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VERTINIMAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo formos:


Kontroliniai darbai (išėjus temą)



Kūrybiniai darbai (išėjus modulį)



Testai



Praktiniai darbai



Projektiniai darbai



Savarankiški darbai



Kita veikla

Už testus ir savarankiškus darbus pažymys rašomas apskaičiavus mokinio surinktų balų
procentinę dalį.
Kaupiamasis vertinimas yra naudojamas tik išplėstiniu kursu besimokantiems mokiniams. Jis
taikomas už namų darbus, teisingai atliktas papildomas užduotis. Galutinis kaupiamasis
pažymys vedamas iš ne mažiau kaip trijų įvertinimų.
Kontrolinių darbų vertinimas
Mokiniai iš anksto supažindinami su taikoma vertinimo sistema, sėkmės kriterijais bei
užduočių diferencijavimu.
Mokinių pasiekimai vertinami pagal mokinių pasiekimų lygius. Lygių požymiai:
Patenkinamas lygis įvertinant mokinio pasiekimus pažymiu orientuotas į 4–5, pagrindinis – į
6–8, aukštesnysis – į 9–10.
3 balai: Netaisyklingai vartoja terminus. Neturi įgūdžių naudotis kompiuteriu. Nesugeba
apdoroti informacijos naudojantis kompiuterinės technologijos priemonėmis. Darbą atlieka
10 %-20 % gerai per nurodytą laiką.
2 balai: Netaisyklingai vartoja terminus. Neturi įgūdžių naudotis kompiuteriu. Nesugeba
apdoroti informacijos. Nesugeba atlikti pačių paprasčiausių užduočių.
1 balas: Netaisyklingai vartoja terminus. Nemoka naudotis kompiuteriu. Be priežasties
atsisako atlikti užduotį.
Projektinių darbų vertinimas

Vertinimas.
1 balas – už temos aktualumą
1 balas – už informacinių technologijų panaudojimą
4 balai – už projekto turinio atitikimą temą
1 balas – už atlikimo kokybę
1 balas – už išradingumą
1 balas – už darbo pristatymą
Savarankiškų darbų ir testų vertinimas
Surinko taškų
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Kompiuterinių praktinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimas:
10

Puikiai

Mokinys praktinę užduotį atlieka iki galo, be priekaištų ir savarankiškai

9

Labai gerai

Mokinys atlieka praktinę užduotį su nedideliais trūkumais
(konsultacijomis)

8

Gerai

7

Pakankamai

Nepriekaištingas, geras darbas, bet yra klaidų, kurias po konsultacijos
ištaiso
Aukščiau už vidutinis standartus, bet yra klaidų, dirba konsultuojamas

6

Patenkinamai

Gana geras darbas ir gebėjimai, bet yra nemaža trūkumų

5

Silpnai

Darbas ir gebėjimai atitinka minimalius reikalavimus

4

Labai silpnai

Atitinka daugumą minimalių reikalavimų

3

Nepatenkinamai

Įgūdžiai netenkina minimalių reikalavimų. Reikia dirbti papildomai. Už
praktikos darbą neatsiskaityta

2-1

Blogai-labai blogai

Už praktikos darbą neatsiskaityta

Kita veikla
Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, kituose renginiuose.

