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Vertinimo tikslas –  didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą. 

 

Uždaviniai: 

 
1. Išsiaiškinti ir tenkinti  mokinių  specialiuosius ugdymosi poreikius. 

2. Padėti mokiniui pažinti savo gebėjimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, mokyti juos 

kompensuoti. 

3. Skatinti mokinius atrasti individualias veiklos strategijas ir taktikas, padedančias įsisavinti 

ugdymo turinį. 

4. Stiprinti mokytojų gebėjimą pritaikyti, individualizuoti ugdymo turinį mokinių gebėjimams ir 

poreikiams. 

Vertinimo principai - individualumo, tęstinumo ir kaupimo, grįžtamumo, veiksmingumo, atvirumo. 

(Mokinio daroma pažanga vertinama lyginant dabartinius pasiekimus su ankstesniais jo paties ugdymosi 

rezultatais ir pagal taikomos ugdymo programos reikalavimus).  

Vertinimo kriterijai: 

 
Formuojamasis – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. 

Diagnostinis – vertinimas siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus. 

Apibendrinamasis – vertinimas baigus pusmečio, metų ugdymo programą. 

Kriterinis – vertinimas, kurio pagrindas – vertinimo kriterijai. 

 
 

I. Vertinimas balais 

 

Eil. 

nr. 

Vertinimo kriterijai Vertinimas balais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Mokinio žinios           

2 Mokinio gebėjimai 

(geba naudotis atramine medžiaga, vadovėliu, reikšti 

nuomonę, atlikti mąstymo operacijas (sisteminti, 

analizuoti, daryti išvadas, kt.), kt.) 

          

3 Mokinio įgūdžiai (rašymo, skaitymo, skaičiavimo, 

rišlios kalbos, savarankiškos veiklos, kt.) 

          

4 Žinių pritaikymas atliekant užduotis           

 

Pastaba. Vertiname kelis ar visus (bendras balų skaičius dalijamas iš kriterijų skaičiaus) kriterijus.  

 

Vertinimo balas gali kilti,  jei mokinys (iui, io): 
 



 užduotis atlieka teisingai be mokytojo pagalbos, 

 užduotis atlieka nesinaudodamas (retai naudojasi) parengtais atliktų užduočių pavyzdžiais, 

taisyklėmis, vadovėliu, 

 nereikia ar retai reikia individualizuoti, diferencijuoti užduotis, 

 aktyvus pamokoje, dalyvauja frontalioje, grupinėje veikloje, 

 kūrybiškas, 

 pasirengęs pamokai (turi rašymo priemonę, vadovėlį, sąsiuvinį, kt.), 

 turi mokymosi motyvaciją, stengiasi atlikti daugiau užduočių, užduotis atlieka teisingai. 

 

II. Skatinimo priemonės: 

 
1. Pagyrimas žodžiu.  

2. Pagyrimas raštu. 

3. Neskiriami namų darbai. 

4. Pateikiamos mokinį dominančios užduotys (kryžiažodžiai, spalvinimas, pasakos skaitymas, 

iliustravimas, dėlionės). 

5. Pateikiamos sudėtingesnės užduotys. 

 

     Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese  vertinami 

pagal pritaikytose (individualizuotose)  programose numatytus pasiekimus, atsižvelgiant į specialiojo 

ugdymosi poreikio mokinio asmeninę daromą pažangą ir palyginus su jam pritaikytoje 

(individualizuotoje) programoje numatytais pasiekimais, sudarytoje pagal mokinio gebėjimus ir 

specialiuosius ugdymosi poreikius, parengto  ugdymo turinio įsisavinimą, individualizuotų darbo būdų ir 

formų kiekio ir dažnumo poreikį. 

 

Mokinio žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo balas gali kilti: 

 jei mokinys turi mokymosi motyvaciją, 

  yra pasirengęs pamokai,  

 aktyviai dalyvauja frontalioje, grupinėje veikloje. 

 

Tai skatina mokinį atkreipti dėmesį į minėtus vertinimo kriterijus ir ugdo savikontrolę. Šiuos kriterijus 

būtina vertinti lanksčiai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Būtina supažindinti mokinius su vertinimo sistema, aptarti vertinimo kriterijus. Svarbu atkreipti kiekvieno 

mokinio dėmesį į tuos kriterijus, kurie gali būti vertinami aukščiausiu balu ir į tuos, už kuriuos jie gali 

gauti papildomą balų skaičių. Tikėtina, kad tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją. 

Vertinimo sistemą mokiniams reikia priminti kiekvieną pamoką. 

 

Pastaba. Jei pamokų metu specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys piktybiškai nedirba, nepasiruošia 

pamokai, neturi mokymosi priemonių, nevykdo mokytojo nurodymų -  fiksuojama pritaikytoje 

(individualizuotoje) programoje, pastabų skiltyje.  

Jei pusmečio eigoje mokinys nuolat piktybiškai nedirba, mokytojas, pritaikęs gimnazijoje priimtas 

drausminimo priemones, iš konkretaus mokomojo dalyko gali vesti  nepatenkinamą pusmečių bei metinį 

įvertinimą. Mokytojų tarybai pritarus, mokinys gali būti paliekamas kartoti kurso.  
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