
17 priedas 

 

ŠOKIO DALYKO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

DIAGNOSTINIS VERTINIMAS 

10 balų - rašoma už puikų šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu, teisinga 

laikysena, teisinga šokio technika per visą numatytą vertinti laiką. Stebėto šokio išsamus analitinis 

vertinimas yra puikus. Paiso šokio etiketo taisyklių. 

9 balai - rašoma už labai gerą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu, 

teisinga laikysena. Per visą šokį, kompoziciją, etiudą galimi 1-2 nežymūs šokio technikos 

netikslumai. Stebėto šokio išsamus analitinis vertinimas yra labai geras. Paiso šokio etiketo 

taisyklių. 

8 balai - rašoma už gerą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu, teisinga 

laikysena. Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1-2 nežymūs laikysenos netikslumai bei viena 

žymesnė šokių technikos klaida, kurią mokinys atpažįsta ir gali pats ištaisyti. Stebėto šokio 

analitinis vertinimas yra geras, akcentuojami esminiai dalykai. Paiso šokio etiketo taisyklių. 

7 balai - rašoma už vidutinišką šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu. 

Per visą numatytą vertinti laiką galimi 1-2 nežymūs laikysenos netikslumai, kuriuos mokinys 

pats atpažįsta ir gali ištaisyti. Galimos 1-2 žymesnės šokių technikos klaidos, kurias mokinys 

atpažįsta po  klaidą nurodančiųjų mokytojo klausimų. Mokinys klaidas ištaiso. Stebėto šokio  

vertinimas yra vidutiniškas, akcentuojamas bent vienas esminis dalykas. 

6 balai - rašoma už patenkinamą šokio elemento (figūros, junginio, šokio) atlikimą teisingu ritmu. 

Per visą numatytą vertinti laiką galimi 3-4 nežymūs laikysenos netikslumai, kuriuos mokinys 

po nurodančiųjų mokytojo klausimų pats atpažįsta ir ištaiso. Galimos 3-4 žymesnės šokių 

technikos klaidos, kurių mokinys neatpažįsta ir neištaiso net po nurodančiųjų mokytojo 

klausimų ar pastabų. Stebėto šokio  vertinimas yra patenkinamas. Neteisingai vartoja sąvokas ir 

terminus. 

 5 balai - rašoma už patenkinamą šokio elemento(figūros, junginio, šokio)  atlikimą teisingu ritmu. 

Per visą numatytą vertinti laiką galimos 3-4 žymesnės laikysenos klaidos, kurias mokinys po  

mokytojo pastabų ištaiso. Galimos 3-4 žymesnės šokio technikos klaidos, kurių mokinys 

neatpažįsta ir neištaiso net po mokytojo pastabų. Mokinys šokio pamokai nepasirengęs 

(nesilaiko reikalavimų darbo drabužiams, avalynei). Į mokytojo nurodančius, koreguojančius 

atsakymą klausimus mokinys atsako.  Stebėto šokio  vertinimas yra patenkinamas. Neteisingai 

vartoja sąvokas ir terminus. 

4 balai - rašoma už patenkinamą šokio elemento (figūros, junginio, šokio)  atlikimą. Galimos 3-4 

žymesnės  laikysenos klaidos, kurių mokinys nesugeba ištaisyti net po mokytojo pastabų, 3-4 

žymesnės technikos klaidos, kurių mokinys neatpažįsta ir neištaiso; mokinys šokių pamokai 

nepasirengęs. Į mokytojo nurodančius, koreguojančius atsakymą klausimus mokinys atsako. 

Stebėto šokio  vertinimas yra patenkinamas. Neteisingai vartoja sąvokas ir terminus. 

3 balai - rašoma už neteisingą šokio elemento (figūros, junginio, šokio)  atlikimą. Per visą numatytą 

vertinti laiką yra nemažai ritmo klaidų, yra žymių laikysenos ir šokio technikos klaidų. 

Mokinys pamokai nepasirengęs. Mokinys nesugeba vertinti interpretuoto ir stebėto šokio 

kūrinio. Neteisingai vartoja sąvokas ir terminus. 

2 balai - rašoma už neteisingą šokio elemento (figūros, junginio, šokio)  atlikimą. Per visą numatytą 

vertinti laiką yra žymių ritmo, laikysenos,  šokio technikos klaidų. Mokinys pamokai 

nepasiruošęs. 

1 balas -   rašomas už neatliktą darbą. 

 

 

 

 

 



FORMUOJAMASIS VERTINIMAS 

Šokio pasiekimų ir pažangos kaupiamojo vertinimo rodikliai 

Eil. Nr. Rodiklis Taškų skaičius 

1. Pasirengimas pamokoms Iki 5 taškų 

2. Lankomumas Iki 1 taškas 

3. Šokio elementų ir derinių atlikimas, teorinės žinios 

(žingsnių, šokio elementų pavadinimai, susikabinimai, 

šokio figūros, muzikos tempai ir kt.) 

Iki 5 taškų 

4. Šokio kūryba ir improvizacija Iki 10 taškų 

5. Šokio stebėjimas, interpretavimas, vertinimas, savo 

nuomonės pagrindimas. 

Iki 5 taškų 

6. Dalyvavimas šokio žanro projektuose mokykloje Iki 10 taškų 

7. Dalyvavimas šokio žanro projektuose mieste, respublikoje Iki 10 taškų 

8. Renginių lankymas, jų aptarimas klasėje, grupėje, savo 

nuomonės pagrindimas 

Iki 5 taškų 

9. Pastangos Iki 4 taškų 

Maksimalus taškų skaičius – 55 taškų, konvertuojamas į 10. 

Minimalus taškų skaičius – 15 taškų, konvertuojamas į 3. 

Kaupiamojo  vertinimo kriterijai: 

 Lankomumas. Žymimas kiekvieną pamoką. Už praleistą be pateisinamos priežasties 

pamoką mokinys atsiskaito arba atlieka papildomus darbus (pvz. savarankiškai parengia 

projektą pagal numatytus reikalavimus ir jį pristato klasėje, grupėje. Parenka tam tikram 

šokio stiliui ar žanrui tinkamą muziką iš savo asmeninio archyvo ir pristato grupei ir pan.). 

 Pasirengimas pamokai. Stebima ir fiksuojama ar mokinys pasirengęs pamokai, ar 

persirengęs, persiavęs avalinę pamokai, ar parengęs namų darbus, užduotis. 

 Aktyvumas pamokoje. Fiksuojama ar mokinys aktyviai dalyvauja pamokoje: klausinėja, 

dalykiškai diskutuoja, papildo, analizuoja, pateikia pavyzdžių ir pan. 

 Gebėjimas vertinti kitus ir įsivertinti pačiam. Skatinama objektyviai vertinti kitus ir 

įsivertinti pačiam; apibūdinti ir analizuoti klaidas, daryti pastabas. Stebima, analizuojama, 

fiksuojama. 

 Renginių stebėjimas ir vertinimas. Skatinama dalyvauti projektinėje veikloje klasėje, 

mokykloje, vietos bendruomenėje ir pan. Raginama stebėti šokio projektus, lankyti 

renginius, spektaklius, juos aptarti klasėje, grupėje, analizuoti, vertinti, išsakyti savo 

nuomonę bei ją pagrįsti. 

Formaliojo vertinimo kriterijai: 

 Šokio elementų, figūrų, junginių, kompozicijų atlikimą. 

 Teisingą laikyseną. 

 Ritmiką. 

 Improvizavimą. 

 Interpretavimą. 

 Kompozicijų kūrimą. 

 Teorines žinias (galimi testai arba apklausos pusmečių pabaigoje). 

 Projektinę veiklą. 

 Dalyvavimą mokyklos, miesto renginiuose. 


