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išvados
Įsivertinimą atliko: Molėtų gimnazijos metodinės grupės



Problema įsivertinimui: „Nepakankamai 
išnaudojamos galimybės ugdyti bendrąsias 
kompetencijas, turinčias tiesioginį poveikį mokinių 
mokymosi pasiekimams“.



Vertintos sritys ir rodikliai iš įsivertinimo 
metodikos

• 1.2. Pasiekimai ir pažanga

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga

2.2. Vadovavimas mokymuisi

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

• 2.4. Vertinimas ugdant

2.4.1. Vertinimas ugdymui

• 2.2. Vadovavimas mokymuisi

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

2.4.2. Mokinių įsivertinimas



Vertinimo pagrįstumas

1.2. Pasiekimai, pažanga – 3 lygis 

• Dauguma mokinių pasiekia arba iš dalies pasiekia pažangą ir patiria sėkmę. Mokinių pasiekimai yra vertinami įvairiais 
būdais, objektyviai. Pasiekimai ir laimėjimai yra pastebimi ir vertinami. Dauguma mokytojų skatina suvokti mokymosi 
sunkumus, pasirinkti tinkamas mokymosi strategijas. Didžioji dalis mokytojų pasiekimus vertina įvairiais būdais, objektyviai,
tačiau kartais kai kurie mokytojai nesugeba susitvarkyti su emocijomis vertinant. 

2.2. Vadovavimas mokymuisi – 3 lygis

• Beveik visi mokytojai naudoja įvairius mokymo metodus, tikslingai parenka užduotis, tačiau kai kurie mokytojai veda 
panašaus pobūdžio pamokas, nesiima netradicinių veiklų. Mokiniai ne visada jaučia, kad ugdymas siejamas su gyvenimo 
problemomis ir jų patirtimi, skatinant atrasti mokymosi prasmę. 

2.4. Vertinimas ugdant – 3 lygis 

• 31% mokinių sutinka ir 65% mokinių iš dalies sutinka, kad mokytojai pamokos uždavinyje nurodo (įsi)vertinimo būdus ir 
kriterijus, su mokiniais aptaria mokymosi pasiekimus, pažangą bei numato tolimesnius tobulėjimo būdus.

2.4.2. Mokinių įsivertinimas – 3 lygis

• Apie 40% mokinių sutinka ir apie 50% mokinių iš dalies sutinka, kad vertindami draugus ir įsivertindami, analizuoja savo 
išmokimą ir galimybes, pažangą bei prisiima daugiau atsakomybės už savo mokymąsi. Vertindami akcentuoja sėkmes, o ne 
klaidas, tuo pačiu labiau pasitiki savimi ir mažiau baiminasi dėl padarytų klaidų. Retai atvejais, mokytojai daugiau akcentuoja 
patį pažymį ar įvertinimą. 



Išvados

• Mokinių pasiekimai ir pažanga - 3 lygis.

• Mokinių įsivertinimas - 3 lygis.

• Pasiekimai, pažanga – 3 lygis.

• Vadovavimas mokymuisi – 3 lygis.

• Vertinimas ugdant – 3 lygis.



Rekomendacijos
• Atkreipti didesnį dėmesį į mokinių mokymąsi įsivertinti savo pažangą pamokoje,  

mokytojui formuluojant pamokos uždavinį nurodant, ko bus išmokta.

• Mokytojams stengtis ugdymą sieti su gyvenimo problemomis ir mokinių
patirtimi, skatinant atrasti mokymosi prasmę.

• Pamokose naudoti įvairius mokymo metodus, tikslingai parenkant užduotis, 
skatinančias kritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti.

• Siūlyti mokytojams sudaryti sąlygas mokiniams įvairiais metodais/būdais 
įsivertinti ir vertinti draugų išmokimą/žinias.


