Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo tvarkos aprašo
7 priedas
PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO
GEOGRAFIJOS IR ISTORIJOS PAMOKOSE TVARKOS APRAŠAS
1. Socialinių mokslų ugdymo procese taikomi formalusis ir neformalusis vertinimo būdai.
Mokiniai prieš atliekant užduotis supažindami su vertinimo kriterijais.
2. Formuojamasis vertinimas:
2.1. pagyrimai / pastabos žodžiu, įrašais darbuose;
2.2. pliusai ir minusai;
2.3. šypsena, mimika;
2.4. klaidų atradimas ir aptarimas;
2.5. delegavimas į olimpiadas ir konkursus;
2.6. įsivertinimas.
3. Formalusis vertinimas taikomas už:
3.1. savarankišką darbą;
3.2. kontrolinį darbą, testą (diagnostinis vertinimas);
3.3. apklausą žodžiu ar raštu, atsakinėjimą;
3.4. užduočių atlikimą darbo lapuose ar pratybų sąsiuviniuose;
3.5. namų darbus;
3.6. darbą su žemėlapiais bei kontūriniais žemėlapiais;,
3.7. pasiruošimą ir dalyvavimą renginiuose, konkursuose, olimpiadose bei užimtas prizines
vietas;
3.8. dalyvavimą kūrybiniuose, projektiniuose darbuose, kraštotyrinę veiklą;
3.9. už papildomą darbų rengimą, jų pristatymą, darbą grupėse.
4. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą, kursą, modulį.
5. Mokinys gauna vidutiniškai 4-5 pažymius per trimestrą.
6. Kontrolinis darbas:
6.1. rašomas daugiau nei 30 min., išėjus temą ar skyrių;
6.2. ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą per 2 savaites nuo parašymo
datos;
6.3. kontroliniai darbai aptariami su mokiniais, analizuojama klaidos;
6.4. kontrolinio darbo rezultatas įrašomas į dienyną;
6.5. kontrolinio darbo data pranešama prieš 2 sav., tikslinama prieš 1 sav.
7. Testas ir savarankiškas darbas:
7.1. darbas rašomas iki 30 min., išėjus temą, praėjusios pamokos temos pakartojimui;
7.2. savarankiškų darbų ir testų rezultatai įrašomi į dienyną.
7.3. savarankiško darbo ir testo data pranešama prieš 1 sav.
8.
Mokiniai, kurie nedalyvauja atsiskaitant kontrolinį darbą, testą ar savarankišką darbą, jį
privalo atsiskaityti per dvi savaites nuo kontrolinio darbo, testo ar savarankiško darbo rašymo dienos, iš
anksto su mokytoju suderinus atsiskaitymo datą ir laiką (po pamokų, mokytojo konsultacijos laiko metu).
Kontrolinių, savarankiškų darbų, testų vertinimas procentais
Balas
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Atlikta užduoties dalis procentais
Teisingai atlikta 91-100% užduoties
Teisingai atlikta 81-90% užduoties.
Teisingai atlikta 71-80% užduoties
Teisingai atlikta 61-70% užduoties
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Teisingai atlikta 51-60% užduoties
Teisingai atlikta 41-50% užduoties.
Teisingai atlikta 30-40% užduoties
Atlikta mažiau nei 30% užduoties
Mokinys atvyko į kontrolinį, savarankišką darbą ar testą, bet neatliko užduočių
Mokinys neatvyko be pateisinamos priežasties ir per 2 sav. darbo neatsiskaitė

9. Kaupiamasis vertinimas taikomas už:
9.1. namų darbų užduotis, pratybų užduotis;
9.2. aktyvų dalyvavimą pamokoje;
9.3. parodytą iniciatyvą atliekant papildomas užduotis;
9.4. atsakinėjimą į klausimus;
9.5. Mokinys, surinkęs ne mažiau kaip 3 kaupiamuosius įvertinimus, gauna pažymį į dienyną.
9.6. Kaupiamuosius balus galima kaupti ir prisidėti vieną balą prie atsiskaitomųjų darbų pažymio.
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