
MOKYKLINI  PROGRAM  Ų Ų
ATNAUJINIMAS

VAIKO RAIDA IR PASIEKIM  VERTINIMASŲ

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramun  Šmitienė ė

2022 m. birželio 27 d.



VAIKO RAIDA

Brendimas yra vidinis autonominis procesas, priklausomas 
nuo biochemin s informacijos, užkoduotos žmogaus ė
genuose. Jis reguliuoja pats save ir nepriklauso nuo 
mokymosi. 

Išmokimas, priešingai, atspindi individo pokyčius, sukeliamus 
specifin s patirties. ė
Pagrindin s mokyklinio amžiaus vaiko raidos sritys: ė
• socialin  emocin  raida ir kognityvin  raida.ė ė ė



SOCIALIN  EMOCIN  RAIDA Ė Ė

Savimonė – savo emocij  ir vertybi  atpažinimas, savęs suvokimas, atpažinimas savo ų ų
stiprybi , poreiki  ir vertybi , aktyvus veikimas, dvasingumas, savo emocij  identifikavimas ų ų ų ų
ir atpažinimas;
Atsakingas sprendim  pri mimasų ė  – moral s ir konstruktyv s sprendimai, susiję su ū ū
asmeniniu ir socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analiz , problemos ė
sprendimas, veiksmas, vertinimas, asmenin , socialin  moralin  atsakomyb ;į ė ė ė ė
Tarpusavio santykiai – pozityvi  santyki  formavimas, darbas komandoje, veiksmingas ų ų
konflikt  sprendimas: komunikavimas, socialinis sitraukimas, santyki  k rimas, darbas ų į ų ū
bendradarbiaujant, derybiniai geb jimai, atsisakymo geb jimai, konflikt  valdymas, geb jimai ė ė ų ė
ieškoti pagalbos ir ją rasti.
Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kit  atžvilgiu: sugeb jimas ų ė
pažvelgti iš kito perspektyvos, empatiškumas, socialin s vairov s pripažinimas, atsakomyb  ė į ė ė
už kitus.
Savitvarda – emocij  ir elgesio valdymas siekiant savo tiksl : impulsyvumo kontrol , ų ų ė
streso valdymas, motyvacija ir disciplina, tiksl  nusistatymas, organizaciniai geb jimai.ų ė



K O G N I T Y V I N  R A I D AĖ

Tai yra visi procesai, kuri  metu žmogus gyja g dži , leidžianči  ų į į ū ų ų
jam aiškinti tikrovę ir efektyviai su ja sąveikauti. Tod l pažintinis ė
vystymasis suprantamas kaip intelektini  geb jim  evoliucija. ų ė ų
Pažinimo procesai turi b ti organizuojami palaipsniui, atsižvelgiant  amžiaus ū į
tarpsnius ir vaiko raidos ypatumus. 
Norint suprasti, kaip pasiekiamas pažintinis vystymasis, b tina žinoti, kokios ū
yra kognityvin s funkcijos. ė



KOGNITYVIN S FUNKCIJOSĖ
Kalba
kalbos tobulinimas apima mokymąsi ir simboli  sistemos (pvz., rašymo) naudojimą bei galimybę jas suprasti ir perduoti.ų
Leksikonas
tai išmokt  žodži  rinkinys, b tinas mintims ir id joms išreikšti.ų ų ū ė
Atmintis
apima visus procesus, per kuriuos smegenys surenka ir naudoja informaciją, nereikia jos iš naujo mokytis kiekvieną kartą, 
kai jos reikia.  Darbin  atmintis leidžia išsaugoti leksiką.ė
D mesioė
D mesys apima neuronini  tinkl , skirt  vienu metu suspausti vieną stimulą, funkcionavimą, ir šis geb jimas yra b tinas ė ų ų ų ė ū
mokymosi procese, kuriame b tinas selektyvus informacijos pri mimas.ū ė
Suvokimas
Suvokimas apima jutimini  išgyvenim  rašymą ir interpretavimą, taip pat galimybę tą rašymą paversti tikrov s vaizdavimu.ų ų į į ė
Intelektas
Intelektas apima veiksmingą visos aplinkos aplinkos informacijos apdorojimą, kad b t  galima prie jos prieiti ir pritaikyti ū ų
sprendžiant problemas.
Visos šios kognityvin s funkcijos veikia vienu metu ir yra b tinos asmens vystymuisi ir turi takos formuojant j  elges .ė ū į ų į



7 – 8 METAI/ SOCIALINĖ-EMOCINĖ RAIDA 

• Suvokia kito asmens požiūrį; supranta, kad skirtingi 
požiūriai gali kilti iš to, jog skirtingiems žmonėms yra 
prieinama ne ta pati informacija. 

• Savigarba paremta savo kompetencijos patyrimu. 

• Mokosi iš autoritetų, juos laiko nekintamais; pozityvus 
santykis su mokytoju – būtina sėkmingo mokymosi 
mokykloje sąlyga. 

• Supranta, geba  įvardinti savo ir aplinkinių emocijas. Tai 
būtina sėkmės galimybė. 



7 – 8 METAI/ KOGNITYVIOJI RAIDA 

• Mąstymas stipriai priklausomas nuo konkretaus patyrimo: 
mąstymo operacijas taiko atlikdamas veiksmus su konkrečiais 
fiziškai pasiekiamais objektais ar vidinėmis jų reprezentacijomis 
mintyse; abstraktaus pobūdžio problemas sprendžia 
suteikdamas joms konkretų turinį, pavyzdžiui, mąstydamas apie 
liūdesį įsivaizduoja nelaimingą veiduką ar atlikdamas sudėties 
veiksmą mintyse – sudedamus pagaliukus. 

• Taiko informacijos kartojimą kaip pagrindinę įsiminimo strategiją. 
Dar negeba efektyviai įvertinti, kokiai informacijai reikia daugiau, 
kokiai mažiau kartojimo (atsižvelgiant į sudėtingumą, žinomumą, 
įsiminimo sėkmę etc.).



9– 10 METŲ/ SOCIALINĖ-EMOCINĖ RAIDA 

• Suvokia skirtumą tarp veiksmo ir ketinimo; supranta, kad 
veiksmo moralumą nulemia ketinimas, o ne pasekmės, jei 
pasekmių negalėjome kontroliuoti. 

• Taisykles laiko sutartinėmis, reikalingomis bendrai gerovei 
užtikrinti, gali dėl jų derėtis. 

• Supranta moralinį imperatyvą ir juo vadovaujasi. 

• Aš-vaizdo pokyčiai: pasakodamas apie save pabrėžia 
psichologines dimensijas (savybes, bruožus, emocijas), o ne 
išorinius požymius ar veiklą. Dažnai apibūdina save kitų 
(draugų, tėvų, mokytojų) akimis.



9– 10 METŲ/ KOGNITYVIOJI RAIDA 

• Mąstymas išlieka didžiąja dalimi konkretus. 

• Suvokia, kad gali būti daugiau nei vienas būdas tai pačiai problemai spręsti, gali 
ieškoti alternatyvių sprendimo variantų, tačiau sprendimų ieškojimas didžiąja dalimi 
dar atsitiktinis ir priklausomas nuo dėmesio procesų (neapmąsto viso galimo 
problemos sprendimo lauko). 

• Atlieka „eksperimentus“ neturėdami hipotezių. 

• Išbando naujas problemos sprendimo strategijas, jei mato, kad senosios neveikia. 

• Geba suvokti ir kurti sudėtingesnes elementų sekas. 

• Geba sutelkti dėmesį vienai veiklai iki valandos, jei ji nėra monotoniška ir 
nereikalauja nuolatinio įtempto mąstymo (pvz. konstravimas, bandymo atlikimas).



11-12 METŲ /SOCIALINĖ-EMOCINĖ RAIDA

• Gali suvokti ir atsižvelgti į kelių kitų žmonių alternatyvų požiūrį, 
taip pat suvokti socialinių grupių požiūrį, apmąstyti situacijas iš 
skirtingų socialinių, kultūrinių perspektyvų. Formuoja nuostatas 
įvairių socialinių grupių ir institucijų atžvilgiu. 

• Stiprėja stereotipiško lyčiai būdingo elgesio raiška, didėja 
vidugrupinis favoritizmas. Itin svarbu priklausyti bendraamžių, 
bendraminčių grupei. 

• Gilėja savo kūno suvokimas, formuojasi požiūris į savo kūną 
bei jo išvaizdą, analizuojamos susijusios patirtys. Darosi itin 
jautrus privačioje ir viešojoje erdvėje transliuojamoms žinutėms 
apie grožio standartus.



11-12 METŲ/ KOGNITYVIOJI RAIDA 

• Mąstymas mažiau priklausomas nuo konkretaus patyrimo. 

• Vystosi mokslinis, sisteminis, hipotetinis–dedukcinis samprotavimas. Mokosi kelti ir 
tikrinti hipotezes. Skiria hipotezes ir įrodymus, kurie jas patvirtina arba paneigia. 

• Didėja gebėjimas analizuoti išvadų darymo logiką. Geba padaryti teisingą loginę 
išvadą iš turimų prielaidų, kai jų turinys neprieštarauja jo empiriniam patyrimui. 

• Siekdamas įsiminti informaciją, efektyviau taiko informacijos organizavimo 
strategiją, pvz., sugrupuoja informaciją į mažiau kategorijų arba į lengviausiai 
įsimenamus prasminius vienetus. 

• Aktyviai siekia susieti naują informaciją su jau žinoma, taip palengvindami naujos 
informacijos supratimą ir įsiminimą.

• Geba savarankiškai planuotis veiklą, nusistatydami užduočių atlikimo seką ir 
prioritetus. 

• Didėja gebėjimas argumentuoti, pagrįsti savo nuomonę.



13-14 METŲ/ SOCIALINĖ-EMOCINĖ RAIDA 

• Pradeda psichologiškai atsiskirti nuo tėvų ir 
identifikuojasi su bendraamžių grupe. Siekia didinti 
nepriklausomybę nuo visų suaugusiųjų. 

• Darosi labiau kritiškas sau ir aplinkiniams. 

• Labai svarbūs statuso ir įvaizdžio klausimai. 
Socialinis statusas didžiąja dalimi pagrįstas 
dalyvavimu vienoje ar kitoje bendraamžių grupėje. 
Didėja konformizmas bendraamžių grupėje. 

• Pradeda aktyviai konstruoti savo religinę, etinę 
sampratą, rūpintis globaliomis visuomenės 
problemomis. 

• Apmąsto profesines galimybes iš asmeninių 
interesų perspektyvos.



13-14 METŲ/  KOGNITYVINĖ

• Geba atlikti mintinus veiksmus su abstrakčiomis id jomis, mąstymas nebepriklauso nuo to, ė
kas konkretu, apčiuopiama, stebima. Geba spręsti hipotetinę problemą, kuri prieštarauja jo 
pasaulio suvokimui (pvz., jei j roje vietoje vandens b t  uogien , kokiomis savyb mis ū ū ų ė ė
pasižym t  vandens gyventojai?). ė ų

• Did ja psichinis lankstumas, ger ja informacijos atnaujinimo geb jimas. ė ė ė
• D l ger jančio analitinio mąstymo geba efektyviau atlikti užduotis, reguliuoti savo atlikimą – ė ė

suplanuoti veikl  eiliškumą, steb ti savo progresą siekiant tikslo, vertinti naudojam  ų ė į ų
strategij  efektyvumą ir modifikuoti savo veiksmus, jei jie pasirodo neefektyv s.ų ū

• Naudoja ironiją ir sarkazmą bei geba juos atpažinti remdamasis vien neatitikimu tarp turinio 
ir konteksto (jaunesniems vaikams reikalinga emocin  informacija – ypatingas balso tonas, ė
emocin s išraiškos ir pan.). ė

• Vis s kmingiau taiko teksto suvokimo strategijas (rasti pagrindinę mint , apibendrinti, kelti ė į
klausimus). 

• Pradeda analizuoti skaitomo teksto pasl ptą prasmę, simbolius.ė



15-16 METŲ / SOCIALINĖ – EMOCINĖ RAIDA 

• Moralinis samprotavimas remiasi paklusimu visuomenės 
nustatytoms normoms ir taisyklėms, nes tik taip gali būti 
užtikrintas visuomenės narių saugumas ir gerovė. 

• Aktyviai formuoja savo tapatumą išbandydamas skirtingus 
vaidmenis, sekdamas įvairiais tapatumo modeliais, 
prisijungdamas prie įvairių grupių. 

• Draugystės paremtos ištikimybe, pasitikėjimu ir rūpinimusi vienas 
kito emociniais poreikiais. Būdingas plačiausias draugų ratas. 

• Būdingas rizikingas elgesys, siekis greitai pasiekiamo malonumo 
neatsižvelgiant į galimas pasekmes. Apmąstydamas profesines 
galimybes atsižvelgia ne tik į savo interesus, bet ir gebėjimus, 
asmenines savybes, profesijos perspektyvumą ir pan.



15-16 METŲ/ KOGNITYVIOJI RAIDA 

• Spręsdamas problemas geba remtis abstrakčiu sąvokiniu mąstymu, 
konstruoja sudėtingas abstrakčių sąvokų sistemas. 

• Geba įvertinti reiškinio istorinę perspektyvą (individo, šeimos, tautos, 
pasaulio kontekstu).

• Samprotauja apie idealus, tobulybę. Apmąsto alternatyvias visuomenines, 
religines, moralines sistemas.

• Aktyviai reflektuoja savo mąstymą. 

• Būdinga introspekcija, savianalizė.

• Geba samprotauti apie abstrakčių sąvokų reikšmę. 

• Rašo sklandžiai, vysto asmeninį rašymo stilių. 



VERTINIMAS ATSIŽVELGIANT  AMŽIAUS Į
TARPSNIUS

• Vertinimas yra esmin  mokymosi proceso dalis.ė
• mokymosi turinio seka grindžiama ugdymo uždaviniais, atitinkam  moksl  ų ų

akademine logika ir atsižvelgiant  mokinio jau pasiektus mokymosi rezultatus, į taip 
pat amžiaus tarpsni  ypatumus;ų

• Dalyko bendrojoje programoje kompetencij  ugdymo(si) pasiekimai apibr žiami ų ė
kiekvienam programos koncentrui, t. y. kas dvejus metus.

• Atskiri pasiekimai gali b ti nurodyti tik tam tikroje ugdymo pakopoje, atsižvelgiant  ū į
vaiko raidos ypatumus. 



PASIEKIM  RAIDĄ ATSKLEIDŽIA ŠIE Ų
POŽYMIAI

• savarankiškumas: geb jimo savarankiškai atlikti užduotis lygis (padedant ė
mokytojui, vadovaujantis pateiktais kriterijais, savarankiškai); 

• kontekstai (kasdien se situacijose, paž stamose situacijose, ė į
nepaž stamose situacijose, naujuose socialiniuose ir akademiniuose į
kontekstuose); 

• sud tingumas (turinio (mokymosi medžiagos) ir (ar) užduoči ). ė ų



VERTINIMAS - PRIEMON  KAUPTI IR PANAUDOTI Ė
INFORMACIJĄ APIE MOKINIO MOKYMOSI PATIRT   Į −

PASIEKIMUS, DAROMĄ PAŽANGĄ

• Mokinys turi žinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, jas turi žinoti ir t vai. ė
• Remiantis vertinimo rezultatais numatoma mokymosi perspektyva, 

individualizuojamas ugdymo procesas. 

• Vertindami privalome apmąstyti ne vien ugdymo tikslus ir principus, turin  ir į
metodus, bet ir vertinimo bei vertinimo poveik  vaik  motyvacijai bei į į ų
savigarbai. 

• Mokinys neturi bijoti klausti, klysti, tur ti kitokią nuomonę nei dauguma.ė



PASIEKIM  VERTINIMASŲ

•  Tai – procesas, kurio metu renkami ir gaunami patvirtinimai apie 
besimokanči j  mokymąsi, pasiekimus bei gytas kompetencijas.ų ų į

• Naudingiausias mokiniui formuojamasis vertinimas, padedantis mokytis. 
• Diagnostinis vertinimas padeda vertinti nueitą etapą ir numatyti perspektyvą. į
• Apibendrinamasis vertinimas, atliekamas kurso pabaigoje, padeda apžvelgti visą 
laikotarp  ir nustatyti mokini  pasiekim  lygius.į ų ų



PASIEKIM  VERTINIMASŲ

• Diagnostinis vertinimas taikomas mokymosi etap  (kurso dalies, trimestro, ų
pusmečio ar pan.) pradžioje. Jis padeda steb ti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą ir ė
numatyti perspektyvą. 

• Formuojamasis (ugdomasis) vertinimas siekiant geresni  mokymosi rezultat  taikomas ų ų
nuolat. 

• Kaupiamasis vertinimas remiasi kasdieniu mokini  steb jimu, savarankišk , k rybini , ų ė ų ū ų
tiriam j , nam  darb  rezultatais. Stebimas mokini  darbo procesas, veiklos rezultatai, ų ų ų ų ų
vertybin s nuostatos. ė

• Apibendrinamasis patikrinimas atliekamas mokymosi etap  pabaigoje. ų Jis padeda 
vertinti mokini  pasiekim  lyg . į ų ų į Apibendrinamasis pasiekim  patikrinimas ų
privalomas baigus kiekvieną ugdymo koncentrą: 6-oje, 8-oje ir 10-oje klas se.ė



MOKINI  PASIEKIM  LYGIAIŲ Ų

Mokini  pasiekim  lygi  požymiai aprašyti išskiriant keturis pasiekim  lygius: ų ų ų ų
slenkstin , į
patenkinamą, 

pagrindin , į
aukštesn j . į į
Kai mokini  pasiekimai vertinami pažymiais, jie siejami su pasiekim  lygiais: ų ų
slenkstinis lygis (I) – 4, 

patenkinamas lygis (II) – 5 6, −
pagrindinis lygis (III) – 7 8,−
aukštesnysis lygis (IV) – 9 10.−



MOKINI  PASIEKIM  LYGIAIŲ Ų

• Aprašant pasiekim  lygi  požymius dažniausiai naudojamos šios mokini  pasiekim  ų ų ų ų
augimą rodančios skal s ir sąvokos: ė

savarankiškumo: 

• padedamas – užduotis atlieka atsakydamas  nukreipiamuosius klausimus, procesą moderuoja ir jame į
dalyvauja mokytojas; 

• naudodamasis netiesiogine pagalba – atlieka užduot  vadovaudamasis specialiai parengtais modeliais, pagal į
pateiktą pavyzd  ir pan.; konsultuodamasis – vardija pasitaikančias kli tis ir jas veikia, tikslingai klausdamas į į ū į
ar prašydamas konkretaus patarimo; 

• savarankiškai – užduotis atlieka iki galo, susid ręs su kli timis, randa b d  jas veikti. ū ū ū ų į

dažnumo: 

• fragmentiškai (kartais, kai kuriuos...) ~ 15–25 proc., 

• iš dalies (dal ) ~ 26–55 proc., į
• daugeliu atvej  (dažniausiai, daugumą...) ~ 56–85 proc., ų
• visada (beveik visada, beveik visus...) ~ 86–100 proc.



PASIEKIM  LYGI  POŽYMIAI Ų Ų

• Slenkstinis ( I ) - kartais
• Patenkinamas (II) – iš dalies
• Pagrindinis (III) – dažniausiai
• Aukštesnysis (IV) – visada 



VIETOJ IŠVADŲ

• Viena iš pagrindini  ugdymo kaitos s km s prielaid  yra vis  suinteresuot  ų ė ė ų ų ų
pusi  dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirm j  kaitos gyvendinimo etap , j  ų ų ų į ų ų
motyvacija ir pasirengimas gyvendinti pokyčius. į

• Kuriant, atnaujinant ir gyvendinant ugdymo turin  itin svarbus mokytoj  į į ų
vaidmuo. 

• Mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio gyvendinimo dalyviai, nes turi patirties į
ir kompetencij , geriausiai išmano mokymo praktikas ir mokini  poreikius. ų ų

• Planuodami, organizuodami ir vertindami ugdymo procesą mokytojai nuolat 
atsižvelgia  mokini  raidos ypatumus.į ų

• Apie visa tai ir daugiau galima pasiskaityti:

• https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/06/VAIKO-RAIDOS-APRA%C5%A0AS.pdf

    https://www.mokykla2030.lt/

https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/06/VAIKO-RAIDOS-APRA%C5%A0AS.pdf
https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/06/VAIKO-RAIDOS-APRA%C5%A0AS.pdf
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/


GEROS VASAROS!

• Ramaus poilsio ir smagi  ų
akimirk !ų

• Iki susitikimo rugpj čio ū
pabaigoj!
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