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INFORMACIJA TĖVAMS
Jūsų vaiko mokyklos pažangumo pažyma
Mokslo metų pabaigoje jums bus atsiųsta jūsų vaiko mokyklos pažangumo pažyma.
Šioje pažymoje bus aprašytas jūsų vaiko pažangumas ir pasiekimai keturiose esminėse srityse.
Tai yra:
A. vaiko sugebėjimas mokytis
C. vaiko pažangumas atskiruose dalykuose
B. vaiko socialinis ir asmeninis vystymasi

D. jūsų paramos besimokančiam vaikui svarba

Pažymoje gali būti informacija apie:
vaiko sugebėjimas
mokytis

•
•
•
•

vaiko socialinis
ir asmeninis
vystymasis

• ar mokykloje vaikas atrodo laimingas
• vaiko elgesys
• kaip jūsų vaikui sekasi bendrauti su kitais vaikais klasėje ir žaidimų aikštelėje

vaiko pažangumas
atskiruose
dalykuose

• kaip vaikui sekasi mokytis anglų ir airių kalbų, matematiką bei kitus dėstomus

ar vaikui patinka mokytis mokykloje
ar vaikui patinka mokytis kartu su kitais vaikais , ar jis/ji pasirenka individualų mokymasi
kaip atkakliai vaikas mokosi net kai susiduria su sunkumais
kaip jūsų vaikui sekasi mokytis mokykloje ir namuose

dalykus
• ar jam/jai reikia daug/mažai pagalbos pamokų metu
• ar jūsų vaikui reikia daug/mažai pagalbos atliekant namų darbus

Galite pažiūrėti filmuotą medžiagą apie pradinę mokyklą šiuo adresu:
www.ncca.ie.

jūs ir jūsų vaiko
mokymasis

• kaip galite padėti vaikui mokytis
• pateiksime keletą patarimų kaip galite padėti savo vaikui įveikti sunkumus besimokant
mokykloje
NCCA tinklalapyje rasite skirtingų patarimų kaip galite paremti ir padėti mokykloje
besimokančiam vaikui. www.ncca.ie.

standartinių testų
rezultatai

• standartinių testų rezultatas, išreikštas skaičiumi. Mokykla turi pateikti jums standartinių
testų rezultatą, kai jūsų vaikas mokosi 2, 4 ir 6 klasėje
• jūsų vaiko mokytojas turi pateikti jums lankstinuką, paaiškinantį standartinius testus ir
testų rezultatus
Daugiau informacijos apie standartinius testus rasite NCCA tinklalapyje šiuo adresu:
www.ncca.ie.

komentarai

• mokytojo nuomonė apie tai, kaip jūsų vaikui sekasi
• pastaba dėl kažkurio pažymos aspekto ar dėl konkrečios srities apie kurią jis/ji norėtų su
jumis pasišnekėti
• jūsų vaiko pagyrimas už pastebėtus pasiekimus arba geras savybes
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Terminų, kurie gali būti naudojami jūsų vaiko mokyklos pažangumo
pažymoje, paaiškinimas
Anglų ir airių kalbos

Matematika

Supratimas iš klausos - gebėjimas suprasti, ką Supratimas ir atkūrimas - gebėjimas parodyti
sako kiti.
matematinių sąvokų supratimą ir prisiminti
svarbius faktus.
Išraiška žodžiu - gebėjimas kalbėtis su kitais
aiškiai ir veiksmingai.
Procedūrų naudojimas - gebėjimas naudoti
aiškius ir tinkamus veiksmus, kad būtų
apskaičiuota suma arba išspręstas matematinis
Prieš pradedant rašyti - įgūdžiai reikalingi
uždavinys.
vaikui prieš pradedant rašyti pačiam (-iai).
Pavyzdžiui, pieštuko laikymo būdas, abėcėlės
raidžių sudarymas ir išvardijimas, žinojimas,
Samprotavimas ir uždavinių sprendimas kad raidės atitinka garsus ir t. t.
gebėjimas naudoti matematikos žinias, kad
uždavinys būtų išspręstas.
Prieš pradedant skaityti - įgūdžiai, reikalingi
vaikui prieš pradedant skaityti pačiam
Aiškinimas ir informacijos perdavimas (-iai). Pavyzdžiui, raides atitinkančių garsų
gebėjimas pasidalyti mintimis, kodėl uždavinys
supratimas, supratimas, kad žodžiai ir sakiniai buvo sprendžiamas tam tikru būdu.
skaitomi iš kairės į dešinę, supratimas, kad
paveiksliukai tekste padeda suprasti prasmę ir
t. t.
Išraiška raštu - sugebėjimas rašyti prasmingai
ir sąmoningai.
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