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1. Vertinimo planavimas: 

1.1. sudarant ilgalaikius planus numatomas preliminarus vertinamų darbų skaičius; 

1.2.  vertinimas planuojamas taip, kad būtų stebimas bei vertinamas visų kalbinės 

veiklos rūšių gebėjimų ugdymasis. Per mokslo metus mokinys gauna pažymius už: 

1.2.1. kalbėjimą; 

1.2.2. knygų skaitymą; 

1.2.3. kalbos užduotis; 

1.2.4. teksto suvokimo užduotį; 

1.2.5. teksto kūrimo užduotis.   

2. Ištaisius ir įvertinus darbus organizuojamos darbų analizės pamokos: 

2.1. pri(si)menami vertinimo kriterijai; 

2.2. aptariami pasiekti rezultatai ir būdingiausios klaidos, jų likvidavimo būdai; 

2.3. analizuojami ir redaguojami darbai; 

2.4. teikiama mokymosi pagalba (pagal poreikį). 

3. Nedalyvavusiems pamokoje, kurioje rašomas diktantas, rašinys, atpasakojimas ar 

kontrolinis darbas, mokiniams įrašomas vienetas. Mokiniai privalo atsiskaityti per dvi savaites nuo 

grįžimo į mokyklą, iš anksto suderinę su mokytoju atsiskaitymo datą ir laiką.  

4. Diktantus, rašinius, atpasakojimus, kontrolinius, teksto suvokimo, savarankiškus darbus 

galima taisytis vieną mėnesį po parašymo dienos konsultacijų metu. 

5. Pamokose taikomas formuojamasis ugdomasis vertinimas. 

6. Pamokose motyvacijai skatinti naudojamas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamuoju 

vertinimu vertinama: žodžių diktantai, mokomųjų pastraipų kūrimas, teorijos apklausa, teksto analizė, 

praėjusios pamokos temos apklausa, trumpos vienos srities gramatikos užduotys, kontrolinių darbų 

taisymas, darbas porose ar grupėse, aktyvus dalyvavimas pamokoje (argumentuoti atsakymai, 

išsamios įžvalgos, pagalba kitiems mokiniams ir pan.), nedidelės arba vidutinės apimties namų 

darbai, dalyvavimas projektinėje veikloje ir kt. 

7. Vertinamas privalomos literatūros perskaitymas. Už laiku neperskaitytą kūrinį rašomas 

vienetas, suteikiant galimybę per savaitę kūrinį atidžiai perskaityti ir atsiskaityti konsultacijų metu.  

8. Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimo metodai: 

8.1. diktantas; 

8.2. rašinys; 

8.3. kontrolinis darbas; 

8.4. atpasakojimas; 

8.5. savarankiškas darbas; 

8.6. projektinis darbas; 

8.7. pristatymas; 

8.8. teksto suvokimo testas. 

9. Diktantas, rašinys, atpasakojimas, kalbėjimas vertinamas pagal Lietuvių kalbos ir 

literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. 

 



10. Kontrolinis darbas: 

rašomas visą pamoką, pabaigus temą, skyrių; 

kontrolinio darbo data pranešama ne vėliau kaip prieš 1 savaitę; 

10.3. iš visų mokslo metų temų mokslo metų pabaigoje rašomas metinis kontrolinis darbas,                 

kurio perrašyti negalima. 

              11. Savarankiškas darbas: 

11.1. rašomas pakartoti bei įtvirtinti ankstesnės pamokos temą, teksto suvokimo įgūdžiams 

tobulinti ir pan. 

12. Projektinis darbas: 

12.1. tai kūrybinis darbas, skirtas praktiniam temos suvokimui; 

12.2. gali būti atliekamas individualiai, porose ir grupėse; 

12.3. vertinamas rezultatas. 

13. Pristatymas: 

13.1. tai vaizdinis viešas temos atskleidimas; 

13.2. pateiktis turi būti aiški, iliustratyvi, negali būti klaidų; 

13.3. tekstas pateiktyje trumpas ir aiškus, pateiktos tik pagrindinės tezės, kita informacija 

turi būti pateikta žodžiu; 

13.4. pateiktis turi būti sudaryta iš ne daugiau kaip 10 skaidrių, iš kurių: 

13.4.1. pirma skaidrė įvadinė, kurioje pateikiama tema ir autorius; 

13.4.2. vėliau pateikiamos pagrindinės pristatymo skaidrės; 

13.4.3. priešpaskutinėje – apibendrinimas, išvados; 

13.4.4. paskutinėje – šaltiniai, kuriais remiantis paruošta pateiktis; 

13.5. Vertinamas rezultatas. 

___________________________ 


