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ALYTAUS JOTVINGIU GIMNAZIJOS MOKINIV IGYTU STEAM KOMPETENCIJU
VERTINIMO IR PAZYMEJIMU ISDAVIMO TVARKOS APRASAS
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anZirje, susiduriant su globalizacijos i55iikiais, pokydiais darbo rinkoje ir sunkiai
aprepiamu informacijos srautu, vis svarbesnes tampa mokslines ir technologines inovacijos. Todel,
siekdami sekmes Siame nuolat kintandiame pasaulyje, mokiniai turi gebeti naudotis gamtos
mokslq, matematikos ir technologijq Ziniomis ir taikyti jas sprgsdami asmenines, socialines ir
globalias problemas. Ugdymo varomqj4 jega turi tapti problemq sprendimas, atradimai, mokymasis
tyrinejant ir aktyvus vaikq dalyvavimas procese.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus Jotvingiq gimnazijos mokiniq igytr+ STEAM kompetencijq vertinimo ir

-

paZymejimq i5davimo tvarkos apra5as (toliau Tvarkos apraSas) nustato mokiniq neformaliojo
vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio ugdymo mokiniq kompetencijq vertinim4,
vertinimo tikslus ir uZdavinius, vertinimo proceso dalyvius ir jq vaidmeni vertinime ir paZymejirnq
i5davimo tvark4.
2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,
Alytaus Jotvingiq gimnazijos STEAM proverZio strategija 2021-2023.
Vertinimas grindZiamas Siuolaikine mokymosi samprata, amZiaus tarpsniq
psichologiniais ypatumais, individualiais ugdymo(-si) poreikiais ir tikslais. Vertinama individualios
mokinio Zinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko gebejimai, paLangair igl.tos kompetencijos.
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4. Kompetencijq vertinimo tikslas:

4.1. Siekti mokiniq mokymosi motyvacijos ir paZangos, padedant mokiniui ugdytis XXI
amZiaus kompetencijas: mokejimo mokytis, inovatyvumo, k[rybi5kumo, kritinio m4stymo,
komandinio darbo ir kt.
5. Kompetencijq vertinimo uZdaviniai:
5.1. Padeti mokiniui paZinti save, suprasti savo stipri4sias ir silpn4sias puses, isivertinti savo
pasiekimq lygmeni, igytas kompetencijas, kelti mokymosi tikslus.

5.2. Padeti mokytojui iZvelgti mokinio mokymosi galimybes, diferencijuoti ir

individualizuoti darb4, parinkti ugdymo turini ir metodus.
' 5.3. Suteikti Svietimo subjektams informacijq apie vaiko igyjamas kompetencijas.

III

SKYRIUS

MOKINIU IGYTU STEAM KOMPETENCIJU VERTINIMAS

6. Mokiniq STEAM paZanga, pasiekimai ir igytos kompetencijos vertinami ugdymo
procese pagal parengtas programas, planus ir projektus. Moky.tojas (veiklos organizatorius),
pateikdamas program4 ar projekt4, tvirtinimui turi fvardinti ugdomas STEAM kompetencijas ir
kompetencij q paZymej imo, kaip vertinimo formos, taikym4.

7. Mokiniq STEAM paZangair pasiekimai ir igl.tos kompetencijos ,rninu-i ugdymo
procese kai mokiniai kaupia irodymus apie dalyvavim4 STEAM renginiuose, pamokose,

trumpalaikiuose piojektuose ir pan. Mokytojas (veiklos organizatorius), pateikdamas veiklos planQ
turi ivardinti ugdomas STEAM kompetencijas ir trukmg (valandq skaidiq).

7.1. STEAM pamokos, veiklos, trumpalaikio projekto, akcijos planas
talpinamas http ://steam j otvin giu gimnazii a. ltl

(apra5ymas)

mokiniq igytus STEAM pasiekimus ir paLang4bei kompetencijas taikomas
individualizuotas vertinimas.
9. STEAM igfi kompetencijq paZymejimas gali bfti i5duodamas baigus pasirenkamo
dalyko ar modulio programq, dalyvavus neformalaus Svietimo veikloje arba igyvendinus ilgalaikes
projektines veiklas ne maZiau kaip 37 val.
10. STEAM igytq kompetencijq paZymejimas gali buti iSduodamas mokiniui sukaupus
valandas kai dalyvaujama STEAM renginiuose, pamokose, trumpalaikiuose projektuose,
atlikdamas tiriamuosius darbus ir pan, ne maLiau kaip 37 val.
10.1. Mokytojai (veiklos vadovai) organizuojantys trumpalaikes kaupiam4sias STEAM
veiklas turi informuoti mokinius apie veiklose tobulinamas kompetencijas, valandq skaidiq ir
patvirtinti dalyvavim4 veikloje para5u mokinio pateiktame dokumente (Priedas Nr. 1).
11. Mokiniq igyttl STEAM kompetencijq iteisinandiq dokumentq i5davimas:
11.1. Alytaus Jotvingiq gimnazijos direktoriaus isakymu patvirtintas nustatyto pavyzdlio
paZymejimas i5duodamas realizavus pasirenkamo dalyko ar modulio programQ, dalyvavus
neformalaus Svietimo veikloje arba igyvendinus ilgalaikes projektines veiklas. Veiklas organizavgs
mokytojas pateikia duomenis apie mokiniq patobulintas kompetencijas STEAM veiklas
kuruoj andiai direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui.
11.2. Alytaus Jotvingiq gimnazijos direktoriaus isakymu patvirtintas nustatyto pavyzdlio
paZymejimas i5duodamas mokslo metq pabaigoje klases vadovui pateikus sukauptas valandas
irodanti dokument4 (Priedas Nr.1). Apibendrinti mokinio duomenys pateikiami STEAM veiklas
kuruoj andiai direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui.
11.3. Alytaus Jotvingiq gimnazijos direktoriaus fsakymu patvirtintas nustaty.to pavyzdlio
paZymejimas i5duodamas mokiniams surinkus minimalq valandq skaidiq (37 val.) patobulinus
programoje numatytas kompetencijas ir pasiekus patenkinam4 pasiekimq lygi.
8. Vertinant

IV SKYRIUS
VERTINIMO PROCESO DALYVIAI IR JU VAIDMUO VBRTINIME

12. Mokiniai kartu su mokyoju (veiklos vadovu) aptaria numatomus mokymosi
pasiekimus, uZduotis bei vertinimo kriterijus, nagrineja vertinimo informacij4. Mokyojo (veiklos
vadovo) padedami, jie mokosi vertinti ir isivertinti savo pasiekimus ir paLangE. AtsiZvelgdami i
savo mokymosi sekmg, planuoja tolesnimokym4si, kelia sau ateities tikslus.
13. Mokytojai (veiklos vadovai) pagal pasirinkt4 vertinimo brid4, mokinio ar mokiniq
grupes pasiekimus, interesus, poreikius planuoja ir atlieka STEAM igytq kompetencijq vertinimq.
Mokyojas parenka veiksmingas uZduotis, naudoja ivairius mokymo(si) metodus ir strategijas, kad
mokinys patirQ sekmg. Remdamiesi verlinimo infonnacija, analizuoja ir koreguoja mokiniq
mokym4(-si). Apibendrina ir ivertina mokinio pasiekimus, paZangq.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Tvarkos apra5as galioja su ugdymo procesu susijusiems Alytaus Jotvingiq gimnazijos
bendruomenes nariams.
15. Tvarkos apra5as gali buti keidiamas

ir papildomas Alytaus Jotvingiq gimnazijos

bendruomenes nariq bei administracij os iniciatyva.
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