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Vaikų pasiekimų vertinimas:

• sudėtinė, nedaloma 

ugdymo proceso 

dalis 

• grįstas šiuolaikine  

ikimokyklinio/

priešmokyklinio 

ugdymo samprata



Ko gali pasiekti vaikai iki 6 metų?



Svarbūs akcentai:

orientacija į 

laukiamus vaikų 

ugdymo(si) 

rezultatus

tikslinga 

pedagogo ir 

spontaniška 

vaikų veiklai



Vaiko pasiekimų žingsniai –

įrankis tikslingai stebėti 
vaiko pasiekimus ir 

pažangą 

1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

4 žingsnis

5 žingsnis

6 žingsnis

5



Informacija apie ženklus, keliančius susirūpinimą



Priešmokyklinio ugdymo siekis –

vaiko kompetencijos

BENDRIEJI 

GEBĖJIMAI

SOCIALINĖ

SVEIKATOS

PAŽINIMO
KOMUNIK

AVIMO

MENINĖ



8

PASIEKIMŲ VERTINIMO CIKLAS 

Vertinimo 

planavimas

Vertinimas 

ugdymo 

procese

Vertinimo  

fiksavimas

Grįžtamoji 

informacija, 

koregavimas

Vaiko 

pažinimas 



Kas padeda pažinti vaiką ir 

suvokti jo poreikius?

Stebėjimas –

pagrindinis 

metodas



Vertinimo paskirtis – padėti vaikui 

tobulėti, atskleisti, ką jis jau žino ir gali

Tikslingas ugdymo 

pritaikymas: metodai, 

aplinka, priemonės

Vertinimas leidžia 

pamatyti tuos, kuriems 

reikia daugiau pagalbos



Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir 

pažangos kreivė



Ką galima įžvelgti kreivėje?

• Vaiko stipriąsias

ir silpnesnes

ugdymo sritis;

• Vaiko ugdymosi 

sunkumus;

• Kokios pagalbos

vaikui reikia;

• Visuminį vaiko 

pasiekimų vaizdą;

• Bendrą grupės 

vaikų pasiekimų 

situaciją 



Susitarimai 

• Vaiko pasiekimų 

aptarimas su 

tėvais ne mažiau 2 k. 

per metus;

• E. dienyne – tai, 

kas aptarta su 

tėvais;

• Apibendrinti ir 

perduoti 

informaciją



Su kokiais sunkumais 

susiduriame?(1)

• Žinių ir gebėjimų, 

kaip dirbti su 

vaikais, turinčiais 

sutrikimų ar 

ugdymosi 

sunkumų;

• Tėvų baimė ir 

nenoras pripažinti 

vaiko ugdymosi 

problemų;

• Tėvų įtraukimo į 

vaiko ugdymosi 

problemų 

sprendimą;

• Kai kurių tėvų 

nepasitenkinimas 

dėl spec. poreikių 

vaikų grupėje; 



Su kokiais sunkumais 

susiduriame?(2)

• Pasiekimų 

vertinimo 

interpretacijų 

galimybė;

• Laiko stoka 

pasiekimų 

vertinimui, 

fiksavimui,  

aptarimui, 

stebėjimams,  

refleksijai ir t.t.



Kaip sprendžiame sunkumus?

• Komandinis 

darbas; 

• Psichologo 

konsultacijos 

grupių 

pedagogams; 

• Mokymasis 

kartu;



Kuo gyvename šiandien?

• Mokymasis kurti, pritaikyti ugdymo 

turinį pagal vaikų poreikius; 

• Inovatyvių idėjų paieška vaikų 

pasiekimų gerinimui (IT diegimas, 

STEAM realizavimas) 

• Svarbu - informuoti šeimą!



Ačiū už dėmesį !


