
                                                                                                          Vilniaus Gedimino technikos universiteto  
                                                                                        Inžinerijos licėjaus 
                                                                                        Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
                                                                                        Tvarkos aprašo 
                                                                                        3 priedas 
 

       Pritarta Metodinės tarybos 2022-09-12 posėdyje, prot. Nr. 2. 

 

                        Socialinių mokslų  mokinių  pasiekimų ir pažangos  vertinimo  principai 

 

Geografijos ir  istorijos pamokose taikomas formuojamasis vertinimas, diagnostinis vertinimas, 

apibendrinamasis vertinimas, neformalus vertinimas. Įvairiu vertinimu mokiniui teikiama 

grįžtamojo ryšio informacija, padedanti jam suprasti ir tobulėti. 

Mokiniai rugsėjo mėn. per pirmąsias geografijos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, tikybos, etikos, 

psichologijos pamokas supažindinami su mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos 

fiksavimo sistema, aptariami vertinimo kriterijai, metodai ir formos. 

 

Formuojamasis vertinimas taikomas nuolat, per kiekvieną pamoką: stebint, klausinėjant, 

diskutuojant, atpasakojant, parodant žemėlapyje. 

 

Vertinama: pažymiu - geografija ir istorija pažymiu nuo 1 iki 10 balų,  
                     įskaityta arba neįskaityta: tikyba, etika, psichologija, pilietiškumo pagrindai. 
 

1. Kontrolinis darbas rašomas baigiant skyrių, temą, arba keletą temų. Mokiniai apie būsimą 

kontrolinį informuojami likus nemažiau nei savaitei iki kontrolinio ir elektroniniame dienyne 

atitinkamai pažymint atsiskaitomųjų darbų skiltyje. 

2. Žinių patikrinimas raštu. Atliekamas pabaigus nuo vienos iki keleto temų, informuojant 

mokinius prieš kitą pamoką žodžiu ir per elektroninį dienyną. 

3. Žinių patikrinimas žodžiu. Atliekamas pabaigus vieną temą, informuojant mokinius prieš kitą 

pamoką žodžiu ir raštu per elektroninį dienyną. Mokiniai turi gebėti teisingai atsakyti į mokytojo 

užduotus klausimus, atpasakoti užduotos temos medžiagą. 

4. Savarankiškas individualus/grupinis darbas. Rašomas mokytojo nuožiūra iš vienos ar keleto 

temų, iš viso skyriaus. Pagal susitarimą mokiniai gali naudotis mokytojo nurodytomis mokymo 

priemonėmis, vadovėliais bei kita mokomąją medžiaga. 

5. Projektinis darbas. Vertinamas mokinio aktyvumas atliekant užduotis, medžiagos atrinkimo, 

analizavimo, darbo išbaigtumo ir pateikimo principai.  

6. Apibendrinamasis vertinimas. Valstybinių brandos egzaminų bandomieji, Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo darbai. Dalyvavimas 

olimpiadose, konkursuose, viktorinose. 

 

Kaupiamasis vertinimas: 
Kiekvienas mokytojas pasirenka vieną jam priimtiną kaupiamojo vertinimo sistemą 

(pliusais/minusais arba pažymiais) ir apie tai informuoja mokinius. Kaupiamasis įvertinimas 

neprivalomas. 

Kaupiamąjį vertinimą sudaro: 

1. Aktyvus dalyvavimas pamokose; 

2. Sistemingai ir laiku atliekami namų darbai; 

3. Papildomai atliktos užduotis/papildomai skaitoma mokomojo literatūra; 

4. Pratybų pildymas per pamokas; 

5. Draugo mokymas per pamoką. 
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