Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
individualios pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašo
7 priedas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
GEOGRAFIJA
1. Vertinimo formos:
● Pažymiai 1-10;
2. Vertinimo objektai:
3. Kontroliniai darbai:
●

testai arba apklausos raštu rašomi baigus kiekvieną skyrių.

4. Užduočių sąsiuviniai:
Testas vertinamas 1 - 10 balų, mokinio teisingai atsakytų taškų skaičių dalijant iš galimų
teisingų taškų skaičiaus ir dauginant iš 100.
Geografijos vertinimo
Balai
Moksleivio žinios ir gebėjimai
objektas
Geografijos objektų
1
Mokinys nežino geografinių objektų, sąvokų, reiškinių,
pažinimas, reiškinių
procesų. Nesugeba lyginti ir analizuoti geografinės
suvokimas ir pasekmių
informacijos.
vertinimas
2
Mokinio žinios pavienės, tačiau nemoka naudotis
geografiniais informacijos šaltiniais. Nežino geografinių
objektų, sąvokų, negeba paaiškinti geografinių procesų.
3
Mokinys žino pavienius objektus, bet nesuvokia jų
geografinės padėties. Daromos esminės klaidos aiškinant
reiškinius ir sąvokas.
4
Mokinys žino pavienius objektus ir geba juos lokalizuoti.
Mokytojui padedant aiškina geografines sąvokas ir
reiškinius.
5
Mokinys žino tik svarbiausius objektus, nurodo jų
geografinę padėtį, bet daro klaidas. Padedant mokytojui
geba naudotis teminiais žemėlapiais, bet neidentifikuoja
pagrindinės informacijos. Geba dalinai paaiškinti
geografines sąvokas, reiškinius ir procesus.
6
Mokinys žino geografinius objektus ir jų geografinę padėtį.
Naudoja geografines sąvokas, aiškina procesus, bet
nesugeba savarankiškai pateikti išvadų. Mokytojui
padedant priima sprendimus, lygina geografinę informaciją,
atlieka nesudėtingus geografinius skaičiavimus, skaito
žemėlapius.
7
Mokinys žino geografinius objektus ir jų geografinę padėtį.
Naudoja geografines sąvokas, procesus. Sugeba įvertinti
geografinę informaciją, bet daro neesmines klaidas, kurias
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padedant mokytojui ištaiso.
Savarankiškai atlieka
nesudėtingus geografinius skaičiavimus, skaito žemėlapius.
Mokinys žino geografinius objektus, nurodo jų geografinę
padėtį, tinkamai naudoja geografines sąvokas ir procesus.
Aiškiai atsako į klausimus, demonstruoja praktinius
gebėjimus dirbant su geografiniais informaciniais šaltiniais.
Geba įvertinti naujas idėjas, priimti nesudėtingus
sprendimus.
Mokinys žino geografinius objektus, nurodo jų geografinę
padėtį, tinkamai ir tiksliai naudoja geografines sąvokas ir
procesus. Geba iš įvairių šaltinių susirinkti informaciją,
priimti tinkamus sprendimus. Informaciją pateikia išsamiai,
turi tvirtus praktinius įgūdžius. Puikiai atlieka geografinius
skaičiavimus ir statistinių duomenų analizę.
Mokinys puikiai žino geografinius objektus, nurodo
geografinę padėtį, tinkamai ir tiksliai naudoja geografines
sąvokas ir procesus. Puikiai atgamina reikiamą informaciją,
supranta ją. Puikiai geba naudotis įvairiais informaciniais
šaltiniais, savarankiškai priima sprendimus, susijusius su
geografinės informacijos lyginimu. Puikiai atlieka
geografinius skaičiavimus, turi tvirtus praktinius įgūdžius.
Savarankiškai daro išsamias išvadas.
Mokinys neatliko užduočių ir neatsiskaitė 2 savaičių
laikotarpyje
Atlikta mažiau nei 10% užduočių;
Atlikta mažiau nei 20- 30% užduočių
Teisingai atlikta 30-40% užduoties
Teisingai atlikta 41-50% užduoties
Teisingai atlikta 51-60% užduoties
Teisingai atlikta 61-70% užduoties
Teisingai atlikta 71-80% užduoties
Teisingai atlikta 81-90% užduoties
Teisingai atlikta 91-100% užduoties

Kaupiamasis vertinimas:
Rašomas vidurkis iš 3 nedidelių darbų įvertinimų (pvz. 8+5+7=7).
Vertinama už iš anksto nurodytus darbo etapus ar nedidelius darbus:
·
apklausą (žodžiu ar raštu, 5-10 min.)
·
praktinį darbą (užduotis raštu, tiriamasis, projektinis, kūrybinis darbas)

