai dirbdami su suaugusiaisiais, ypač  su nuteistaisiais. O specialios literatūros, 

kur būtų kalbama apie darbo su nuteistaisiais metodiką, juo labiau apie įsivertinimo ir pažangos 

matavimo būdus, nėra. Tad mokytojai, dirbantys su nuteistaisiais, yra priversti patys ieškoti 

tinkamų  įsivertinimo ir pažangos matavimo būdų  atsižvelgdami  į nuteistųjų  mokymosi specifiką. 

 Nuteistųjų mokymasis yra suvokiamas kaip labai svarbi jų socializacijos dalis, galinti 

turėti įtakos moralinių ir vertybinių nuostatų formavimuisi bei kaitai. Mokymasis pataisos namuose 

suvokiamas ne tik kaip „antrasis šansas“ įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, bet ir kaip 

galimybė ugdytis bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, įgalinančias gyventi visavertį socialų 

gyvenimą.  Tačiau pats nuteistasis renkasi, ar jam mokytis , ar nesimokyti. Svarbu suprasti, jog 

niekas nesiims veiklos, jeigu jam ji yra per sunki ir nemaloni. Tad mokytojai, dirbantys su 

nuteistaisiais, turi laikytis nuostatos, kad svarbiausi yra ne akademiniai pasiekimai, o mokinio, kaip 

asmenybės,   ,,auginimas“. Andragogo organizuodamas ugdomąjį procesą  turi ypač akcentuoti 

mokinio sėkmę, kad mokinys išgyventų teigiamas emocijas.  Jei mokinys to nepatirs, jis paliks  

mokymosi procesą dar jam neįpusėjus   ( ne paslaptis, kad kartais būtent  taip ir nutinka). Tai taps 

kliūtimi integruotis į darbo rinką ir reintegruotis į visuomenę. Ilgalaikėje perspektyvoje sunku  bus 

tikėtis nusikalstamumo mažėjimo ir didesnio visuomenės saugumo. Tad mokytojui reikia vertinti 

net mažiausią mokinio daromą pažangą, skatinti mažais žingsneliais įveikti kliūtis.  

O kliūčių, trukdančių mokymosi procesui, išties yra nemažai. Viena svarbiausių–  

sugrįžimas į mokymosi procesą po gana ilgos laiko, prasti ankstesnio mokymosi rezultatai  bei  

menki gebėjimai. Tad labai dažnai tenka skirti didelį dėmesį spragų iš žemesnių klasių 

likvidavimui.  Kita objektyvi priežastis, daranti neigiamą įtaką mokymosi procesui, – didelė 

mokinių kaita: nuteistieji išvežami į teismus, į gydymo įstaigas, perkeliami iš vieno sektoriaus į 
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kitą, iš vienų pataisos namų į kitus. Dar viena mokymąsi apsunkinanti  priežastis–  mokinių darbinė 

veikla, kai ne kiekvieną pamoką nuteistasis gali atvykti, užduotis atlieka savarankiškai ir dažnai 

darydamas daug klaidų.   Mokymosi procesas  pataisos namuose dažnai yra epizodinis, tad 

mokytojas dažnai turi grįžti prie kartojimo ir  parengti tokias įsivertinimo ir individualios pažangos 

matavimo priemones, kurių kriterijai  primintų svarbiausius vienos ar kitos užduoties atlikimo 

reikalavimus, leistų prisiminti tai, kas mokiniui pasisekė, kokius uždavinius mokinys buvo numatęs 

spragoms likviduoti.  

Šiame darbe aptarsime, kokius įsivertinimo ir pažangos mokymosi būdus galima 

taikyti įvairių dalykų pamokose dirbant su nuteistaisiais, bet didžiausias dėmesys būtų skiriamas 

įsivertinimui ir pažangos matavimui lietuvių kalbos ir biologijos pamokose.  
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Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai, taikomi įvairių mokomųjų dalykų 

pamokose 

 

Labai svarbu mokslo metų pradžioje užmegzti kontaktą su naujai atvykusiu mokiniu, 

išsiaiškinti jo lūkesčius. Tam gali tarnauti šiek tiek pakeistas, papildytas, pritaikytas darbui su 

nuteistaisiais psichologinis testas Savęs, kaip asmenybės,  ketinančios mokytis,  įsivertinimas 

(priedas Nr.1), leidžiantis pačiam mokiniui nustatyti, su kokia nuostata ateinama mokytis, apgalvoti, 

ką  reikia savyje ugdyti, kad galėtum sėkmingai mokytis. Galima prie šio įsivertinimo grįžti 

pusmečio arba mokslo metų pabaigoje, aptarti, kaip sekėsi keistis.  

Priedas Nr. 2- tai įsivertinimo būdas, kurį taiko absoliučiai visi Pravieniškių skyriaus 

mokytojai baigę mokyti stambesnius skyrius.  Jis leidžia fiksuoti bendrąsias mokinių savęs 

įsivertinimo tendencijas. Fiksuoti mokinių įsivertinimus trukdo  didelė mokinių kaita, epizodinis 

mokyklos lankymas, kai mokiniai dirba arba yra laikinai dėl įvairių priežasčių yra išvežami iš 

sektoriaus, kuriame lanko mokyklą.   

Priede Nr. 3  yra pateikiami žodiniai įsivertinimo būdai. Tokie būdai laidžia mokiniui 

ir mokytojui pasijausti lygiaverčiais partneriais, skatina pasitikėjimą, suteikia galimybę surasti 

tinkamiausius mokymosi stilius. Nors kartais kalbėtis kitų nuteistųjų akivaizdoje yra drovimasi.  

Į priedą Nr.4 Mokytojo pažymių knygelė ir pastabos galima pažvelgti ir  su humoru, 

kai  viskas apverčiama aukštyn kojomis:  mokytoju tampa mokinys, kuris su tam tikra humoro doze 

vertina savo mokytoją. Bet, kaip sakoma, juokas dalykas rimtas. Tad šis būdas ne tik leidžia 

mokiniui labiau pasitikėti savo  mokytoju, bet ir teikia iformaciją, kaip mokinys žvelgia į mokymosi 

procesą, ką labiausiai vertina ir kas jam nepatinka mokytojo darbe, atskleidžia jo lūkesčius.   
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Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai, taikomi lietuvių kalbos pamokose 

 

5-13 prieduose yra pateikiami įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai, taikomi 

lietuvių kalbos pamokose. 5 ir  6 priedo lentelę pildo mokiniai mokslo metų pradžioje. Lentelė 

atlieka ir supažindinimo su tuo, ko bus mokomasi, funkciją. Mokiniai turi galimybę įrašyti savo 

pageidavimus, ko reiktų, kad rezultatai pagerėtų. Tačiau būtent šios dalies dalis mokinių visai 

neužpildo, nes dėl ilgo nesimokymo laikotarpio   yra pamiršę reikalavimus, arba užpildo rašydami 

labai abstrakčiai. Teigiamas dalykas yra tas, kad mokinys mokslo metų gale gali pasidžiaugti 

padaryta pažanga. Tik gaila, kad  ne visi mokiniai  turi galimybę visus metus mokytis, nes yra 

perkeliami į kitus sektorius ar į kitus pataisos namus.   

Priedo Nr.7 lentelė leidžia mokiniui prisiminti pagrindines rašybos ir skyrybos 

taisykles ir kryptingai dirbti likviduojant spragas.  Mokytojui labai svarbu parinkti individualias 

užduotis, kad mokinys nepasijaustų beviltiškoje padėtyje, matydamas, kiek daug klaidų yra daroma. 

Mokytojas turėtų palaipsniui užduotis sunkinti, leisti bandyti dar kartą atlikti, kad būtų patiriama 

sėkmė. Be to, mokinys turi galimybę pats pasirinkti, ką  ir kaip  toliau mokytis, kaip spragas 

likviduoti.  

8 ir 9 prieduose pateikiami įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai  leidžia 

mokiniams patiems nustatyti, kokius taisyklės taikymo etapus jis sugeba įveikti , o ką dar reikia 

išsiaiškinti. Šios abi lentelės ugdo mokymosi mokytis kompetenciją, nes parodo kelius, kaip reikia 

taikyti taisyklę.  

10-11 priedai mokiniui leidžia įsivertinti  samprotavimo rašinį, kuris suaugusiajam yra 

priimtinesnis dėl turimos gyvenimiškos patirties nei literatūrinis, kuris reikalauja daugiau 

akademinių žinių. Įsivertinimo kriterijai lyginant su PUPP ar mokyklinio brandos egzamino 

kriterijais yra supaprastinti, kad mokinys galėtų geriau įsisąmoninti svarbiausius reikalavimus.  Ši 

lentelė leidžia sekti pokyčius, numatyti tolimesnio mokymosi gaires.  

12 priedas skirtas  teksto suvokimo įsivertinimui pagrindinėje mokykloje. Kaip rodo 

praktika, tik nedaugeliui mokinių yra žinomos sąvokos raiškos priemonės ar teksto pobūdis, tad 

tikslinga šių kriterijų atsisakyti, kad mokinys visai savęs nenuvertintų (,,nieko aš čia nemoku“) ir 

neprarastų noro mokytis. 

13 priedas  susijęs ne tik su lietuvių kalba, bet ir su ugdymu karjerai. Jis skirtas 

dalykinių raštų įsivertinimui. Dalykiniai raštai, kaip CV, prašymas, dalykinis laiškas skatina susieti 

lietuvių kalbos mokymąsi su tolimesne karjeros galimybe išėjus iš įkalinimo įsitaigos. Tai mokinį 

nuteikia optimistiškai. Kartu skatina kelti savo raštingumą.   
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Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai, taikomi biologijos pamokose 

Įsivertinimas – sprendimas apie daromą pažangą remiantis stebėjimu, pasiekimų 

lyginimu, tolimesnių mokymosi būdų numatymu. Vertinimas yra mokymo(si) proceso sudedamoji 

dalis ir grįžtamojo ryšio pagrindas, nes vertinant galima ne tik suteikti, bet ir gauti grįžtamąją 

informaciją, numatyti patikimas veiklos tobulinimo kryptis ir priemones . (L. Kraujutaitytė, 2005).  
Norint mokiniams suteikti galimybę įsivertinti save – reikia juos įtraukti į vertinimą. O 

kai mokiniai įtraukiami į vertinimą pamokoje, svarbu tada jiems sudaryti tinkamas sąlygas pažinti 

save, išmokti teisingai vertinti savo galimybes ir būtinai reikia skatinti mokytis pagrįsti savo 

nuomonę. Refleksija ir įsivertinimas – mokymosi pamokose sėkmės kriterijus. 
 

Priedas Nr. 15 – tai struktūruoti klausimai.  Jis leidžia išsiaiškinti mokinių savęs 

įsivertinimo kriterijus. Šis įsivertinimo būdas labai tinka, kai mokiniai atlieka savarankišką darbą.  

Priedas Nr. 16 – testo įsivertinimas. Mokinys, atlikęs testo užduotis, įsivertina savo 

darbą, suskaičiuoja už, jo manymu, teisingus atsakymus skiriamus taškus ir įrašo žemiau esančioje 

eilutėje. Mokytoja, ištaisiusi darbą, taip pat įrašo, kiek taškų mokinys surinko ir koks yra galutinis 

įvertinimas. 

 

Įsivertinimo būdai  (priedas  Nr. 17,18 ) leis mokiniams pasidžiaugti pasiekimais, ko 

ypač reikia siekti dirbant su nuteistaisiais.  
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Išvados 

 Atsižvelgdami į nuteistųjų mokymosi galimybes mokytojai ieško savitų įsivertinimo 

ir pažangos matavimo  būdų. Dalis būdų yra jau išbandyti, kita dalis yra dar bandoma. Jie bus 

tobulinami.  

 Parenkant įsivertinimo ir pažangos matavimo būdus svarbu atsižvelgti  į šiuos 

faktorius: 

 Mokinį laikyti lygiaverčiu mokymosi proceso partneriu, kartu aptarti daromą pažangą,  

numatyti tolimesnio mokymosi gaires; 

 Skirti  individualias užduotis, atsižvelgiant  į mokinio ankstesnio mokymosi patirtį, 

gebėjimus, kad mokinys turėtų galimybę išgyventi sėkmę darydamas pažangą; 

 Į įsivertinimo lapus  įtraukti  kriterijus, kurie mokiniui padėtų orientuotis, ko jis turėtų 

išmokti ateityje; 

 Išskaidyti ,  supaprastinti  įvairių veiklų įsivertinimo kriterijus, kad būtų ugdoma mokymosi 

mokytis kompetencija; 

 Didelį dėmesį skirti  žodiniams įsivertinimo ir pažangos matavimo būdams, kad būtų 

išvengta oficialumo, būtų užmegztas emocinis kontaktas su mokytoju ir būtų gerėtų 

mokymosi motyvacija.   

 Nepamiršti Susan M. Brookhart minties:  „Kad gebėtų tinkamai atlikti formuojamąjį vertinimą, 
mokytojas privalo mokėti gerai pateikti grįžtamąją informaciją. Be to, reikia iškelti aiškius mokymosi 
tikslus, sudaryti tikslius šiuos tikslus atitinkančius pamokų planus bei užduotis ir (dažniausiai po 
grįžtamosios informacijos pateikimo) padėti mokiniams užsibrėžti naujus tikslus ir parengti veiksmų 
planą, kad jie galėtų sėkmingai šiuos tikslus pasiekti.“ 
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Priedas Nr. 1 

Savęs, kaip asmenybės,  ketinančios mokytis,  įsivertinimas  

 

 

1. Pažymėkite , kuris žmogiukas panašus į jus pačius, atėjusius mokytis....  

2. Susipažinkite su atsakymu. 

3. Įvertinkite atsakymą pasirinkdami vieną iš variantų ir paaiškindami, kodėl jį pasirinkote:  

Visiškai atitinka , nes................................................................................................................................. 

Iš dalies atitinka, nes ................................................................................................................................. 

Neatitinka, nes........................................................................................................................................... 

4. Kokias Jūsų   asmenybės savybes reikėtų ugdyti, kad būtų sėkmingai mokomasi: 

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

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

5. Kokios Jūsų  asmenybės savybės  trukdytų sėkmingai mokytis: 

.................................................................................................................................................................. 
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Rezultatų paaiškinimas: 

1, 3, 6, 7 – avo tikslo siekiantis žmogus, kuris nesibijo jokių kliūčių ir užtvarų. 

2, 11, 12, 18, 19 – bendraujantis žmogus, kuris visada suteiks draugams bet kokią pagalbą. 

4 – žmogus, turintis tvirtą gyvenimo poziciją ir norintis be sunkumų pasiekti įmanomų pergalių. 

5 – dažnai jaučiasi pavargęs, silpnas, turintis nedideles gyvenimo jėgų atsargas. 

9 – linksmas žmogus,  mėgstantis pramogas. 

13, 21 – užsidaręs, linkęs nerimauti viduje ir vengiantis privataus bendravimo su žmonėmis. 

8 – mėgsta nugrimzti savyje, mąstyti apie kažką savo ir pasinerti asmeniniame pasaulyje. 

10, 15 – gerai adaptuojasi gyvenime, jaučiasi esantis komfortinės būsenos. 

14 – greitai krenta į emocinę duobę, ištinka  vidinės krizės. 

20 – žmogus, turintis aukštą savivertę, gimęs būti lyderiu, kuris nori, kad žmonės klausytų jo, o ne 

ko nors kito. 

16 – žmogus jaučiasi pavargęs nuo būtinybės kažką palaikyti, bet jeigu jis pamatys šitame 

paveiksle, kad 17 jį apkabina – tuomet jis linkęs vertinti save kaip žmogų, apgaubtą dėmesiu. 
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Priedas Nr. 2 

 

 

MOKYMOSI PAŽANGOS ĮSIVERTINIMAS                                    Data.......................... 

 

..............klasė.............sektorius                                                            

 Dalykas......................................................                                                                                                                     

Temos (skyriaus pavadinimas).................................................................................................... 

3 – Temos (skyriaus) medžiagą supratau puikiai. Gebu savarankiškai atlikti pateiktas užduotis, 

susirasti klaidas ir jas išsitaisyti. Galiu paaiškinti draugui. (Aukštesnysis pasiekimų lygis) 

2 -  Temos (skyriaus) medžiagą supratau ne visą. Daugelį užduočių galiu atlikti tik naudodamasi/s 

pavyzdžiais, padedama/s mokytojo arba  draugo.   (Pagrindinis pasiekimų lygis) 

1 -  Temos (skyriaus) medžiagą supratau tik iš dalies. Dažnai sunkiai suprantu užduotį. Negebu 

savarankiškai atlikti užduočių. (Patenkinamas pasiekimų lygis) 

0 - visiškai nieko nesupratau, pamokoje nedirbau.  

  

Eil. 

Nr. 

Mokinio pavardė, vardas      Įsivertinimas                    

(3, 2, 1, 0) 

 .... klasė  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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Priedas Nr. 3 

Žodiniai įsivertinimo būdai 

 

1. Ką sužinojau? Ką reikėtų išsiaiškinti/ padaryti? Kas ateitų į pagalbą?  

2. Pliusai? Minusai? Koks  receptas ateičiai? 

3. Trys svarbiausi dalykai, kuriuos pamokoje išmokau. Ko dar reikėtų pasimokyti? 

4. Nėra žmogaus, kuris neklysta... Ko padarytos atliekant užduotį  klaidos gali pamokyti? 

5. Koks sėkmės receptas? Ką reikia toliau daryti, kad sėkmė neišslystų iš rankų?  
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Priedas Nr. 4 

Mokytojo pažymių knygelė ir pastabos 

Įvertinkite  mokytoją nuo 0 iki 10:  

1.Noras išmokyti... 

2. Kirviškumas.... 

3. Sudominimas... 

4.Budinimas iš miego.... 

5. Namų darbų prievartavimas... 

6. Gyvenimiškų tiesų skleidimas... 

7. Galimybių suteikimas apvynioti aplink pirštą... 

8. Pamokslų sakymas..... 

9. Nusirašymo galimybių suteikimas... 

Pastabos ir pagyrimai 

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

................................................................................................................................................................. 
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Priedas Nr.5 

Lietuvių kalbos žinių ir gebėjimų  įsivertinimas  8-10 klasių mokiniams 

(pildoma mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje) 

....klasės mokinio ................................................................................................................. 

                                                              (vardas, pavardė)   

 Įsiverti- 
nimas 
mokslo 
metų 
pra-
džioje  

Ko labiausiai reiktų, kad 
pagerinčiau rezultatus?  

Įsiverti-
nimas 
mokslo 
metų 
pabai-
goje 

Kas pagerėjo 
mokslo metų 
pabaigoje?  

Kokias spragas 
reikėtų likviduoti 
kitais metais? 

Viešasis 
kalbėjimas 

 
 

 
 
 
 

   

Raštingumas  
(rašyba, skyryba, 
kalbos kultūra) 

  
 
 
 

   

Teksto suvokimas  
 
 

 
 
 
 

   

Kalbos sistemos 
suvokimas 
(žodžio, kalbos, 
sakinio dalys) 

  
 
 

   

Literatūros žinios 
 

  
 
 
 

   

Tekstų (laiškų, 
straipsnių, 
rašinių ) kūrimas 

     

Savarankiškas 
knygų skaitymas 

  
 
 
 

   

Vertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  1- 

patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų), 0- neturima žinių ir gebėjimų. 
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Priedas Nr.6 

Lietuvių kalbos žinių ir gebėjimų  įsivertinimas  11-12  klasių mokiniams 

(pildoma mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje) 

....klasės mokinio ................................................................................................................. 

 Įsiverti- 

nimas 

m. m. 

pra-

džioje  

Ko labiausiai reiktų, kad 

pagerinčiau rezultatus? 

Įsiverti-

nimas 

m. m. 

pabai-

goje 

Kas pagerėjo 

mokslo metų 

pabaigoje? 

Kokias spragas 

reikėtų likviduoti 

kitais metais? 

Savarankiškas 

knygų skaitymas 

 

     

Viešasis 

kalbėjimas 

 

 
 

 
 

   

Privalomų autorių 

kūrinių skaitymas 
     

Žinios apie 

privalomus 

autorius, jų  

kūrybą 

     

Atsakymas į temą 

rašinyje 
  

 
 

   

Rėmimasis 

kūriniais rašinyje 

 

     

Konteksto žinios  
rašinyje 
 

     

Gilioji rašinio 

struktūra  

 

     

Rašinio raiška       

Raštingumas 

(rašinyje):  

rašyba, skyryba, 

kalbos kultūra 

  
 
 

   

Vertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  1- 

patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų), 0- neturima žinių ir gebėjimų . 
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Priedas Nr. 7 

..........klasės mokinio . .......................................................................................................................  

Raštingumo įsivertinimas 

Įsivertinimo 
sritys  

Konkrečios taisyklės, jų taikymas Įsiverti- 
nimas m. 
m.pra-
džioje ( 0-
3t. ) 

Įsiver- 
tinimas 
po Ip. 
(0-3 t.) 

Poky- 
tis 
(+/-/0) 

Įsiverti- 
nimas 
po II p. 
(0-3 t.) 

Poky-- 
tis  
(+/-/0) 

A. Rašyba 1.Ilgųjų-trumpųjų balsių rašyba      

 2. E/ei/- (i)ai rašyba galūnėje       

 3. E-(i)ia- rašyba priesagose       

 4. Nosinės priešdėlyje       

 5. Nosinės šaknyje      

 6. Nosinės galūnėje       

 7. Įvardžiuotinių  formų rašyba      

 8. Gi rašyba      

 9. Ne rašyba      

 10. Kitų dalelyčių, sutrumpėjusių žodžių rašyba      

 11. Kitos rašybos taisyklės      

B. Skyryba  1.VSD skyryba      

 2. Apibendrinamųjų žodžių skyryba      

 3. Pažyminio skyryba      

 4. Priedėlio  skyryba      

 5. Tikslinamųjų aplinkybių skyryba      

 6. Įterpinių skyryba      

 7. Kreipinių skyryba      

 8. Sudėtinio sujungiamojo sakinio skyryba      

 9. Sudėtinio prijungiamojo sakinio skyryba      

 10. Bejungtukio sakinio skyryba      

 11. Nemotyvuota skyryba      

C.  Kalbos k. 1. Linksnių vartojimas       

 2. Žodžių vartojimas      

Mokslo metų pradžioje išsikeltas uždavinys išmokti taikyti  šias taisykles:  
1. 
2. 
3. 

Po I  pusmečio išsikeltas uždavinys išmokti taikyti  šias taisykles:  
1. 
2. 
3. 

Po II pusmečio išsikeltas uždavinys išmokti taikyti  šias taisykles: 
1. 
2. 
3. 

Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  1- 

patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų), 0- neturima žinių ir gebėjimų . 
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Priedas Nr.8 

....................................................... .................                  rašybos taisyklės  taikymo  įsivertinimas  

(nurodyti konkrečią taisyklę) 

.............kl. mokinio ................................................................................................... 

 

 I  bandymas II bandymas  III  bandymas  

Ar  moku taisyklę? 
 

   

 
 
Ar suprantu, kaip  taikyti taisyklę:  
(  pabraukti, kas reikalinga konkrečiai  
taisyklei) 
 
Keliu klausimą 
 
Nustatau, žodžio dalis (priešdėlį, šaknį, 
priesagą, galūnę) 
 
Taisyklingai ištariu 
 
Nustatau, kokia kalbos dalis 
 

   

Ar atidžiai parašau?    

Ar perskaitau parašęs?     

 
Ką planuoju daryti po I bandymo?  

 

 
Ką planuoju daryti po II bandymo? 
 

 

 
Ką planuoju daryti po III bandymo 
 

 

 

Įsivertinimas: Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  

 1- patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų), 0- neturima žinių ir gebėjimų . 
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Priedas Nr. 9 

.............................................................skyrybos taisyklės taikymo įsivertinimas  

(nurodyti konkrečią taisyklę) 

.......................klasės mokinio......................................................................................... 

 

 I  bandymas II bandymas  III  bandymas  

Ar  moku taisyklę? 
 

   

 
Ar nagrinėju sakinį?  

   

Ar pritaikau taisyklę?     

Ar atidžiai parašau?    

Ar perskaitau parašęs?     

 
Ką planuoju daryti po I bandymo?  

 

 
Ką planuoju daryti po II bandymo? 
 

 

 
Ką planuoju daryti po III bandymo 
 

 

Įsivertinimas: Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  

 1- patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų), 0- neįvykdyti reikalavimai. 
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Priedas Nr. 10 

Samprotavimo rašinio įsivertinimas 11 -12 klasėje 

......klasės mokinio ....................................................................................................................... 

Vertinimo kriterijai I rašinio 
įsivertinimas  

II rašinio 
įsivertinimas 

+ 
- 
= 

III rašinio 
įsivertinimas 

+ 
- 
= 

IV rašinio 
įsivertinimas 

+ 
- 
= 

Temos supratimas        

Rėmimasis kūriniais        

Struktūra (įžangos, pabaiga, 
pagrindinė mintis) 

       

Kontekstas (žinios apie 
privalomą autorių)  

       

Raiška        

Raštingumas        

Įsivertinimas: Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  

 1- patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų ), 0 neįvykdyti  reikalavimai. 

Kaip pagerinti I rašinio rezultatą? 

1. 

2. 

Kaip pagerinti II rašinio rezultatą? 

1.  

2.  

Kaip pagerinti III rašinio rezultatą? 

1.  

2. 

Kaip pagerinti III rašinio rezultatą? 

1.  

2.  

Kaip pagerinti IV rašinio rezultatą? 

1. 

2. 
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Priedas Nr. 11 

Samprotavimo rašinio įsivertinimas 9-10 klasėje 

......klasės mokinio ....................................................................................................................... 

Vertinimo kriterijai I rašinio 
įsivertinimas  

II rašinio 
įsivertinimas 

+ 
- 
= 

III rašinio 
įsivertinimas 

+ 
- 
= 

IV rašinio 
įsivertinimas 

+ 
- 
= 

Temos supratimas        

Rėmimasis literatūra        

Rėmimasis asmenine 
patirtimi 

       

Struktūra (įžanga, 
dėstymas, pabaiga 

       

Raiška        

Raštingumas         

Įsivertinimas: Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  

1- patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų ), 0 neįvykdyti  reikalavimai. 

Kaip pagerinti I rašinio rezultatą? 

1. 

2. 

Kaip pagerinti II rašinio rezultatą? 

1.  

2.  

Kaip pagerinti III rašinio rezultatą? 

1.  

2. 

Kaip pagerinti III rašinio rezultatą? 

1.  

2.  

Kaip pagerinti IV rašinio rezultatą? 

1. 

2. 
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Priedas Nr. 12 

Teksto suvokimo įsivertinimas 

..... klasės mokinio............................................................................................. 

Kriterijai I 
tekstas 

II 
tekstas 

+/-/= III  
tekstas 

+/-/= IV 
 tekstas 

+/-
/= 

Suprantu, ko klausiama        

Pateikiu  pilną atsakymą į tai, ko klausiama        

Randu veikėjus, juos charakterizuoju        

Charakterizuoju veikėjus        

Sugebu surasti citatą        

Suprantu , apie ką tekstas (nusakau temą)        

Galiu iškelti klausimus, kokios problemos 
aptariamos 

       

Nusakau, ką norima pasakyti tekste 
(pagrindinę mintį) 

       

Randu raiškos priemones        

Nuskau teksto stilių ar žanrą        

Įsivertinimas: Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  

1- patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų ), 0 neįvykdyti  reikalavimai. 

Kaip pagerinti I testo rezultatą? 

1. 

2. 

Kaip pagerinti II testo rezultatą? 

1.  

2.  

Kaip pagerinti III testo rezultatą? 

1.  

2. 

Kaip pagerinti III testo rezultatą? 

1.  

2.  
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Priedas Nr. 13 

Dalykinių raštų (prašymo, dalykinio laiško, CV ) įsivertinimas  

......klasės mokinio ................................................................................................................................. 

Kriterijai Prašymas  Dalykinis laiškas  CV 

Tikslo suvokimas    

Reikiama form    

Aiškumas, 
tikslumas, 
glaustumas 

   

Tinkamų žodžių, jų 
formų vartojimas 

   

Rašyba    

Skyryba     

Įsivertinimas: Įsivertinimas: 3- aukščiausias lygmuo (puikiai  ), 2- pagrindinis lygmuo (yra nedidelių spragų),  

 1- patenkinamas lygmuo (yra nemažai spragų ), 0 neįvykdyti  reikalavimai. 

Uždaviniai ateičiai: 

Parašius prašymą:..................................................................................................................................... 

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

Parašius  dalykinį laišką............................................................................................................................. 

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

Parašius CV............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 
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Priedas Nr.14 

 Struktūruoti klausimai 
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 Priedas Nr.15  

 Testo  į(si)vertinimas 

 
 

Manau, kad surinksiu ......... tšk. 

O  surinkai ............ tšk. 

Galutinis įvertinimas ........... balų (-ai) 

 


