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Praktinių – kūrybinių darbų įvertinimas
Užduotys atliekamos klasėje. Namuose užduodama tik tais atvejais, jei mokinys ilgai sirgo
arba paties mokinio pageidavimu jam nespėjus su visa klase užbaigti.
Kiekvienas darbas vertinamas pagal žemiau išvardintus bendrus kūrybinio darbo vertinimo
kriterijus.
Bendri kūrybinio darbo vertinimo kriterijai:


Puikus įvertinimas (atitinka aukštesnįjį lygį) rašomas už mokinio gebėjimą savarankiškai,
kūrybiškai atlikti užduotį bei savikritiškai vertinti darbą, kruopštumą, darbo kompoziciją,
spontaniškumą perteikiant idėją ar techniką, užduoties atlikimą laiku. Už puikiai atliktus
praktikos darbus, pagamintus dirbinius, kokybę, už teisingus ir saugius veiksmus darbo
metu, tvarkingumą, darbo drausmę.
Labai geras įvertinimas ( tai atitinka aukštesnįjį lygį) rašomas už mokinio gebėjimą
savarankiškai, kūrybiškai dirbti, taikyti teorines žinias, kai mokytojui reikėjo užduoti kelis
neesminius klausimus ar padaryti neesmines pastabas.
Geras įvertinimas (tai atitinka pagrindinį lygį) rašomas už gerai taikomas teorines
žinias, už gerą kūrybinio darbo atlikimą, kai trūko savarankiškumo ir mokytojas turėjo
praktinio darbo metu duoti viena ar kelias pastabas, į kurias mokinys teisingai reagavo.
Pakankamai gerai (tai atitinka pagrindinį lygį) rašomas už atliktą darbą, kai teorines
žinias mokinys taikė nuolat konsultuojamas mokytojo, į pastabas teisingai reagavo ir klaidas
ištaisė.
Patenkinamai (tai atitinka patenkinamąjį lygį) rašoma už nepakankamą teorinių žinių
panaudijimą kūrybinės užduoties atlikimui, mokinys nepajėgia savarankiškai laiku atlikti
darbo, reaguoja į mokytojo pastabas ir taiso klaidas, daromas darbo metu.
Sipnai (tai atitinka patenkinamąjį lygį) rašoma už darbą, rodantį, kad mokinys bendrą
dalyko esmę žino, bet savarankiškai nepajėgia užduoties atlikti. Iš dalies geba ištaisyti
klaidas, daromas darbo metu.
Nepatenkinamai (tai atitinka nepatenkinamąjį lygį) rašoma, kai mokinys nepaaiškinęs
priežasčių atsisako dirbti pamokoje, neturi priemonių, nereaguoja į mokytojo pastabas.
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Praktiniai-kūrybiniai darbai
Puikus (labai geras) darbas, atliktas kūrybiškai, spalvingai ir kruopščiai.
Tai atitinka aukštesnįjį lygį.
Darbas atliktas (pakankamai) gerai, kūrybiškas, trūko savarankiškumo.
Tai atitinka pagrindinį lygį.
Tik mokytojui padedant geba atlikti darbą. Tai atitinka patenkinamąjį
lygį.
Atsisako dirbti pamokoje nepaaiškinęs priežasčių. Tai atitinka
nepatenkinamąjį lygį.

