
Kokią įtaką vertinimo ir įsivertinimo galimybės pamokoje turi mokinio brandai 

Buvo tirti šie veiklos rodikliai: 2.4.1. Vertinimas ugdymui, 2.4.2. Mokinių įsivertinimas 

Įsivertinimo grupės sukurtoms iliustracijoms patvirtinti buvo panaudoti šie instrumentai: apklausa, dokumentų analizė 

(2016m. išorinio vertinimo išvados, stebėtų pamokų protokolų apibendrinančios išvados), interviu, pokalbis. Mokytojų 

apklausoje dalyvavo 6 (rezultatai 5) metodinių  grupių nariai, pokalbyje dalyvavo 15-os (rezultatai 14) I-IV klasių mokiniai, 

interviu–tėvai, 2016m. 02 5-11d. išorės vertinimo metu stebėtos 89 pamokos, administracijos aplankyta 70  pamokų per 

m.m. 

2.4.1. Vertinimas ugdymui. 1. Kokias žinote nuostatas „Molėtų gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkoje“? Mokslo metų pradžioje beveik visi mokytojai supažindina mokinius su gimnazijos, savo dalyko 

vertinimo sistema ir pamokose taikoma kaupiamojo balo metodika. Jei nelabai aiškūs dalyko mokymo vertinimo kriterijai, 

dauguma mokytojų paaiškina, konkretina vertinimo ypatumus. Dauguma mokinių žino, kad praleidę kontrolinį darbą 

privalo atsiskaityti susitarus su dalyko mokytoju. Neatsiskaičius kontrolinio darbo iki kito mėnesio 5d. į dienyną įrašomas 

vienetas, kuris vėliau atsiskaičius gali būti pakeičiamas gautu balu. Taip pat mokiniai žino, jog kai kurie mokytojai vertina 

jų pastangas, rašo pagyrimus, recenzijas, paskatina už sąžiningumą ir kad norintys pagerinti savo pusmečio įvertinimą, gali 

pasirinktinai perrašyti vieną kontrolinį darbą per pusmetį iš visos išeitos medžiagos. Nuostatos patalpintos gimnazijos 

internetinėje svetainėje, tėvai supažindinami susirinkimų metu. Dauguma respondentų žino, kad gimnazijoje laikomasi 

vienodos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos. 

2. Ar jums aiškūs darbų vertinimo kriterijai? Kaip skatinami/motyvuojami mokiniai, kad patirtų sėkmę? Dauguma 

mokytojų apklausoje teigia, kad dažnai pateikia mokiniams pamokos uždavinio vertinimo kriterijus, pamokos eigoje ar jos 

pabaigoje grįžtama prie jų įsivertinant kiek tai įgyvendinta. Iš stebėtų pamokų išaiškėjo, kad tik dalyje pamokų 

formuluojami konkretūs, optimalūs vertinimo kriterijai. Tai patvirtina ir išorės vertintojų išvados: ,,aiškūs uždavinio 

įgyvendinimo sėkmės vertinimo kriterijai numatyti 49 proc.  (89 stebėtos) pamokose keltų uždavinių. Tačiau būtina 

pastebėti, kad kaip tobulintinas pamokos aspektas pamokos uždavinio kokybė išskirta 22 (24,72 proc.) pamokose. Šiose 

pamokose mokytojų keliamiems uždaviniams trūko sąsajų su tiksliais vertinimo kriterijais ir orientacijos į pamatuojamus 

mokinio pasiekimus ir pažangą. Išanalizavus pamokų uždavinių turinį ir jų dermę su dalykų programose numatytais ugdyti 

mokinių pasiekimais paaiškėjo, kad dauguma (67 proc.) pamokos uždavinių orientuoti į žinių lygmenį, o į gebėjimų ar 

kompetencijų lygmenį orientuoti tik 33 proc. uždavinių“. Daliai mokinių vertinimo kriterijai aiškūs, nes beveik visi 

mokytojai vertinimo kriterijus pasako m.m. pradžioje, kai kurie mokytojai pasako vertinimo kriterijus prieš darbą pamokoje. 

Dalis mokytojų paaiškina pamokos uždavinį, vertinimo kriterijus, tada geriau supranti, kaip atlikti pamokos užduotis. 

Didžioji mokinių dalis vertina tai, kuomet  nurodytas taškų skaičius prie užduočių. Neformalus vertinimas vyrauja dalyje 

stebėtų pamokų, atkreipiant dėmesį į mokinių pastangas, pažangą, jie drąsinami, giriami. Dalyje stebėtų pamokų naudojami 

įtraukiojo mokymo/si metodai: parinktos įdomios, intriguojančios užduotys, mokymasis siejamas su mokinių turima 

gyvenimiška patirtimi. Pavienėse pamokose panaudojamas mokinių parengtas projektinis darbas, kuris padeda mokiniams 

pakartoti temos teorinę medžiagą, mokiniai įtraukiami į įvairių sprendimo būdų paiešką ir racionaliausio sprendimo  būdą 

paiešką, sudaroma  galimybė rinktis užduotis pagal pasiekimų lygmenis. Tik dalyje stebėtų pamokų mokiniai įtraukiami į 

temos bei pamokos uždavinio formulavimą, o tai padėtų geriau suprasti pamokos siekius, sudarytų jiems galimybes prisiimti 

atsakomybę už pasiekimus pamokoje. Mažuma mokinių sako, kad jokios sėkmės nepatiria. Mokiniai apie sėkmę: ,,Daug 

sėkmingiau mokausi, žinodamas, ko iš manęs nori. Sėkmė būna tada, kai yra noras ir pačio pastangos (dauguma tam 

pritaria). Kartais sėkmė būna tik iš vienos temos, nes gauname gerus įvertinimus. Sėkmė-kai gauni gerą pažymį nesimokius 

namuose”. Tėvai pritaria nuomonei, kad jų vaikai įvairiais būdais skatinami, kad patirtų sėkmę ugdymosi procese.  

Mokytojai motyvuoja mokinius patirti sėkmę: pagyrimais žodžiu, padėkomis į Tamo, už aktyvumą pamokos metu 

pridėdami taškus prie kontrolinio darbo, į kaupiamąjį balą, pasiūlo papildomų užduočių aktyviems mokiniams, skatina 

dalyvauti konkursuose, taisant draugų darbus, įsivertinant savo ir vertinant draugų darbus, komentarais, rašant recenzijas, 

akcentuojant stipriąsias puses. 

3. Ar vyrauja vertinimo būdų įvairovė pamokose ir kokie vertinimo būdai taikomi, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius? Mokymosi planavimui ir stebėjimui naudojami įvairūs vertinimo būdai-diagnostinis, formuojamasis, 

apibendrinamasis, formalus ir neformalus. Mokytojai derina įvairius vertinimo metodus (sav.d., k.d., kaupiamasis balas, 

testas, egzaminatorius, namų darbai, praktikos ir projektiniai darbai) atsižvelgdami į mokinių poreikius,  motyvaciją, 

mokymosi rezultatus ir tai patvirtina tėvai teigdami, kad jų vaikas žino apie naudojamus įvairius vertinimo būdus. 

Daugumai mokinių patinka kaupiamieji balai. Kai kuriems priimtini trumpieji projektiniai darbai, kai vertinima už lengvas 

namų darbų užduotis. Didžioji mokinų dalis džiaugiasi, kuomet aiškus klaidų ištaisymas, kad perrašant darbą galima būtų 

matyti klaidas, jas analizuoti. Dalis mokytojų skiria papildomus taškus už aktyvų darbą grupėje, pagalbą draugui, 

originalumą, greitą užduoties atlikimo laiką, vertina ne tik, kaip atlikta, bet ir tai, kad daryta. Iš administracijos stebėtų 

pamokų paaiškėjo, kad tik dalyje pamokų vyksta nuolatinis išmokimo stebėjimas, taikomi įvairūs vertinimo būdai: 

kaupiamuoju balu vertinama mokinių atliktos užduotys, darbas bendradarbiaujančiose grupėse, namų darbai. Daugelyje 

stebėtų pamokų vertinimo nebuvo.  

4. Kaip abipusis grįžtamasis ryšys padeda mokytojui parinkti tinkamesnę mokymo strategiją? Dauguma mokytojų 

informatyvią informaciją apie mokymąsi mokiniams ir jų tėvams teikia asmeniškai susirinkimų, refleksijos dienos, 

pusmečių aptarimo, pokalbių metu. Iš mokytojų apklausos paaiškėjo, kad dauguma mokytojų remdamasiesi grįžtamuoju 

ryšiu, suformuluoja naujus mokymo(si) tikslus, parenka kryptingesnius mokymo(si) metodus. Dalis mokytojų teigia, kad 

,,kai pamatau, kas negerai, grįžtu prie tų pačių temų, bet naudoju kitus metodus” ar ,,visada aptariame namų darbus – tai irgi 

padeda vertinant grįžtamąjį ryšį“. Iš apibendrintų stebėtų pamokų paaiškėjo, kad tinkamas grįžtamojo ryšio panaudojimas 

fiksuotas tik dalyje stebėtų pamokų. Pradėdami naują temą, retai mokytojai remiasi ankstesnių pamokų metu sukaupta 

informacija ir mokinių pasiekimais. Grįžtamasis ryšys, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir pasiekimus, 



panaudojamas koreguojant mokymą, renkantis mokymo(si) metodus, tempą. Daugelyje pamokų namų darbai tikrinami, 

tačiau, vengiant monotonijos, būtina ieškoti įvairesnių būdų.  

2.4.1. vertinamas 2 lygiu  
2.4.2. Mokinių įsivertinimas. 1. Kaip dažnai pamokose pateikiami mokiniams aiškūs vertinimo kriterijai ir kaip 

dažnai skatinami mokiniai įsivertinti savo pasiekimus? 2016 metų išorinio vertinimo metu išmokimo stebėjimas 

vertintas patenkinamai (2 lygis). Dalyje (29 proc.) stebėtų pamokų išmokimas stebėtas kryptingai ir sistemingai. Tačiau 

daugumoje (72 proc.) stebėtų pamokų išmokimas stebėtas nepakankamai kryptingai ir sistemingai, dažnai nepasakyti 

vertinimo kriterijai, ne visada grįžta prie nesuprastų dalykų. Vertintojai 19 pamokų (21 proc.) kaip tobulintiną pamokos 

aspektą nurodė išmokimo, pasiekimų stebėjimą. Siekiant, kad išmokimo stebėjimas taptų veiksmingas, informatyvus, 

nekeliantis įtampos, jo metu sukaupta vertinimo informacija suteiktų galimybių koreguoti mokymą (-si) pamokoje bei 

planuoti kitų pamokų veiklą, mokytojams vertėtų nuosekliau taikyti esmines „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo“ 

sampratos nuostatas: išmokimo stebėjimas turi vykti nuolat, naudojant kuo įvairesnius tikrinimo būdus, į šį procesą turėtų 

įsitraukti kuo daugiau mokinių, pamokoje turėtų būti numatyti ir su mokiniais aptarti sėkmingo užduoties atlikimo 

kriterijai“. Tik dalyje administracijos stebėtų pamokų formuluojami konkretūs, optimalūs vertinimo kriterijai. Jei jie visiškai 

nenurodomi, tai mokiniai neturi galimybių įsivertinti. Dažnai pamokos uždavinys formuluojamas iš mokytojo, bet ne iš 

mokinio pozicijos, todėl mokinys neturi įpročio ir nejaučia atsakomybės kaskart pasitikrinti pasiekimus kiekvienoje 

pamokoje. Dažnai ir labai dažnai daugiau negu pusė mokinių teigia, kad turi galimybę įsivertinti savo pasiekimus pamokoje. 

Dalis mokinių įsivertina per kiekvieną pamoką. Didesnioji dalis - per kontrolinius darbus, žinių patikrinimo testus, 

savarankiškus darbus, kas pora savaičių, kai tikrinami namų darbai. Mažesnė dalis mokinių retai įsivertina: du kartus per 

mėn, ir rečiau, per „trikampius“ susirinkimus. Mokytojai teigia, kad dažnai pateikia vertinimo kriterijus, mokiniai dažnai 

įsivertina savo pasiekimus, ypač I–II klasių mokiniai. Dalis mokytojų aiškius vertinimo kriterijus pateikia kiekvieno naujo 

pamokų ciklo ar temos pirmoje pamokoje ir, atsiradus reikalui, darbo eigoje.  

2. Ar aptariamos su mokiniais mokymosi proceso sėkmės ir nesėkmės pamokos pabaigoje? Visų klasių mokiniai pildo 

„Mokinio asmeninės pažangos fiksavimo lapus“, vyksta „Refleksijos dienos“. Dauguma mokinių dažnai aptaria su dalykų 

mokytojais savo mokymosi proceso sėkmes ir nesėkmes, galimybes, ką keisti ar tobulinti, po k.d., sav.d, kas kelintą 

pamoką, kai pasiklausia, per refleksiją. Mažesnė dalis mokinių retai aptaria arba visai neaptaria. Dauguma mokytojų teigia, 

kad kiekvieno pusmečio pabaigoje su mokiniais aptaria, kaip jiems sekėsi, su kokiais sunkumais susidūrė, prašo parašyti kas 

patiko pamokoje, ką siūlo keisti. Aptaria sėkmės ir nesėkmės po kiekvieno k.d. Tačiau dalis mokytojų teigia, kad pusmečio 

pabaigoje su kiekvienu individualiai aptarti sėkmes ir nesėkmes yra sudėtinga, todėl dažniausiai vyksta bendras klasės 

mokinių sėkmių ir nesėkmių aptarimas (kas nori individualiai siūloma ateiti po pamokų). Klasės auklėtojai aptaria per 

refleksijos dienas. Iš administracijos stebėtų pamokų protokolų išvadų paaiškėjo, kad daugelyje pamokų  tam nelieka laiko, 

nes daugiausia pamokos laiko skiriama temos išdėstymui. Jeigu pamokos uždavinyje nėra formuluojami pasiekimų 

vertinimo kriterijai, kas padėtų taupyti pamokos laiką, tai ir įsivertinimas tampa sudėtingas. Tik dalyje pamokų mokytojai 

grįžo prie pamokos uždavinio, skatindami mokinius „pasimatuoti“ savo pasiekimus su pamokos pradžioje iškeltu uždaviniu.  

3. Ar mokiniai pamokose geba įsivertinti savo pasiekimus, stebėti savo pažangą ir kaip dažnai tai pastebima? 

Dauguma mokinių mano, kad įsivertinimas pamokoje padeda patirti sėkmę, tobulinti savo gebėjimus ir kelti mokymosi 

motyvaciją. Mažiau negu pusė mokinių mano, kad įsivertinimas nėra svarbus. Mokytojų teigia, kad kartais pavyksta 

mokiniams save įsivertinti, kai kurie mokinai nenoriai tai daro. I-II kl. – didesnė pusė mokinių, o vyresnių – dauguma. Dalis 

mokinių geba įsivertinti savo pasiekimus, o kitiems tai yra padaryti sunku. 

Dalyje stebėtų pamokų mokiniai skatinami ir geba savikritiškai įsivertinti savo pasiekimus, stebėti pažangą, kelti mokymosi 

tikslus. Išorinio vertinimo metu pavienėse stebėtose ugdymo veiklose atsispindėjo mokytojų tikėjimas mokinių gebėjimu 

siekti pažangos ir tik dalyje (38 proc.) vertintojų stebėtų pamokų mokiniai informuoti apie padarytą asmeninę pažangą, 

mokytojai mažai skatino mokinius siekti aukštesnio pasiekimų lygmens, per mažai skyrė dėmesio gabiesiems mokiniams.   

4. Kaip dažnai mokytojai skatina mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi?  Beveik visi mokiniai mano, kad 

už savo mokymosi rezultatus yra atsakingi patys. Daugumos mokinių nuomone aukštesnių tikslų padeda siekti asmeninė 

motyvacija. Dalis paminėjo mokytojus, tėvus, draugus. Iš stebėtų pamokų išvadų- mokytojai skatina įsivertinti, bet retai 

sudaro tam sąlygas arba suteikia galimybę, palikdami laiko ir pasiūlydami formas. Tik dalyje pamokų įsivertinimui 

pamokoje skiriama pakankamai dėmesio. Mokiniai retai jaučia poreikį įsivertinti, ugdomas poreikis bei gebėjimas tapti 

savivaldžiai besimokančia asmenybe keliant savo mokymosi tikslus-mokytis gyvenimui. Mokinių įsivertinimui naudojami 

individualūs pažangos stebėjimo lapai.  Iš mokytojų apklausos duomenų paaiškėjo, kad dauguma mokytojų skatina 

mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ar stengiasis tai daryti, nes mokymosi rezultatai priklauso nuo jų pačių 

įdėto darbo, pastangų. Dalis mokytojų mano, kad tai turi daryti pastoviai visi mokytojai, nes mes mokykloje ugdome 

brandžią asmenybę, kuri privalo prisiimti atsakomybę už įvairius savo poelgius, ne išimtis ir mokymasis.  

 2.4.2.  vertinamas 2 lygiu   

 

Rekomendacijos 2018-2019 m.m. Molėtų gimnazijos veiklos plano rengimo grupei (atsižvelgti į įsivertinimo 

išvadas) 

1. Pateikti pamokos uždavinį su aiškiais vertinimo kriterijais, padedančiais ugdyti gebėjimus bei kompetencijas, įsivertinti 

žinias.  

2. Ugdymo(si) procese ugdyti mokinių įsivertinimo gebėjimus 

3. Sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti išmokimo stebėjimo kompetenciją bendradarbiaujant tarpusavyje  

4. Išmokimo stebėjimui ir asmeninės pažangos patikrinimui naudoti įvairesnius ir efektyvesnius būdus. 

5. Tobulinti kaupiamojo balo vertinimo sistemą. 


