
     

 

 

VENTOS GIMNAZIJOS 

ŠOKIO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA 

 

 

Atnaujintoje Bendrojoje šokio programoje yra pateikiamas pasiekimų vertinimo trimis 

lygiais aprašymas. Tai leidžia mokytojui kiek įmanoma objektyviau vertinti mokinių gebėjimus, 

žinias, o ypač nuostatas pagal galimai pamatuojamus kriterijus, o ne vadovautis logika „gerai, jei 

atlikta taip, kaip parodė mokytojas“. Stengtis netaikyti kriterijų gerai–blogai, gražu–negražu, kurie 

mene yra ypač pavojingi, nes yra subjektyvu apibrėžti, kas šokyje yra gerai, o kas – gražu, ypač 

vertinant kūrybinių užduočių atlikimą.  

 

Vertinimas. Bendrasis kursas. Žemiau pateikiami apibendrinti trijų lygių kiekvienos 

veiklos srities mokinių pasiekimų aprašai. Jais nusakomos mokinių įgytos nuostatos, gebėjimai, 

žinios ir supratimas. Nurodomi pasiekimų lygių požymiai padeda įvertinti mokinių pasiekimus.  

 

                      Lygis               

Pasiekimų sritis 

Patenkinamas  Pagrindinis  Aukštesnysis 

Šokio raiška Šokant fragmentiškai 

atsižvelgia į šokio 

žanro ar stiliaus 

ypatumus, nesiekia 

estetinės kokybės.  

Šokant atsižvelgia į 

žanro, stiliaus 

ypatumus, siekia 

estetinės kokybės.  

 

Šokant atsižvelgia į 

žanro, stiliaus 

ypatumus, juos 

perteikia, pasiekia 

estetinės kokybės. 

Paiso šokio etiketo 

taisyklių.  

Padedamas mokytojo 

pasirenka šokio 

kūrybinę idėją, ją 

pristato žodžiu, negali 

įvardyti idėjos 

pasirinkimo motyvų. 

Padedamas mokytojo 

arba grupėje sujungia 

keletą judesių į 

struktūrinį derinį, 

fragmentiškai 

atsižvelgdamas į šokio 

kūrybinę idėją ar žanrą.  

Pasirenka kūrybinę 

idėją, motyvuoja jos 

pasirinkimą ir pristato 

žodžiu ir kitu pasirinktu 

būdu. Savarankiškai 

arba grupėje sukuria 

šokio struktūrą 

atsižvelgdamas į šokio 

kūrybinę idėją ir žanrą.  

Pasirenka kūrybinę 

idėją, motyvuoja jos 

pasirinkimą ir pristato 

žodžiu ir kitu 

pasirinktu būdu. 

Savarankiškai ir 

grupėje sukuria 

vientisą šokio struktūrą 

atsižvelgdamas į šokio 

kūrybinę idėją ir žanrą. 

Šokio stebėjimas, 

interpretavimas ir 

vertinimas 

Išsako savo nuomonę 

apie stebėtą šokį, tačiau 

negali pagrįsti jos. 

Išsako savo nuomonę 

apie stebėtą šokį ir ją 

pagrindžia. 

Išsako savo nuomonę 

apie stebėtą šokį, ją 

pagrindžia ir susieja su 

patirtais įspūdžiais. 

Turi paskirų žinių apie 

šokio įvairovę. 

Padedamas mokytojo 

atpažįsta ir įvardija 1-2 

skirtingo žanro, stiliaus 

Turi labiau susietų 

žinių apie šokio 

įvairovę, atskirus 

žanrus ir stilius. Iš 

pavyzdžių atpažįsta ir 

Turi susijusių ir tvirtų 

žinių apie šokio 

įvairovę, atskirus 

žanrus ir stilius bei jų 

ypatumus. Iš pavyzdžių 



ar laikmečio šokio 

pavyzdžius. 

Lygindamas negali 

nustatyti skirtumų. 

palygina 2-3 šokius 

pagal būdingus tam 

tikro laikmečio, krašto, 

žanro, stiliaus šokio 

bruožus. Lygindamas 

nustato skirtumus. 

atpažįsta 4-5 įvairių 

žanrų, stilių šokius, 

nurodo būdingus jų 

bruožus, susieja su 

istoriniu laikotarpiu, 

geografine vietove. 

Lygindamas nustato 

skirtumus ir 

panašumus. 

Nagrinėdamas šokį 

vartoja savus žodžius. 

Nagrinėdamas šokį 

fragmentiškai vartoja 

šokio sąvokas, 

terminus. 

Visada tinkamai 

vartoja šokio sąvokas, 

terminus, vertinimo 

kriterijus. 

Šokio pažinimas 

socialiniame 

kultūriniame 

gyvenime 

Padedamas mokytojo 

įvardija 1-2 šaltinius, 

kuriuose galima rasti 

informacijos apie šokio 

aktualijas.  

Įvardija 2-3 šaltinius, 

kuriuose galima rasti 

informacijos apie šokio 

aktualijas.  

Įvardija daugiau nei 3 

šaltinius, kuriuose 

galima rasti 

informacijos apie šokio 

aktualijas.  

Randa informacijos 

apie vieną pasirinktą 

kūrėją arba atlikėją, 

arba  renginį ir 

padedamas mokytojo ją 

apdoroja (išskiria 

esminius faktus, atmeta 

nereikšmingus) ir ją 

pristato žodžiu.  

Randa informacijos 

apie pasirinktą kūrėją 

arba atlikėją ir 

instituciją arba renginį, 

ją apdoroja (išskiria 

esminius faktus, atmeta 

nereikšmingus), 

pristato ją žodžiu ir 

raštu. 

Randa informacijos 

apie pasirinktą kūrėją 

arba atlikėją ir 

instituciją bei renginį, 

ją apdoroja (išskiria 

esminius faktus, atmeta 

nereikšmingus, lygina, 

apibendrina), pristato 

žodžiu ir naudodamas 

IKT. 
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