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DAILĖS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA  

Formuojamasis 

 Mokinių stebėjimas pokalbio, diskusijos, kūrybinio proceso metu. 

 Skatinimas kalbėti apie meno kūrinius (pateikiamos vaizdinės medžiagos, pavyzdžių aptarimas, analizė). 

 Baigtos užduoties darbų peržiūra, aptarimas. 

Neformalusis 

 Mokinių dalyvavimas pamokoje, pastangos vertinamos pagyrimu, pastabomis. 

 

Kūrybinės užduoties pamokų ciklo, skirto atskirai temai, kaupiamojo vertinimo etapai – 

I.  

 teorinis klasės darbas dailės sąsiuvinyje (persirašyta užduoties formuluotė, atliktos kitos, su kūrybiniu darbu susiję užduotys) – 1-2 balai; 

 savitos idėjos, kompozicinio sprendimo paieška (eskizai) – 2-3 balai; 

 pasirinkto kompozicinio varianto perkėlimas (linijinis kompozicinis sprendimas pasirinktame formate) – 5-7 balai. 

 

II.  

 darbas technikoje (tikslingas, pagal numatytus iš anksto reikalavimus, priemonių ir technikų  pasirinkimas ir naudojimas) – 4 balai; 

 kūrybinės užduoties vykdymas (eigos nuoseklumas, atsiskaitymas laiku) – 2 balai; 



 darbo baigimas (meninis sprendimas, originalumas, išbaigtumas) - 4 balai. 

 

1. Praktinio ir kūrybinio darbo vertinimo kriterijai –  

10 – kūrybingas, savarankiškai atliktas darbas (atliktas pagal numatytus iš anksto reikalavimus – atlikimo būdą, kompoziciją, darbo formatą, kruopščiai ir 

laiku);  

9 – darbas taip pat turi atitikti visus numatytus reikalavimus, tačiau gali turėti nežymių klaidų;  

8 – geras darbas, tačiau turi vieną ar dvi klaidas;  

7 – geras, tačiau ne visai nuoseklus darbas;  

6 – pakankamai geras, tačiau ne visai išsamus, pavėluotai atsiskaitytas;  

5 – patenkinamas, nelabai kruopštus, atliktas nesilaikant kai kurių reikalavimų;  

4 – patenkinamas, nekruopštus ar atliktas visiškai nesilaikant numatytų reikalavimų;  

3 – neteisingai atliktas ar blogai atliktas darbas;  

2 – neteisingai atliktas ar labai blogai atliktas darbas;  

1 – atsisako dirbti pamokoje ir atlikti darbą namie. 

 

Pastaba: atskiri etapai gali būti vertinami arba nevertinami pažymiu. 

 Kaupiamasis pliusas – ypatingos pastangos, iniciatyvos, papildoma kūrybinė veikla, aktyvus dalyvavimas pamokoje ir pan.  (penki surinkti „ + “ – labai 

geras įvertinimas rašomas į elektroninį dienyną). 

 

2. Saugaus darbo ir elgesio vertinimo kriterijai –  

 0 – saugaus darbo ir elgesio taisyklių nesilaikymas, numatyto darbo eigos nesilaikymas, nesugebėjimas atsakyti į užduodamus klausimus, darbo 

priemonių neturėjimas, atsisakymas dirbti pamokoje, netvarkingai palikta darbo vieta ( penki surinkti „ 0 “ – neigiamas įvertinimas rašomas į elektroninį 

dienyną);  

3. Dalyko pažinimo ir meno istorijos žinių vertinimas  – kontrolinis darbas, testas, apklausa, savarankiškas darbas, klasės ir namų darbai.  

 

Atlikus darbą įvertinti atskirą sritį vadovaujantis schema:  

Teisingų atsakymų apimtis Balai 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

4. Projektinės veiklos (kūrybinės, teorinio darbo) vertinimo kriterijai:  

 temos, iškeltos problemos sprendimo paieška ir pristatymas – 10 proc. (1 balas); 

 medžiagos, informacijos rinkimas ir tvarkymas – 10 proc. (1 balas); 

 kūrybinio sumanymo įgyvendinimas – 40proc. (4 balai); 

 darbo vykdymo nuoseklumas, konsultavimasis su kuruojančiu mokytoju – 20 proc. (2 balai); 

 baigto darbo pristatymas, pateikimas – 20 proc. (2 balai). 

 

5. Darbo grupėje vertinimo kriterijai: 

 gebėjimas dirbti grupėje – dalyvavimas projektuose, parodose, konkursuose, olimpiadose – 20 proc. (2 balai); 

 kryptingas pasiskirstymas užduotimis – 20 proc. (2 balai); 

 atlikta konkreti užduotis – 40 proc. (4 balai); 

 baigto darbo pristatymas, pateikimas – 20 proc.  (2 balai). 

 

91–100 proc. 10 

80–90  proc. 9 

70–79  proc. 8 

60–69  proc. 7 

50–59  proc. 6 

40–49  proc. 5 

30–39  proc. 4 

20–29  proc. 3 

6–19 proc. 2 

0–5  proc. 1 



6. Papildomu pažymiu gali būti vertinama: 

 dalyvavimas parodose, konkursuose, olimpiadose; 

 kūrybiniai projektai, įgyvendinti asmenine mokinių iniciatyva. 

 

Dailės kūrinio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas 

 

Vertinimas 

taškais 

Kūrinio meninių ypatybių vertinimo aspektai 

0,5 1. Nustatomas kūrinio autorius, kūrinio pavadinimas, kūrybos medžiagos ar atlikimo technika (surašoma kūrinio metrika). 

0,5 2. Nustatoma, kuriai dailės šakai priskiriamas kūrinys. 

0,5 3. Įvardijamas vaizdavimo būdas – realistinis, sąlygiškasis ar abstraktusis, nurodoma, kas leidžia būtent taip įvardyti vaizdavimo 

būdą. 

0,5 4. Apibūdinama vaizdavimo tema – kuriam dailės žanrui priskiriamas kūrinys (taikoma tik vaizduojamosios dailės kūriniams). 

 

3 5. Aptariama kūrinio idėja arba funkcija ir kokios meninės bei kompozicinės raiškos priemonės naudotos kūrinio idėjai išreikšti, 

kaip jos atspindi autoriaus gyvenamąjį laikotarpį. 

 

3 6. Nustatoma, kuriam dailės stiliui, epochai gali būti priskiriamas kūrinys arba kokios stilistinės citatos panaudotos kūrinyje. 

Išvardijamos raiškos priemonės, kurios leidžia spręsti, koks yra kūrinio stilius, epocha arba iš kur paimtos citatos. 

 

3 7. Išsakoma asmeninė nuomonė apie kompozicinę nagrinėjamo kūrinio vienovę: jo nuotaiką, idėją. Bandoma aptarti, ką šiuo 

kūriniu norėjo išreikšti dailininkas – ką mokiniui sako spalvos, dėmės, kitos meninės išraiškos priemonės, simboliai, objektų 

išdėstymo tvarka ir pan. 

 

 Mokiniai, gavę dalomąją medžiagą – vartojamų sąvokų žodynėlį arba reikšminių žodžių lentelę, gali savarankiškai atlikti dailės kūrinio analizę ir 

įsivertinti savo pasiekimus. 

 

FOTOGRAFIJOS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 



Formuojamasis 

 Mokinių stebėjimas pokalbio, diskusijos, kūrybinio proceso metu. 

 Skatinimas kalbėti apie meno kūrinius (pateikiamos vaizdinės medžiagos, pavyzdžių aptarimas, analizė). 

 Baigtos užduoties darbų peržiūra, aptarimas. 

Neformalusis 

 Mokinių dalyvavimas pamokoje, pastangos vertinamos pagyrimu, pastabomis. 

 

Kūrybinės užduoties pamokų ciklo, skirto atskirai temai, kaupiamojo vertinimo etapai – 

I. 

 teorinis klasės darbas  aplanke (persirašyta užduoties formuluotė, atliktos kitos, su kūrybiniu darbu susiję užduotys) – 1-2 balai; 

 savitos idėjos, kompozicinio sprendimo paieška (eskizai) – 2-3 balai; 

 pasirinkto kompozicinio varianto bandomieji kadrai – 5-7 balai. 

 

II. 

 darbas technikoje (tikslingas ir prasmingas, atitinkantis bendruosius reikalavimus, priemonių ir technikų  pasirinkimas ir naudojimas) – 4 balai; 

 kūrybinės užduoties vykdymas (eigos nuoseklumas, atsiskaitymas laiku) – 2 balai; 

 darbo baigimas (meninis sprendimas, originalumas, išbaigtumas) - 4 balai. 

 

1. Praktinio ir kūrybinio darbo vertinimo kriterijai –  

10 – kūrybingas, savarankiškai atliktas darbas (atliktas pagal teisingai pasirinktą ir pritaikytą atlikimo metodą, atitinkantis žandrui būdingus temos reikalavimus, 

kompozicija padeda atskleisti temą, darbo formatas atitinka reikalavimus, atlikta kruopščiai ir laiku);  

9 – darbas taip pat turi atitikti visus numatytus reikalavimus, tačiau gali turėti nežymių klaidų;  

8 – geras darbas, tačiau turi vieną ar dvi klaidas;  

7 – geras, tačiau ne visai nuoseklus darbas;  

6 – pakankamai geras, tačiau ne visai išsamus, pavėluotai atsiskaitytas;  

5 – patenkinamas, nelabai kruopštus, atliktas nesilaikant kai kurių reikalavimų;  

4 – patenkinamas, nekruopštus ar atliktas visiškai nesilaikant numatytų reikalavimų;  

3 – neteisingai atliktas ar blogai atliktas darbas;  



2 – neteisingai atliktas ar labai blogai atliktas darbas;  

1 – atsisako dirbti pamokoje ir atlikti darbą namie. 

 

Pastaba: atskiri etapai gali būti vertinami arba nevertinami pažymiu. 

 Kaupiamasis pliusas – ypatingos pastangos, iniciatyvos, papildoma kūrybinė veikla, teisingai atliktos momentinės užduotys pamokoje (penki surinkti „ 

+ “ – labai geras įvertinimas rašomas į elektroninį dienyną). 

 

2. Saugaus darbo ir elgesio vertinimo kriterijai –  

 0 – saugaus darbo ir elgesio taisyklių nesilaikymas, numatyto darbo eigos nesilaikymas, nesugebėjimas atsakyti į užduodamus klausimus, darbo 

priemonių neturėjimas, atsisakymas dirbti pamokoje, netvarkingai palikta darbo vieta ( penki surinkti „ 0 “ – neigiamas įvertinimas rašomas į elektroninį 

dienyną);  

3. Dalyko pažinimo ir meno istorijos žinių vertinimas  – kontrolinis darbas, testas, istorinių kūrinių analizė , apklausa, savarankiškas darbas, klasės 

ir namų darbai.  

Atlikus darbą įvertinti atskirą sritį vadovaujantis schema:  

Teisingų atsakymų apimtis Balai 

91–100 proc. 10 

80–90  proc. 9 

70–79  proc. 8 

60–69  proc. 7 

50–59  proc. 6 

40–49  proc. 5 

30–39  proc. 4 

20–29  proc. 3 



 

 

    

4. Projektinės veiklos (kūrybinės, teorinio darbo) vertinimo kriterijai:  

 temos, iškeltos problemos sprendimo paieška ir pristatymas – 10 proc. (1 balas); 

 medžiagos, informacijos rinkimas ir tvarkymas – 10 proc. (1 balas); 

 kūrybinio sumanymo įgyvendinimas – 40proc. (4 balai); 

 darbo vykdymo nuoseklumas, konsultavimasis su kuruojančiu mokytoju – 20 proc. (2 balai); 

 baigto darbo pristatymas, pateikimas – 20 proc. (2 balai). 

 

5.         Darbo grupėje vertinimo kriterijai: 

 gebėjimas dirbti grupėje – dalyvavimas projektuose, parodose, konkursuose, olimpiadose – 20 proc. (2 balai); 

 kryptingas pasiskirstymas užduotimis – 20 proc. (2 balai); 

 atlikta konkreti užduotis – 40 proc. (4 balai); 

 baigto darbo pristatymas, pateikimas – 20 proc.  (2 balai). 

 

6.         Papildomu pažymiu gali būti vertinama: 

 dalyvavimas parodose, konkursuose, olimpiadose; 

 kūrybiniai projektai, įgyvendinti asmenine mokinių iniciatyva; 

 gimnazijos renginių reporterio veikla. 

 

Fotografijos kūrinio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas 

 

Vertinimas 

taškais 

Kūrinio meninių ypatybių vertinimo aspektai 

0,5 1. Nustatomas kūrinio autorius, kūrinio pavadinimas, kūrybos medžiagos ar atlikimo technika (surašoma kūrinio metrika). 

6–19 proc. 2 

0–5  proc. 1 



0,5 2. Nustatoma, kokiai fotografijos panaudojimo sričiai priskiriamas kūrinys. 

0,5 3. Įvardijamas fotografijos darbo metodas – reportažinis („gryno kadro“), aranžuotė („pastatymas“), montažas ir nurodoma, kas 

leidžia būtent taip įvardyti darbo metodą. 

0,5 4. Apibūdinama vaizdavimo tema – kuriam  žanrui priskiriamas kūrinys  

 

3 5. Aptariama kūrinio idėja arba funkcija ir kokios meninės bei kompozicinės raiškos priemonės naudotos kūrinio idėjai 

išreikšti, kaip jos atspindi autoriaus gyvenamąjį laikotarpį. 

 

3 6. Nustatoma, kuriam menų stiliui, epochai gali būti priskiriamas kūrinys arba kokios stilistinės citatos panaudotos kūrinyje. 

Išvardijamos raiškos priemonės, kurios leidžia spręsti, koks yra kūrinio stilius, epocha arba iš kur paimtos citatos. 

 

3 7. Išsakoma asmeninė nuomonė apie kompozicinę nagrinėjamo kūrinio vienovę: jo nuotaiką, idėją. Bandoma aptarti, ką šiuo 

kūriniu norėjo išreikšti fotografas– ką mokiniui sako meninės išraiškos priemonės, simboliai, objektų išdėstymo tvarka. 

Apibudinamas kūrinio asmeninis ir socialinis reikšmingumas ir pan.  

 

 Mokiniai, gavę dalomąją medžiagą – vartojamų sąvokų žodynėlį arba reikšminių žodžių lentelę, gali savarankiškai atlikti  kūrinio analizę ir 

įsivertinti savo pasiekimus. 

 

CHOREOGRAFIJOS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

Formuojamasis 

 Mokinių stebėjimas šokio veikloje (šokių mokymasis, atlikimas). 

 Skatinti išsakyti savo nuomonę apie stebėtą šokio kūrinį ir pagrįsti ją, nurodant ryšį tarp kilusio įspūdžio ir šokyje panaudotų priemonių. 

 Raginti mokinius pažinti šokį socialiniame kultūriniame gyvenime. 

Mokinių pastangos vertinamos pagyrimu, padrąsinimu, pastabomis. 

Diagnostinis  



 Prieš pradedant mokytis naujo šokio, išsiaiškinama mokinių padaryta pažanga, pasiekimai, praktiniai gebėjimai. 

Šokio veiklos sritys: šokio raiška, šokio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas, šokio pažinimas socialiniame kultūriniame gyvenime vertinami nuo 1 

iki 10 balų. 

Balai Reikšmė 

10 Puikiai 

9 Labai gerai 

8 Gerai 

7 Pakankamai gerai 

6 Patenkinamai 

5 Pakankamai patenkinamai 

4 Silpnai 

3 Blogai 

2 Labai blogai 

1 Neatliko užduoties 

Šokio vertinimo kriterijai: 

 Ritmas. Į ritmo sąvoką įeina šokimas muzikos takto ribose pagrindiniu šokio ritmu. 

 Taktas yra akcentuotų ir neakcentuotų laiko vienetų sujungimas į vienodos trukmės grupes. Taktas yra atpažįstamas iš ritmo pagrindinės akcentuotos 

dalies. Ritmo dalys yra laiko vienetai, kurie skiriasi savo trukme. Mokinys turi visada šokti takto ribose.  

 Atskira šokių grupė arba šokis turi būdingą laikyseną, kuri yra aprašyta prie tos šokių grupės ar šokio. Laikysena turi įtakos gerai mokinio (poros) 

išvaizdai ir pusiausvyrai. Šokių figūrų seka yra atliekama pagal šokimo kryptį. 

10 – rašoma už  puikų šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu, teisinga laikysena, teisinga šokio technika per visą numatytą vertinti 

laiką. Interpretuoto, stebėto šokio išsamus analitinis vertinimas su palyginimais yra puikus. 

9 – rašomi už gerą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu, teisingą laikyseną. Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1–2 nežymūs 

šokio technikos netikslumai. Čia būtini koreguojantys mokytojo klausimai. Interpretuoto, stebėto šokio išsamus analitinis vertinimas su palyginimais yra labai 

geras, su teisingai sudėtais akcentais. 



8 – rašomi už gerą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu, teisinga laikysena. Per visą numatytą vertinti laiką yra galima viena žymi 

šokio technikos klaida, kurią mokinys atpažįsta ir gali pats ištaisyti. Interpretuoto, stebėto šokio analitinis vertinimas su palyginimais yra geras, akcentuojami 

esminiai dalykai. 

7 – rašomi už vidutinišką šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu. Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1–2 nežymūs laikysenos 

netikslumai, kuriuos mokinys pats atpažįsta ir gali ištaisyti. Galimos 1–2 žymesnės šokių technikos klaidos, kurias mokinys atpažįsta po klaidą nurodančiųjų 

mokytojo klausimų. Mokinys klaidas ištaiso. Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su palyginimais yra vidutiniškas, akcentuojamas bent vienas esminis 

dalykas. 

6 – rašomi už patenkinamą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu. Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1–2 nežymūs laikysenos 

netikslumai, kuriuos mokinys po nurodančiųjų mokytojo klausimų atpažįsta ir ištaiso. Galimos 1–2 žymesnės šokių technikos klaidos, kurių mokinys 

neatpažįsta ir neištaiso net po nurodančiųjų mokytojo klausimų arba pastabų. Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su palyginimais yra patenkinamas. Į 

mokytojo koreguojančius klausimus mokinys atsako, pagrindžia savo nuomonę. 

5 – rašomi už patenkinamą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu. Per visą numatytą vertinti laiką galimos 1–2 žymesnės laikysenos 

klaidos, kurias mokinys po mokytojo pastabų ištaiso. Galimos 2–3 žymesnės šokių technikos klaidos, kurių mokinys neatpažįsta ir neištaiso net po mokytojo 

pastabų. Mokinys šokių pamokai nepasirengęs (nesilaiko reikalavimų darbo drabužiams, avalynei). Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su palyginimais yra 

patenkinamas. Į mokytojo nurodančius klausimus mokinys atsako, pagrindžia savo nuomonę bent vienu argumentu. 

4 – rašomi už patenkinamą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą. Per visą vertinti numatytą laiką galima viena nežymi ritmo klaida, kurią mokinys 

pats atpažįsta ir ištaiso. Galimos 2–3 žymesnės laikysenos klaidos, kurias mokinys po mokytojo pastabų ištaiso. Galimos 2–3 žymesnės šokių technikos klaidos, 

kurių mokinys neatpažįsta ir neištaiso net po mokytojo pastabų. Mokinys šokių pamokai nepasirengęs (nesilaiko reikalavimų darbo drabužiams, 

avalynei).Nepaiso asmens higienos reikalavimų. Interpretuoto, stebėto šokio vertinimas su palyginimais yra patenkinamas. Į mokytojo nurodančius, 

koreguojančius atsakymą klausimus mokinys atsako. 

3 – rašomai už blogą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą. Per visą numatytą vertinti laiką yra kelios žymios ritmo klaidos, yra žymių laikysenos ir 

šokio technikos klaidų. Mokinys pamokai nepasirengęs, nepaiso asmens higienos reikalavimų. Mokinys nesugeba vertinti interpretuoto ir stebėto šokio kūrinio. 

2 – rašomi už blogą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą. Per visą numatytą vertinti laiką yra žymių ritmo, laikysenos, šokio technikos klaidų. 

Mokinys nematė šokio kūrinio. 

1 – rašomas už neatliktą darbą. 

 

 

 

TECHNOLOGIJŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

 

 

1. Atlikus darbą įvertinti atskirą sritį vadovaujantis schema: 



 

 

Pastaba: atskiros sritys gali būti vertinamos vienu, 

keliais pažymias arba visai nevertinamos.  

Apie vertinimą/nevertinimą mokinys informuojamas iš 

anksto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokinių pastangos vertinamos papildomu pažymiu mokymosi motyvacijai skatinti: 

 už dalyvavimą konkursuose, parodose, olimpiadose; 

 už papildomą darbą (pranešimų, projektų rengimas, jų pristatymas). 

 

3. Kaupiamasis vertinimas (ženklais, simboliais, pagyrimais, pastabomis), siekiant operatyviai suteikti informaciją apie mokinio pastangas 

atliekant užduotis: 

 už aktyvų darbą pamokoje; 

 už pasiruošimą pamokai, namų darbų atlikimą. 

 

4. Pateikties (prezentacijos) vertinimas 

Planas Pateiktis 

Kriterijai Balai  Kriterijai Balai  

Aiški darbo struktūra 10 Aiški struktūra 10 

Glaustas tekstas 10 Glaustas tekstas 10 

Aktualios iliustracijos, logotipai 10 Aktualios iliustracijos 10 

Aktualios diagramos, lentelės 10 Sklandi kalba 10 

Priedai (skarjutė) 10 Aiškus, konkretūs atsakymai į 

klausimus 

10 

 

Iš viso (maks.50) 

 

 

 

Iš viso (maks.50) 

 

Lygis Teisingų atsakymų apimtis procentais Pažymys 

Aukštesnysis 100–91  10 

90–80 9 

Pagrindinis 79–80 8 

69–60 7 

59–50 6 

Patenkinamas 49–40 5 

39–26 4 

Neapsiektas 

patenkinamas 

25–16 3 

15–0 2 

Už neatsiskaitytą darbą / Užduotys 

nepradėtos atlikti  

1 



 

Pateikties pristatymo balai sumuojami ir konvertuojami į pažymį. 

 

      

Praktiniai darbai vertinami pagal 1 ir 2 lentelėje pateikiamus kriterijus. 

1 lentelė. Vertinimas praktinėse tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos pamokose. 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus Pažymys 

1 Pasiruošimas pamokai (priemonės ir medžiagos)   

2 Temos atsispindėjimas darbe   

3 Darbo technikos panaudojimas, racionalus medžiagų panaudojimas   

4 Darbo estetinis vaizdas, kokybė   

5 Darbo originalumas, kūrybingumas, idėjos aktualumas   

6 Mokinio pastangos   

7 Darbo vietos sutvarkymas   

8 Darbo aptarimas, pristatymas   

9 Darbo pateikimas laiku   

10 Saugaus darbo bei higienos reikalavimų laikymasis   

  Iš viso ( pažymių vidurkis):   

2 lentelė. Vertinimas praktinėse maisto gaminimo technologijų pamokose. 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus Pažymys 

1 Patiekalo kortelė, receptas   

2 
Apranga (prijuostė, galvos apdangalas, rankšluostis, drėgmę 

sugerianti šluostė/kempinėlė ) 

  

3 Pasiruošimas pamokai (priemonės, produktai)   

4 Darbo eigos supratimas, savarankiškumas   

5 Saugaus darbo bei higienos reikalavimų laikymasis   



6 Patiekalo estetinis vaizdas   

7 Patiekalo skonis (atitikimas receptui)   

8 Stalo serviravimas   

9 Darbo vietos sutvarkymas   

10 Savikainos apskaičiavimas (nuo 7 kl.)   

  Iš viso ( pažymių vidurkis):   

 

VERSLO, VADYBOS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

 

 

1. Atlikus darbą įvertinti atskirą sritį vadovaujantis schema: 

 

 

 Pastaba: atskiros sritys gali būti vertinamos vienu, keliais 

pažymias arba visai nevertinamos.  

Apie vertinimą/nevertinimą mokinys informuojamas iš anksto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pastangos vertinamos papildomu pažymiu mokymosi motyvacijai skatinti: 

 už dalyvavimą konkursuose, parodose, olimpiadose; 

 už papildomą darbą (pranešimų, projektų rengimas, jų pristatymas). 

 

Neformalus vertinimas (ženklais, simboliais, pagyrimais, pastabomis), siekiant operatyviai suteikti informaciją apie mokinio pastangas atliekant 

užduotis: 

 už aktyvų darbą pamokoje; 

Teisingų atsakymų apimtis Balai  

91–100 proc. 10  

80–90  proc. 9  

70–79  proc. 8  

60–69  proc. 7  

50–59  proc. 6  

40–49  proc. 5  

30–39  proc. 4  

20–29  proc. 3  

6–19 proc. 2  

0–5  proc. 1  



 už pasiruošimą pamokai, namų darbų atlikimą. 

 

Darbas grupėje. Vertinimo kriterijai: 

 už gebėjimą dirbti grupėje, komandoje (3 balai); 

 už individualų darbo indėlį į bendrą darbą (5 balai); 

 už etikos taisyklių laikymąsi (2 balai) 

 iš viso – 10 balų. 

 

     Pastaba: jei darbas vyksta grupėje, kiekvienas mokinys vertinamas individualiai papildomu pažymiu,  atsižvelgiant į vertinimo kriterijus. 

Verslo plano bei pateikties (prezentacijos) vertinimas 

Planas Pateiktis 

Kriterijai Balai  Kriterijai Balai  

Aiški darbo struktūra 10 Aiški struktūra 10 

Glaustas tekstas 10 Glaustas tekstas 10 

Aktualios iliustracijos, logotipai 10 Aktualios iliustracijos 10 

Aktualios diagramos, lentelės 10 Sklandi kalba 10 

Priedai (skarjutė) 10 Aiškus, konkretūs atsakymai į 

klausimus 

10 

 

Iš viso (maks.50) 

 

 

 

Iš viso (maks.50) 

 

 

 Verslo plano ir pateikties pristatymo balai sumuojami ir konvertuojami į pažymį. 

 Atskiros pateikties pristatymas pamokose vertinamas remiantis lentelės kriterijais. Balai dauginami iš dviejų ir konvertuojami į pažymį.  

 

 

 

 

 



MUZIKOS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

 

Muzikos vertinimo kriterijai 5-8 klasėse 

         

Balai. Veiklos sritys. 

 

 

1 - 4 balai 

 

5 – 6 balai 
    

 

7 - 8 balai 

 

9 – 10 balai 

Muzikinė raiška Nemoka teksto mintinai. 

Netiksliai intonuoja. 

Nesistengia. Atsisako 

atsakinėti. 

Patogiame registre tikslai 

intonuodamas dalį melodijos 

padainuoja vienbalsę dainą. 

Kelių balsų ansamblyje 

atlieka ostinatinę partiją. 

Dalyvauja kūrybinėje 

grupėje, atlieka kitų sukurtus 

kūrinius. Parodymo 

projektuose atlieka pagalbinę 

funkciją. 

Patogiame registre tiksliai 

intonuodamas, vienas 

išraiškingai padainuoja 

vienbalsę dainą. Raiškiai 

padeklamuoja dainos tekstą 

mintinai. Mintinai ir iš natų 

pagroja keletą nesudėtingų 

instrumentinių kūrinių ir 

pritarimų dainoms. Kelių 

balsų ansamblyje tiksliai 

atlieka savo partiją. Parenka 

idėjų kūriniui (iš artimiausios 

aplinkos, savo nuotaikos, kitų 

menų kūrinių ir pan.). 

Numato ir atlieka pasirinktą 

funkciją klasės renginiuose. 

Vienas išraiškingai 

padainuoja sudėtingesnę, 

platesnio registro vienbalsę 

dainą, padainuoja dvibalsio 

kūrinio partiją. Raiškiai 

padeklamuoja dainos tekstą. 

Organizuoja ar 

dalyvauja mėgstamo stiliaus 

muzikiniame kolektyve, 

koncertuoja.vadovauja 

ruošiantis klasės renginiams. 

Muzikos klausymas, 

interpretavimas ir vertinimas. 

Tik keli atsakymai teisingi. 

Visi atsakymai neteisingi. 

Atsisako dirbti. 

Klausydamasis muzikos 

kūrinio išgirsta ir įvardija dalį 

muzikos kūrinio elementų. 

Iš klausos priskiria kūrinio 

fragmentą konkrečiam stiliui, 

istoriniam tarpsniui, 

muzikinei kultūrai. Iš klausos 

nustato nurodytas muzikos 

kalbos priemones. 

Klausydamasis muzikos 

kūrinio išgirsta ir įvardija 

panaudotus muzikos kūrinio 

elementus. Naudodamasis 

kriterijais vertina muzikos 

kūrinio kokybę, pats siūlo 



vertinimo kriterijus, 

pagrindžia savo nuomonę. 

Muzikos kontekstų pažinimas Randa atsakymą tik 

vadovėlio pagalba. Atsisako 

atsakinėti. 

Paaiškina, ko galima sužinoti 

klausant muzikos kūrinį. 

Paragintas drauge su kitais 

pritaiko įgytą muzikavimo 

patirtį kitose pamokose ir 

veiklos srityse. 

Apibūdina muzikos pobūdžio 

ryšį su kūrėjų gyvenamuoju 

regionu, tradicijomis ir pan. 

Paaiškina, kokią informaciją 

gali teikti muzikos kūrinys. 

Naudoja įgytą muzikavimo 

patirtį kitose pamokose. 

Apibūdina ir paaiškina 

muzikos pobūdžio ryšį su 

kūrėjų gyvenamuoju regionu, 

tradicijomis ir pan. Paaiškina. 

kokią informaciją gali teikti 

muzikos kūrinys. Įžvelgia 

galimybes ir naudoja įgytą 

muzikavimo patirtį kitose 

pamokose. 

 

I-II gimnazijos klasėse 

 

 Balai 

Vertinimo sritys 

 

  

      1 – 4 balai 

 

      5 -6 balai 

 

      7 – 8 balai 

 

       9 – 10 balų 

Muzikinė raiška Geba padainuoti tik 

ištrauką. 

Nesistengia. 

Atsisako dainuoti. 

Padainuoja nesudėtingą 

dainą ar atlieka ritminę 

deklamaciją.  Sukuria 

nedidelės apimties 

kūrinį. Savo kūrybą 

pristato tik klasėje. 

Padainuoja įvairių faktūrų 

irskirtingos stilistikos dainas 

ir/arba atlieka ritmines 

deklamacijas 

(repuoti tekstą). Atlikdamas 

įvairias dainas perteikia jų 

stiliaus ypatybes. 

Sukuria populiarią dainą ar 

instrumentinį kūrinį. 

Kurdamas naudoja išmoktus 

muzikos kalbos elementus ir 

prieinamas kompiuterines 

programas. Atsižvelgdamas į 

savo sugebėjimus, randa 

Išraiškingai ir laisvai 

padainuoja 

įvairių faktūrų ir skirtingos 

stilistikos 

dainų. Atlikdamas įvairias 

dainas 

išraiškingai perteikia jų 

stiliaus ypatybes, pasitelkia 

būdingus muzikos kalbos 

elementus.   

Sukuria keletą dainų ar 

instrumentinių 

kūrinių, kūrybiškai naudoja 

išmoktus 



tinkamą savo kūrybos 

sklaidai vietą, atrenka 

kūrinius, pristato juos. 

muzikos kalbos elementus, 

kompiuterines programas, 

išmano ir  taiko             

dramaturginius principus. 

Mokinys, atsižvelgdamas į 

savo 

Sugebėjimus randa tinkamą 

savo kūrybos sklaidai vietą, 

atrenka kūrinius, pristato 

juos, domisi kitųkūrybine 

veikla, rašo viešus 

atsiliepimus. 

Muzikos 

klausymasis, 

interpretavimas ir 

vertinimas 

Įvardija keletą 

kūrinių 

naudodamasis 

pagalbine medžiaga. 

Nesistengia. 

Atsisako dirbti. 

Klausydamas muzikos 

atpažįsta ir įvardija 

žinomus kūrinius. 

Įvardija nurodytus 

muzikos kalbos 

elementus. Neturi 

mėgstamų atlikėjų ar 

krypties. 

Klausydamasis muzikos 

atpažįsta bei apibūdina 

individualų kompozitoriaus 

stilių, stilistinę epochą. 

Atpažįsta ir įvardija klasėje 

klausytus žymiausius epochą 

reprezentuojančius kūrinius. 

Kuria savo įvaizdį (stilių), 

turi mėgstamą muzikos 

kryptį. 

Klausydamasis muzikos 

atpažįsta ir apibūdina 

individualų kompozitoriaus 

stilių, stilistinę epochą, 

kokybinius skirtumus tarp 

įvairaus žanro ar stiliaus 

kūrinių. Atpažįsta ir įvardija 

klasėje klausytus žymiausius 

epochą reprezentuojančius 

kūrinius. Išsiskiria iš kitų 

individualiu stiliumi, turi 

mėgstamą muzikos kryptį, 

gali pasirinkti. 

Muzikos 

kontekstų 

pažinimas 

Apibūdina keletą kūrinių 

naudodamasis pagalbine 

medžiaga. Nesistengia. 

Atsisako dirbti. 

Apibūdina ir paaiškina 

tik mėgstamos muzikos 

kontekstus. Bendrais 

bruožais nusako 

muzikinės veiklos 

poveikį sau. 

Paaiškina kultūrinio 

konteksto poveikį 

kompozitoriaus kūrybai ir 

kūrinio pobūdžiui. Paaiškina 

socialines sudėtingosios ir 

populiariosios muzikos 

Paaiškina socialines 

akademinės ir populiariosios 

muzikos krypčių 

susiformavimo priežastis ir 

dėsningumus. Paaiškina 

muzikos reikšmę 



krypčių susiformavimo 

priežastis bei dėsningumus. 

Paaiškina muzikos reikšmę 

šiuolaikinėje visuomenėje, 

įvairias muzikos funkcijas. 

Paaiškina, kokį poveikį 

muzikinė veikla daro 

asmeninėms savybėms. 

šiuolaikinėje visuomenėje. 

Apibūdina muzikos istorijos 

raidos dėsningumus ir 

socialinių įvykių poveikį. 

Palygina tos pačios tematikos 

skirtingų meno rūšių 

kūrinius. Išsamiai apibūdina, 

kokį poveikį muzikinė veikla 

daro asmeninėms savybėms, 

apibūdina savo muzikinį 

skonį.  

     

 

III – IV gimnazijos klasėse 

 

Balai 

Vertinimo sritys 

        4-5 balai 

 

         6-8 balai            9-10 balų 

Muzikinė raiška Atpažįsta atliekamo kūrinio 

partitūroje nurodytus 

pagrindinius tempo, dinamikos, 

artikuliacijos ženklus, nustato 

metrą. Kartu su kitais atlieka 

nesudėtingus pamokų metu 

išmoktus kūrinius, prisiderina 

prie kitų. Kartu su kitais 

dalyvauja bent viename klasės 

renginyje ir ansamblyje atlieka 

tam tikslui muzikos pamokų 

metu parengtą kūrinį. Atlieka 

paskirtą funkciją organizuojant 

bent vieną kultūrinį – muzikinį 

Įvardija ir paaiškina atliekamo 

kūrinio partitūroje nurodytus tempo, 

artikuliacijos ženklus, nustato metrą, 

perskaito savo partijos ritmą; 

paaiškina kitus pasitaikančius 

notacijos ženklus. Atlieka išmoktus 

kūrinius kartu su kitais, išpildo 

kompozitoriaus nurodytą 

interpretaciją. Pateikia ir su grupe 

atlieka bent vieno kūrinio savitą 

interpretaciją. Apibūdina savo 

išgyvenimus, sėkmes ir nesėkmes 

pasirodymo metu. Improvizuoja kartu 

su kitais. Kartu su kitais dalyvauja 

Nustato kūrinio tonaciją, įvardija ir 

paaiškina visus partitūroje panaudotus 

ženklus, gali pasolfedžiuoti ar iš natų 

pagroti savo partiją. Nusako kelis to paties 

kūrinio interpretacijos variantus. Atlieka 

kelis išmoktus kūrinius ansambliu arba 

solo. Atlikdamas kūrinį solo atskleidžia 

savitą interpretacinį sumanymą, 

paaiškinakas atlikimo metu pasisekė ir ką 

reikėtų daryti kitaip. Improvizuoja solo. 

Kartu su kitais parengia renginio muzikinę 

programą ar scenarijų ir dalyvauja ją 

įgyvendinant. Renginio metu atlieka vieną 

– du kūrinius solo. Pagal sutartus kriterijus 



renginį. Išsako savo nuomonę 

apie savo ir kitų mokinių 

muzikavimą, tinkamai vartoja 

elementarias muzikos sąvokas. 

keliuose klasės ar mokyklos 

renginiuose, atlieka parengtus 

kūrinius. Prisideda organizuojant 

muzikinį renginį, sąžiningai atlieka 

pasirinktą funkciją. Pagal sutartus 

kriterijus įvertina savo ir kitų 

mokinių muzikavimo kokybę. 

įvertina savo ir kitų mokinių muzikavimo 

kokybę. Suformuluoja aiškius ir 

naudingus pasiūlymus, kaip tobulintis. 

Tinkamai vartoja muzikos žodyną, mintis 

reiškia vaizdinga ir dalykiškai tikslia kalba 

Muzikos klausymas ir 

vertinimas 

Išklausęs muzikos kūrinį nustato 

jo sukūrimo laikotarpį. Atsimena 

Vakarų muzikos istorinių 

laikotarpių pavadinimus ir 

chronologiją. Išgirsta ir 

apibūdina dalį iš mokytojo 

nurodytų kūrinio elementų. 

Apibūdina klausyto kūrinio 

charakterį ir nuotaiką, sukeltus 

estetinius potyrius. Vartoja 

skurdų muzikos žodyną 

Išklausęs muzikos kūrinį tinkamai 

priskiria jį mokytojo nurodytam 

aspektui ir įvardija bruožą, pagal kurį 

susiorįentavo. Atpažįsta ir įvardina 

keletą klasėje klausytų kūrinių 

kompozitorius ir pavadinimus. 

Apibūdina Vakarų muzikos stilistines 

epochas, jų chronologinę seką, 

tinkamai priskiria joms bent po vieną 

reprezentuojantį kompozitorių, jo 

kūrinį. Apibūdina dviejų kontrastingų 

kūrinių estetinius ir muzikos kalbos 

ypatumus. Apibūdina pagrindines 

populiariosios muzikos kryptis 

nurodydamas bent po vieną tos 

krypties atstovą. Kalbėdamas apie 

muzikos kūrinius tinkamai vartoja 

reikiamas sąvokas. 

Išklausęs muzikos kūrinį tinkamai 

priskiria jį žanrui, stiliui, epochai, 

muzikinei kultūrai ir įvardija muzikos 

kalbos bruožus, padėjusius susiorįentuoti. 

Apibūdina Vakarų muzikos istorijos 

žymiausius kompozitorius, įvardija du ž 

tris svarbiausius jų kūrinius, kalbėdamas 

apie istorinį laikotarpį susieja muzikos ir 

kitų mokomųjų dalykų žinias. Palygina du 

to paties žanro skirtingais laikotarpiais 

sukurtus kūrinius, įvardindamas jų 

estetinius, muzikos kalbos, interpretacijos 

ypatumus, ryšį su istorinio laikotarpio 

tradicijomis. Kalba apie muzikos kūrinius 

išraiškinga ir turtinga kalba, tinkamai 

vartoja muzikos žodyną 

Muzikos pažinimas 

socialinėje kultūrinėje 

aplinkoje 

Aplanko bent vieną gyvo garso 

koncertą (nesant galimybei – 

stebi per televiziją) ir jį aprašo 

pagal pateiktus reikalavimus. 

Diskutuoja dominančiais 

probleminiais klausimais. 

Aplanko tris – keturis gyvo garso 

koncertus juos išsamiai aprašo ir 

pristato klasėje. Apibūdina savo 

muzikinius interesus, nurodo 

kultūrinius poreikius. Paaiškina garso 

ekologijos problemas, vengia 

Nuolat lankosi arba pats dalyvauja 

koncertuose. Juos analizuoja raštu ir 

žodžiu, suformuluoja išvadas, padedančias 

tobulinti savo muzikinius pasiekimus. 

Paaiškina socialines muzikos funkcijas 

istoriniame kontekste. Išsamiai atskleidžia 



kenksmingų veiksnių. Argumentuotai 

išsako savo nuomonę aktualiais 

probleminiais klausimais. Randa 

informacijos apie dominančius 

muzikinius reiškinius, pasidalina ja 

su kitais. 

muzikos kūrėjų vaidmenis, jų kaitą. 

Įvardina ir apibūdina naująsias garso 

technologijas, susijusias specialybes. 

Paaiškina aplinkiniams pozityvų ir 

negatyvų garsinės aplinkos poveikį. 

Inicijuoja diskusijas klasėje apie aktualius 

muzikiniam pasauliui įvykius, randa ir 

dalijasi naujausia informacija.  

 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS MUZIKOS PAMOKOSE  

                                                             

Vertinant  mokinių  pažangą  ir pasiekimus,  vadovaujamasi  Mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo  tvarka. 

Nevienodi muzikiniai gabumai ir gebėjimai  realizuojami  diferencijuojant  užduotis. Naudojamas neformalus ir formalus  vertinimo  būdas. 

Taikomas kriterinis vertinimo tipas. Mokinių įsivertinimas. 

Formalusis vertinimas – dešimtbalė vertinimo sistema.  Neformalus vertinimas – paskatinimas, nurodant taisytinas sritis, pagyrimas žodžiu. 

Mokinių įsivertinimas – atsiskaitant kūrinius, kūrybines, darbo grupėse bei savarankiško darbo užduotis. Jie įvardina darbą, pastangas balais. 

Kaupiamasis vertinimas: už aktyvų dalyvavimą ir muzikavimą pamokoje, teisingus atsakymus žodinėje apklausoje,  Pasiruošimas ir priemonių turėjimas 

pamokoje. 

Už darbą grupėse, namų darbus. Vertinama nuo 0 iki 10 balų. Pusmečio gale balai sumuojami ir pažymys įrašomas į dienyną. 

Vertinimas pažymiu:  savarankiškas darbus,  apklausa raštu ir žodžiu, dainų atlikimas, dalyvavimas koncertuose ir konkursuose, projektiniai, kūrybiniai darbai. 

Mokiniai, nerašę kontrolinio darbo, atsiskaito patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per 2 savaites. Įvertinimas  fiksuojamas atsiskaitymo 

dieną. 

Vertinimo sistemingumas atitinka dalyko savaitinių pamokų ir įrašomų vertinimų santykį pagal mokykloje priimtą tvarką. 1 sav. val. – 1 pažymys per mėnesį, 

ne mažiau 3 pažymių per pusmetį; 2 sav. val. – 1 pažymys per mėnesį, ne mažiau 4 – 5  pažymių per pusmetį. 

 

 

Muzikos dalyko vertinimas pradiniame ugdyme 

 

  Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą;  nustatyti 

mokytojo,  mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 Vertinimo uždaviniai: 



• Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

• Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir 

metodus. 

• . Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos. 

• Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteiktimokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

Pradiniame ugdyme taikomas: 

• formuojamasis vertinimas - šis vertinimas yra grindžiamas mokinio ir mokytojo bendradarbiavimu, nuolat  įvertinant  situaciją ir teikiant grįžtamąjį ryšį. 

Vertinimas vyksta nuolat - kiekvieną dieną, kiekvieną pamoką, taip pat ne pamokos metu: stebint, kaip mokiniai elgiasi, kaip bendrauja ir bendradarbiauja, 

kokių pastangų jiems reikia užduočiai atlikti, tikslui pasiekti; 

 

                                                                                      MUZIKA 1- 2 KLASĖS 

Lygiai/  

Veiklos sritys 

    Patenkinamas        Pagrindinis       Aukštesnys 

Muzikinė raiška Kartu su mokytoju padainuoja 

minimalios apimties (iki tercijos 

intervalo) ir paprastos ritmikos dainą. 

Ritmiškai perskaito paprastus žodžius 

(pvz., bitė, ropė, obuolys, kamuolys ir 

pan.). Ansamblyje kartu su kitais 

atlieka nesudėtingą partiją. 

Improvizacijose atlieka 

pasikartojančius, išmoktus ritminius 

darinius. Muzikuodamas ansamblyje 

slepiasi už kitų, priima tik teigiamus 

vertinimus. 

Tiksliai intonuodamas grupėje 

padainuoja išmoktą nesudėtingą 

dainelę ir tiksliai atlieka ritminį 

piešinį. Ritmiškai skaito 

sudėtingesnius žodžius (pvz., 

troleibusas, mama, burokas, 

pakaba ir pan.). Natūraliai ir 

išraiškingai perteikia dainelės 

nuotaikas. Noriai dainuoja ir groja 

grupėje (ansamblyje), kartu pradeda 

ir užbaigia kūrinį, išlaiko pasirinktą 

tempą. Aktyviai ieško, kokia 

garsine medžiaga galima įgarsinti 

pasirinktą ar užduotą temą ar 

objektą, improvizuodamas 

panaudoja keletą išmoktų ritminių 

darinių. Dalyvauja diskusijose 

parenkant repertuarą pasirodymui, 

Vienas tiksliai ir išraiškingai padainuoja 

išmoktą nesudėtingą dainelę, išlaiko 

pasirinktą tempą. Daugiabalsiame kūrinėlyje 

gali groti nesudėtingą solo partiją. 

Perkusiniais instrumentais tiksliai atlieka 

ritmo darinius iš klausos ir iš natų. 

Sukuria pradžią, pabaigą ir plėtotę turintį 

kūrinėlį, paaiškina sumanymo reikšmingumą. 

Klasės renginyje ar tėvų susirinkime atlieka 

nesudėtingą solo kūrinį. Noriai muzikuoja 

vienas, ansamblyje derinasi prie kitų. 



kartu su kitais jį atlieka, tinkamai 

elgiasi scenoje ir klausydamasis 

kitų. 

Muzikos klausymasis, 

apibūdinimas ir vertinimas 

Savais žodžiais apibūdina klausomos 

muzikos nuotaiką. Išgirsta ir apibūdina 

kai kuriuos kūrinio išraiškos 

elementus. 

Pasako, kad muzikos kūrinys jam 

patiko arba nepatiko. 

Savais žodžiais apibūdina 

klausomos muzikos nuotaiką, ją 

pavaizduoja piešiniu, judesiu, 

mimika. Apibūdina muzikos 

kūrinio išraiškos elementus, tiksliai 

nurodo ryškiausiai girdimą 

instrumentą, pavaizduoja ar nusako 

grojimo juo būdą. Iš kelių klausytų 

kūrinių išskiria labiausiai patikusį, 

paaiškina, kodėl. Ritmiškai tiksliai 

reaguoja į klausomo kūrinio tempą. 

Vaizdžiai apibūdina klausomos muzikos 

nuotaiką. Savais žodžiais, bet kuo tiksliau, 

nurodo muzikos savybes. Išvardija kelis 

girdimus instrumentus. Judesiu tiksliai ir 

išraiškingai vaizduoja vyraujantį instrumentą. 

Pasako, kuris kūrinys (kūriniai) labiausiai 

patiko, vertina ir palygina jį (juos) su kitais. 

Tinkamu judesio intensyvumu ir ritmiškai 

iliustruoja muzikos tempą, garsumą, nuotaiką 

ir jų kaitą. 

Muzika socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje 

Nurodo patinkantį muzikos kūrinį, 

pasako, kada klausosi muzikos. Žino 

lietuvių liaudies dainų rūšis (darbo, 

vaikų, kalendorinės). 

Nusako, kokios muzikos 

klausomasi namuose, ką mėgsta 

artimieji. Paaiškina, kodėl jam 

patinka vienokia ar kitokia muzika. 

Žino ir paaiškina, kodėl lietuvių 

liaudies dainos suskirstytos į tam 

tikras rūšis 

Išsamiai apibūdina savo pojūčius ir 

išgyvenimus klausydamas kūrinio, gali 

pasakyti, kodėl išskirtas kūrinys jam 

labiausiai patiko. Paaiškina, kokiuose namų 

įvykiuose kokia muzika galėtų skambėti. 

                                                                                      

  

MUZIKA  3 – 4 KLASĖS 

Lygiai/ 

Veiklos sritys 

Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Muzikos raiška Tiksliai intonuodamas padainuoja 

mokytojo pasiūlytą, jo balso 

ypatumus atitinkančią išmoktą 

dainelę. 

Pagroja vieną ritminį kūrinėlį. 

Tiksliai intonuodamas ir išraiškingai 

vienas padainuoja nesudėtingą 

pasirinktą dainą. Dainuoja 

taisyklingai kvėpuodamas ir 

formuodamas garsą, tinkama 

Tiksliai intonuodamas, taisyklinga 

vokaline technika išraiškingai vienas 

padainuoja mokytojo pasiūlytą 

sudėtingesnę dainą iš paruošto 

repertuaro. Ansamblyje girdi kitus ir 



Ansamblyje groja partiją ostinato. 

Dalyvauja klasės muzikiniuose 

renginiuose. 

laikysena. Dainuodamas ar grodamas 

kartu su kitais, savo balsą derina prie 

kitų. Tiksliai pagroja keletą išmoktų 

sudėtingesnių ritminių ir nesudėtingų 

melodinių kūrinėlių, neužgoždamas 

pasirinktu instrumentu pritaria 

dainoms. Paaiškina savo sukurtos 

kompozicijos sumanymą, pagrindžia, 

kodėl pasirinko vienokias ar kitokias 

priemones. Paaiškina formos 

elementus. Noriai dalyvauja klasės ir 

(ar) mokyklos kultūriniuose 

renginiuose. Mokytojui padedant 

parengia pasirodymo programą ir 

suplanuoja, kaip pasirengti 

pasirodymui. Muzikuodamas vienas 

ir su kitais, pasitiki savimi. Gerbia 

kartu grupėje muzikuojančius 

mokinius, jei gali, padeda ir pataria 

jiems. 

derinasi prie jų, kartu su mokytoju 

dainoje atlieka ostinatinio pobūdžio 

antrą balsą, nurodytus interpretacinius 

ženklus (pvz., nurodytą tempą: ƒorte 

– piano; legato – staccato). 

Vienas ir grupėje pagroja 

sudėtingesnius ritminius ir 

melodinius kūrinėlius, noriai groja 

solo partiją. Apgalvotomis 

priemonėmis sukuria įdomią, 

išradingą, išraiškingą kompoziciją, 

paaiškina sumanymą ir pasirinktas 

priemones bei grafinę partitūrą. 

Noriai dalyvauja klasės ir (ar) 

mokyklos kultūriniuose renginiuose, 

užklasinėje muzikinėje veikloje. 

Imasi vadovauti renginio vietos 

paruošimui, padeda kitiems pasiruošti 

ar pasirinkti veiklą, aktyviai 

diskutuoja repertuaro parinkimo 

klausimu, pasisiūlo atlikti kūrinį solo. 

Muzikos klausymasis, apibūdinimas 

ir vertinimas 

Buitine kalba nusako kai kurias iš 

mokytojo nurodytų muzikos išraiškos 

priemonių. Muzikos klausymuisi 

dėmesį sukaupia fragmentiškai. 

Savais žodžiais paaiškina kūrinio 

nuotaiką ir poveikį. 

Susikaupęs ir įdėmiai klausosi 

muzikos kūrinių ir nusako mokytojo 

nurodytas išraiškos ir kalbos 

priemones. Jei prašoma, dažniausiai 

tiksliai judesiu ar grafiniu būdu 

parodo kūrinio formą ar formos 

elementus. 

Vaizdinga kalba bando paaiškinti 

kompozitoriaus sumanymą, 

pasirinktų priemonių ryšį su 

Įdėmiai klausosi muzikos kūrinių ir 

nusako išraiškos priemones, atlikėjų 

sudėtį, dominuojančius instrumentus 

ar balso rūšį. Vaizdžiai aiškina 

kūrinio poveikį, susieja su išraiškos 

priemonėmis. Padeda mokiniams, 

kuriems klausytis ir suvokti muziką 

sekasi sunkiau. 



pavadinimu (jei klausomasi 

programinio kūrinio). 

Muzikos ryšiai su socialine kultūrine 

aplinka 

Kalba apie tik jam pačiam 

patinkančią muziką. Pasako 

mėgstamą atlikėją ar kūrinį, 

paaiškina, kodėl. Pasako, kur ir kokią 

muziką girdi, ar tai jam patinka. 

Remdamasis savo patirtimi, 

apibūdina įvairioms gyvenimo 

situacijoms tinkamą muzikinį foną. 

Išsako savo nuomonę apie muziką, 

skambančią įvairiose erdvėse, bando 

siūlyti, kur ir kokią muziką transliuoti 

tikslingiau. Taikydamas žinias, įgytas 

pasaulio pažinimo, lietuvių ir 

užsienio kalbų, kitų menų pamokose, 

paaiškina, kuo skiriasi ir kuo panaši 

Lietuvos ir kitų tautų tradicinė 

muzika 

Savais žodžiais ir taikydamas kitose 

pamokose įgytą patirtį, paaiškina, kuo 

skiriasi įvairių tautų ar laikotarpių 

muzikos kūriniai, kaip jie siejasi su 

Lietuvos muzikinėmis tradicijomis. 

Nagrinėja ir vertina įvairiose erdvėse 

skambančią muziką, palygina. 

Apibūdina įvairioms gyvenimo 

situacijoms tinkamą muzikinį foną, 

pasiūlo kelis variantus, vaizdžiai juos 

apibūdina, pasidalija savo šeimos 

muzikinėmis tradicijomis, padainuoja 

dainų, išmoktų šeimoje. 

 

 

TEATRO MENO ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA 

Formuojamasis 

 Mokinių stebėjimas pokalbio, diskusijos, kūrybinio proceso metu. 

 Baigtos užduoties apžvalga ir įvertinimas žodžiu.  

Neformalusis 

 Mokinių dalyvavimas pamokoje, pastangos vertinamos pagyrimu, pastabomis. 

 

Kūrybinės užduoties pamokų ciklo, skirto atskirai temai, kaupiamojo vertinimas 

 

 Scenarijaus kūrimas. Idėjos ir temos atskleidimas. 2-3 balai; 

  Scenarijaus įgyvendinimo etapai. Repeticijų arba kitų organizacinių darbų ciklo stebėjimas. 3-4 balai; 

 Darbo pristatymas žiūrovui. 2-3 balai. 



 

1. Praktinio ir kūrybinio darbo vertinimo kriterijai –  

10 – kūrybingas, savarankiškai atliktas darbas (atliktas pagal sukurtą ir aiškų scenarijų, puikiai atskleista tema ir idėja, nepriekaištingas atlikimas ir įvairių 

techninių galimybių panaudojimas. Darbo pristatymas laiku)        

9 – darbas taip pat turi atitikti visus numatytus reikalavimus, tačiau gali turėti nežymių klaidų;  

8 – geras darbas, tačiau turi vieną ar dvi klaidas;  

7 – geras, tačiau ne visai nuoseklus darbas;  

6 – pakankamai geras, tačiau žiūrovui nepristatytas dėl to, kad tam nėra parengtas iki galo; 

5 – patenkinamas, darbas atliktas nesilaikant kai kurių reikalavimų;  

4 – patenkinamas, darbas atliktas visiškai nesilaikant numatytų reikalavimų;  

3 – neteisingai atliktas ar blogai atliktas darbas;  

2 – neteisingai atliktas ar labai blogai atliktas darbas;  

1 – atsisako dirbti pamokoje ir atlikti darbą; 

 

Pastaba: atskiri etapai gali būti vertinami arba nevertinami pažymiu. 

2. Saugaus darbo ir elgesio vertinimo kriterijai –  

 0 – saugaus darbo ir elgesio taisyklių nesilaikymas, numatyto darbo eigos nesilaikymas, nesugebėjimas atsakyti į užduodamus klausimus, darbo 

priemonių neturėjimas, atsisakymas dirbti pamokoje, netvarkingai palikta darbo vieta ( penki surinkti „ 0 “ – neigiamas įvertinimas rašomas į elektroninį 

dienyną);  

3. Dalyko pažinimo ir meno istorijos žinių vertinimas  –  kontrolinis darbas, testas, apklausa, savarankiškas darbas, klasės ir namų darbai.  

 

Atlikus darbą įvertinti atskirą sritį vadovaujantis schema:  

Teisingų atsakymų apimtis Balai 

91–100 proc. 10 

80–90  proc. 9 

70–79  proc. 8 



 

 

 

 

 

 

 

        

4. Projektinės veiklos (kūrybinės, teorinio darbo) vertinimo kriterijai:  

 temos, iškeltos problemos sprendimo paieška ir pristatymas – 10 proc. (1 balas); 

 medžiagos, informacijos rinkimas ir tvarkymas – 10 proc. (1 balas); 

 kūrybinio sumanymo įgyvendinimas – 40proc. (4 balai); 

 darbo vykdymo nuoseklumas, konsultavimasis su kuruojančiu mokytoju – 20 proc. (2 balai); 

 baigto darbo pristatymas, pateikimas – 20 proc. (2 balai). 

 

5.  Darbo grupėje vertinimo kriterijai: 

 gebėjimas dirbti grupėje – dalyvavimas projektuose, renginiuose – 20 proc. (2 balai); 

 kryptingas pasiskirstymas užduotimis – 20 proc. (2 balai); 

 atlikta konkreti užduotis – 40 proc. (4 balai); 

 baigto darbo pristatymas, pateikimas – 20 proc.  (2 balai). 

 

6. Papildomu pažymiu gali būti vertinama: 

 dalyvavimas mokykloje organizuojamuose renginiuose, neformaliojo ugdymo teatro meno būreliuose; 

60–69  proc. 7 

50–59  proc. 6 

40–49  proc. 5 

30–39  proc. 4 

20–29  proc. 3 

6–19 proc. 2 

0–5  proc. 1 



 kūrybiniai projektai, įgyvendinti asmenine mokinių iniciatyva. 

 

Spektaklio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas 

 

Vertinimas 

taškais 

Kūrinio meninių ypatybių vertinimo aspektai 

0,5 1. Fiksuojami spektaklio kūrėjai, organizatoriai ir atlikėjai. 

0,5 2. Nustatoma, kuriam teatro žanrui spektaklis priklauso. 

0,5 3. Įvardijama spektaklio forma. Nurodomi požymiai pagal kuriuos spektaklis priskiriamas vienokiai ar kitokiai formai. 

3 4. Nustatomi spektaklio tema, idėja, pagrindinis konfliktas, įvykių grandinė. 

 

0,5 5.Aptariama kokiomis priemonėmis kūrėjai naudojosi išgaudami spektaklio atskiras scenas 

 

3 6. Nustatomi režisieriaus viršuždavinys, aktorių siekiamybės vaidybos maniera. 

3 7. Išsakoma asmeninė nuomonė apie matytą spektaklį. Spektaklio trūkumai ir stipriosios vietos. Mažiaus suprastos spektaklio 

scenos ir spektaklio metaforos. 

 

 

Mokiniai, gavę dalomąją medžiagą – vartojamų sąvokų žodynėlį arba režisūrinės analizės planą, gali savarankiškai atlikti teatro meno kūrinio  analizę ir 

įsivertinti savo pasiekimus. 

 

 

 

 


