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VIEŠOJI  ĮSTAIGA ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 

 

 

1. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis modulių (įrašyti), apibendrinti mokymosi 

pasiekimus ir pažangą, nustatyti profesijos mokytojo darbo sėkmę. 

 

2. Vertinimo uždaviniai: 

Padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų rezultatus. Padėti  profesijos mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti 

žinių ir įgūdžių spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus. Suteikti grupių vadovams informaciją apie auklėtinio mokymąsi. 

 

3. Vertinimo principai: 

 atvirumas ir skaidrumas; 

 pozityvumas ir konstruktyvumas; 

 objektyvumas ir veiksmingumas; 

 informatyvumas; 

 aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais ir suprantamais kriterijais) 

 

4. Vertinimo būdai: 

 

4.1. Formalusis vertinimas – taikomas vertinant žinias, įgūdžius, dalykinius bei 

bendruosius gebėjimus, nustatant pažangą. Mokinių užduotys vertinamos remiantis nustatytais 

vertinimo kriterijais.  

4.2. Neformalusis vertinimas – jis vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, 

diskutuojant, jaučiant mokinių reakciją, grįžtamąjį ryšį. Vertinama mokinio vertybinės nuostatos, 

bendrųjų gebėjimų plėtotė. Neformalaus vertinimo esmė – geranoriškas mokytojo ir mokinio 

bendradarbiavimas (linktelėjimas, pritarimas, nepritarimas, parodymas pirštu, mirktelėjimas ir 

pan.). Neformaliojo vertinimo rezultatai aptariami pokalbių ir diskusijų su mokiniais metu. 

Neformalus vertinimas – tik žodinis.  

4.3. Profesijos mokytojas pristato mokiniams vertinimo kriterijus, formas ir metodus per 

pirmąją savo modulio pamoką ir  kabinete skelbia informaciją apie taikomą modulio vertinimą. 

4.4.  Modulių programose naudojamas formalusis vertinimas, pagrįstas išsilavinimo 

standartais ir neformalusis vertinimas, pagrįstas vertinimo, informacijos kaupimo, fiksavimo ir 

informavimo būdais. 

4.5. Moduliuose vertinimą sudaro vienas kitą sąlygojantys diagnostinis, formuojamasis ir 

apibendrinamasis vertinimo tipai: 

 

4.5.1. diagnostinis vertinimas – vertinamas formaliu ir neformaliu būdu, kuriuo naudojamasi 

siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus, pradedant mokytis ir/ar padarytą pažangą, baigus dalyko 

programos temą, skyrių, programos dalį. Diagnostinio vertinimo dažnumas per 40 val. ne mažiau 

nei vienas įvertinimas; 
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 4.5.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas pamokų metu, kuriuo siekiama 

operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes, 

numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas skatina 

mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes 

mokiniams ir profesijos mokytojams geranoriškai bendradarbiauti; 

 4.5.3.apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus dalyko programą. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus dalyko programos pabaigoje. 

4.6. Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir  

pažangą kaupimas taškais, kurie konvertuojami į pažymį tik pusmečio pabaigoje (pvz. už pamokų 

lankomumą). 

           4.7. Suminis pažymys – tai pažymys, kurį sudaro mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos 

įvertinimai iš pamokų ciklo, etapo. Suminis pažymys  rašomas už šias veiklas:  

 darbą pamokoje (savarankišką darbą raštu ar žodžiu, darbą grupėje, individualias mokinio 

pastangas, aktyvumą ir kt.); 

 projektinį darbą; 

 kitą mokinio veiklą (dalyvavimą mokymo centro, miesto renginiuose, akcijose ir kt.).  

4.8. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys: 

4.8.1. apklausa žodžiu – tai monologinio ar dialoginio kalbėjimo įvertinimas, skirtas 

patikrinti žinias ir gebėjimą kalbėti, reikšti mintis; 

4.8.2. patikrinamieji darbai – tai 1-4 valandų trukmės praktinis darbas, skirtas patikrinti, 

kaip įsisavinta praktinio mokymo dalyko tema, skyrius; 

 4.8.3. savarankiškas darbas – tai atsiskaitymas raštu (testas), žodžiu, darbas grupėse, 

organizuotas iš pamokų medžiagos; 

4.8.4. Kontrolinis darbas – tai 30-45 min. trukmės darbas raštu, skirtas patikrinti, kaip 

įsisavinta dalyko programos tema, skyrius, programos dalis. 

4.9. Apie kontrolinį darbą (toliau  – darbas) mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 

savaitę, su mokiniais aptariama darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai. 

4.10. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų darbai 

nerašomi. 

4.11. Profesijos mokytojas darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip per savaitę nuo 

darbo atlikimo datos, aptaria bendras klaidas, individualiai komentuoja vertinimą, organizuoja  

darbų įsivertinimą. 

4.12. Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs darbe, turi teisę atsiskaityti su 

profesijos mokytoju suderintu laiku per 2 savaites. Mokinys, be pateisinamos priežasties 

nedalyvavęs darbe, vertinamas nepatenkinamu pažymiu, taip pat informuojamas grupės vadovas. 

Nepasikeitus situacijai grupės vadovas informuoją skyriaus vadovą. 

4.13. Jei mokinys sirgo ilgiau negu 2 savaites, atsiskaitymo darbą turi atlikti iki pusmečio 

pabaigos su mokytoju suderintu laiku. 

4.14. Rugsėjo mėnuo naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams skirtas adaptacijai ir mokiniai 

nepatenkinamais pažymiais nevertinami. 

4.15. Papildomo priėmimo metu įstoję mokiniai atsiskaito individualiai pagal su profesijos 

mokytojų suderintą grafiką, bet ne vėliau kaip iki praktinio mokymo įmonėje (modulis "Įvadas į 

darbo rinką") pradžios.  

 4.16.Mokymosi pasiekimų įvertinimų reikšmė: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – 

pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai 

blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties, neatvyko į pamoką. Patenkinami įvertimai – 4-10 

balų; nepatenkinami įvertinimai – 1-3 balai, „neatestuota“.  

 

4.17. Vertinimo taškų konvertavimas į pažymį: 
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LYGIS 
TEISINGŲ ATSAKYMŲ 

APIMTIS PROCENTAIS 

 

TAŠKŲ SKAIČIUS 

 
PAŽYMYS 

AUKŠTESNYSIS 
100–91 52-50 10 

90–81 49-45 9 

PAGRINDINIS 

80–71 44-39 8 

70–61 38-32 7 

60–51 31-26 6 

PATENKINAMAS 
50–41 25-20 5 

40–31 19-15 4 

NEPASIEKTAS 

PATENKINAMAS 

30–21 14-10 3 

20–0 9 ir mažiau 2 

 
Nedalyvavo darbe, neatsiskaitė 

už darbą 

 1 

 

 4.18. Jeigu 50% grupės mokinių darbas įvertintas nepatenkinamai, profesijos mokytojas 

parengia naują kontrolinį darbą ir su mokiniais, gavusiais nepatenkinamą įvertinimą,  suderina jo 

rašymo laiką.  

 4.19. Pasibaigus moduliui vykdomas modulio vertinimas. Vertinama pagal konkrečiam 

moduliui numatytus vertinimo kriterijus. 

 4.20. Praktinis, kūrybinis darbas skiriamas norint patikrinti, kaip mokiniai geba teorines  

žinias pritaikyti praktiškai ir, naudodami technologijas, sukurti realų ar virtualų produktą. 

 

Pažymys 

 

Vertinimo kriterijai (žinios, gebėjimai) 

10 Teorines žinias geba pritaikyti praktikoje. Užduotis atlieka kūrybiškai, 

iki galo, kokybiškai. Laikosi darbo saugos reikalavimų.  

9 Teorines žinias praktikoje pritaiko ne visada ir ne viską. Užduotis atlieka 

laiku, bet yra trūkumų, kuriuos ištaiso padedant mokytojui. Nėra darbo 

saugos reikalavimų pažeidimų. Pažįsta įrankius ir medžiagas.  

8 Sunkiai pritaiko teorines žinias. Užduotis atlieka kūrybiškai, bet 

reikalavimus atitinka tik iš dalies. Pasitaiko darbo saugos reikalavimų 

pažeidimų, kurie po perspėjimo nebekartojami. Darbo veiksmai nėra 

tikslūs.  

7 Labai mažai pritaiko teorines žinias. Nedidelis aktyvumas, Pastangos 

atlikti užduotį yra, bet užduotis nebaigta (atlikta ~ 75 % užduoties).  

6 Teorinias žinias geba pritaikyti minimaliai. Pastangos atlikti užduotį yra, 

bet neduoda reikiamo rezultato (atlikta~ 50% užduoties). Yra darbo 

saugos pažeidimų (kartoja ir po perspėjimo).  

5 Teorinių žinių praktikoje panaudoti nemoka. (pažįsta įrankius, 

medžiagas). Kūrybiškumas minimalus. Dažni darbo saugos reikalavimų 

pažeidimai.  

4 Teorinės žinios minimalios, panaudoti praktikoje nemoka. Minimalios 

pastangos atlikti užduotį. Daug darbo saugos reikalavimų pažeidimų.  

3 Teorinių žinių nėra. Praktinė užduotis tik pradėta. Nuolat pažeidinėja 

darbo saugos reikalavimus. Nėra kūrybiškumo, pastangų. Kartoja 
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padarytas klaidas.  

2 Nežino teorijos, neatlieka praktinių užduočių (tik pradeda ruošti 

reikiamas medžiagas), pažeidinėja darbo saugos reikalavimus.  

1 Nežino teorijos, net nepradeda ruošti medžiagų, įrankių praktinėms 

užduotims atlikti. 

- (neatestuotas) Praleista daugiau nei pusė pamokų ir neatsiskaityta už užduotis.  

 

 

4.21. Vienodo sudėtingumo testai vertinami taip: 

  

Teisingų atsakymų apimtis Balai 

90-100 % 10 

80-89 % 9 

70-79 % 8 

60-69 % 7 

45-59 % 6 

35-44 % 5 

25-34 % 4 

17-24 % 3 

9-16 % 2 

0-8 % 1 

 

4.22. Namų darbai gali būti skiriami pagal poreikį. 

4.23. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami e-dienyne. 

4.24. Nurodytų modulių pusmečių įvertinimas išvedamas kaip aritmetinis gautų pažymių 

vidurkis (6,5 - 7; 6,4 – 6;).   

4.25.Metinis nurodytų modulių pažymys vedamas skaičiuojant I pusmečio ir II pusmečio 

pažymių vidurkį, atsižvelgiant į  padarytą pažangą.  

4.26.Neatestuotam vieną pusmetį, metinis pažymys išvedamas tik savarankiškai atsiskaičius 

už to pusmečio modulio programą. 

4.27.Turinčiam modulio nepatenkinamą II pusmečio įvertinimą, negali būti išvedamas 

patenkinamas to modulio metinis įvertinimas. 

 4.28.Paskutinę pusmečio (mokslo metų) pamoką organizuojamas mokymosi pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimas: 

     4.28.1.mokiniai  žodžiu analizuoja savo mokymąsi, padarytą pažangą, su profesijos 

mokytoju aptaria sėkmes ir problemas, planuoja tolesnį mokymąsi;     

  4.28.2. profesijos mokytojas apibendrina informaciją apie mokinio, grupės pasiekimus bei 

padarytą pažangą ir, jei tai reikalinga, koreguoja teminį planą.  

 

_________________________ 


