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Menų dalyko mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas 
 

DAILĖ 

5-8 licėjaus klasių mokinių vertinimo sritys: 

1. Pažymiais vertinami laiku ir iki galo atlikti dailės darbai. Iš viso per trimestrą mokinys gali 
gauti 6-8 pažymius. Iš jų privalomi yra 4-5. Papildomus pažymius mokiniai gauna už 
išskirtinius darbus. Vertinant darbus atsižvelgiama į nuoseklumą, kūrybiškumą, kompoziciją, 
techninį užduoties atlikimą, darbo pateikimo kultūrą. 

2. Kaupiamasis  vertinimas: gali būti vertinamas pamokų lankomumas, aktyvus dalyvavimas 
pamokose, dalyvavimas parodose. 

I-IV licėjaus gimnazijos klasių mokinių vertinimo sritys: 

1. Pažymiais vertinami laiku ir iki galo atlikti dailės darbai. Iš viso per trimestrą mokinys gali 
gauti 10-12 pažymių. Iš jų privalomi yra 7-8. Papildomus pažymius mokiniai gauna už 
išskirtinius darbus. Vertinant darbus atsižvelgiama į nuoseklumą, kūrybiškumą, kompoziciją, 
techninį užduoties atlikimą, darbo pateikimo kultūrą. 

2. Kaupiamasis  vertinimas: gali būti vertinamas pamokų lankomumas, aktyvus dalyvavimas 
pamokose, dalyvavimas parodose. 

 
MUZIKA 

Muzikos pamokose pažymiais vertinamos sritys: 

1. Dainavimas; 
2. Muzikavimas; 
3. Ritmavimas; 
4. Muzikos teorija (muzikos raštas, muzikos klausymas); 
5. Kūrybiniai darbai ir projektai; 
6. Kritinis vertinimas, recenzavimas (muzikinių renginių, filmų, muzikinių vaizdo klipų ir kt.). 

Kiekvieno trimestro ar pusmečio eigoje mokiniai gauna 3-5 pažymius. 

Vertinimo kriterijai pagal veiklos sritis: 
1. Dainavimas. 

1.1. Patogiu registru tiksliai intonuodamas padainuoja mokytojo pasiūlytą gebėjimus atitinkančią 
dainą. 

1.2. Dainuojant taisyklingai atlieka muzikinės kalbos elementus (taisyklingai frazuoja, taiko 
kvėpavimo, dinamikos, artikuliacijos ir kitus garso formavimo įgūdžius). 

1.3 Suvokia ir geba perteikti pagrindinę kūrinio mintį (teksto suvokimas).  

2. Muzikavimas. 

2.1 Atmintinai ar iš natų pagroja nesudėtingą instrumentinį kūrinį (skudučiais, dūdele, ukulėle, 
būgnais ir kt. Taip pat gali groti ir savo pasirinktu muzikos instrumentu). 



2.2 Techniškai valdo instrumentą, išgaudamas kokybišką garsą. 

2.3. Grodamas taisyklingai atlieka muzikinės kalbos elementus (taisyklingai frazuoja, taiko 
dinamikos, ritmo ir kitus garso elementus). 

3. Ritmavimas. 

3.1. Tiksliai atkartoja (kuria) ritmo darinius. 

3.2. Derina ritmo ir kūno perkusijos elementus. 

3.3. Kelių balsų ansamblyje tiksliai atlieka savo partiją. (6-10 kl.) 

4. Muzikos teorija. 

4.1. Atlikdamas muzikos klausymo testą, atpažįsta kūrinio žanrą, kompozitorių, geba įvardinti 
instrumentus, atlikėjus, dermę ir kt. 

4.2. Analizuodamas kūrinį, atpažįsta ir geba įvardinti muzikinės kalbos elementus: dermę, faktūrą, 
formą, atlikėjų sudėtį ir kt., palyginti kelis kūrinius nurodant jų skirtumus (atlikėjų sudėtį, formą, 
dermę, nuotaiką, stilių, žanrą, regioną ir kt.) 

4.3. Tikslingai naudotis savo ar mokytojo pasiūlytais informacijos šaltiniais, apmąstyti ir nusakyti 
savo sėkmę ir sunkumus mokantis muzikos, labiausiai patinkančias veiklas muzikos pamokose.  

5. Kūrybiniai darbai ir projektai. 

5.1. Originalumas 

5.2. Užduoties temos atskleidimas. 

5.3. Struktūros išlaikymas ir išbaigtumas. 

6. Kritinis vertinimas, recenzavimas. 

6.1. Sklandus savo nuomonės išdėstymas. 

6.2. Argumentavimas 

6.3. Kontekstų atskleidimas 

 
Kaupiamuoju pažymiu gali būti vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokose, dalyvavimas 
renginiuose, koncertuose. 

TEATRAS 

1. Teatro pamokose pažymiais vertinamas pratimų išmokimas: balso lavinimas, dėmesys, 
partneriavimo pratimai; ilgalaikiai projektai, kūrybinės užduotys (etiudų kūrimas ir atlikimas). 

2. Kaupiamuoju pažymiu vertinamas aktyvus dalyvavimas pamokose, kitų klasės mokinių etiudų 
vertinimas, refleksija, dalyvavimas renginiuose. 

3.  
MEDIJOS 

1. Medijų pamokose pažymiais vertinamas kūrybinis darbas (pristatymas tema „Aš medijose“); 
teorinės žinios (medijose naudojamų sąvokų taikymas). 

2. Kaupiamuoju pažymiu vertinamas produktyvus dalyvavimas pamokose, aktyvus diskutavimas 
duotomis temomis. 

 



ŠOKIS 

1. Šokio pamokose pažymiais vertinamas praktinis darbas: šokių žingsnių jungimas į derinius ir 
kompozicijų atlikimas, choreografinė atmintis, bendravimas poroje. Kiekvieno mėnesio pabaigoje 
atsiskaitoma šokant poromis ir po vieną. Mokiniui pageidaujant suteikiama galimybė pažymį 
pasitaisyti. 

2. Kaupiamuoju pažymiu vertinamas dalyvavimas licėjaus renginiuose. 

                                        _________________________________________ 

 


