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Tyrimo trukmė: 2022 m. sausis–birželis.

Tyrime dalyvaujančios klasės:

2b – lietuvių kalbos pamokose;
5b – anglų kalbos pamokose;
5c – tikybos pamokose;
6a – lietuvių kalbos ir literatūros pamokose;
7a – technologijų pamokose.



Vertinimo ugdymui 
kriterijai pamokoje



Vertinimas ugdymui tikybos pamokose
Sėkmės:

● Labai apgalvotas pamokos turinys;
● Konkretus ir mokinius motyvuojantis pamokos uždavinys;
● Kiekvienas mokinys įdarbintas;
● Nors ir dirba grupėse, negali „pasislėpti už kitų nugaros“;
● Kiekviena užduotis vertinama kaupiamaisiais balais;
● Suteikiama galimybė išsikelti asmeninį tikslą (pasiekti norimą lygį);
● Pamatuojamas pamokos rezultatas.



Vertinimas ugdymui tikybos 
pamokose



IKT priemonės, padedančios įsivertinti 
lietuvių kalbos ir literatūros pamokose





VU tyrimo metu išryškėjusios lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokų sėkmės:

1. Mokiniai tapo aktyvesni, dauguma geba savarankiškai 
suformuluoti pamokos uždavinį, tinkamai įsivertinti, nurodyti, ko 
dar nemoka;

2. Dėl diferencijuoto uždavinio, formuojamojo vertinimo ir 
nuolatinio grįžtamojo ryšio kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę;

3. Taikomas „A mokinio“ metodas leidžia kiekvienam mokiniui 
pabandyti moderuoti pamoką: padėti klasei grįžti prie uždavinio, 
įsivertinti. 

4. Dėl kokybiškų refleksijų padaugėjo mokinių, kurie nori tobulinti 
savo gebėjimus lietuvių kalbos konsultacijose. Mokinių iniciatyva 
susiformavo nuolatinės papildomai besimokančiųjų grupės.



VU tyrimo sėkmės antros klasės lietuvių kalbos 
pamokose:

1. Pagerėjo mokinių įsivertinimo gebėjimai. Jie atsakingiau dirba 
pamokoje, įsitraukia į veiklas, stengiasi pasiekti užsibrėžtą tikslą, gali 
įvardinti, kas jiems sekasi, o ko dar reikėtų pasimokyti (tai padaryti 
padeda aiškūs vertinimo kriterijai);

2. Naudojant įvairius vertinimo metodus ir formas mokiniai pozityviau 
reaguoja į grįžtamąjį ryšį;

3. Sukurtos vertinimo sistemos padeda kiekvienam mokiniui patirti sėkmę;
4. Grįžtamasis ryšys mokytojui padeda planuoti kitas pamokas, pastebėti, 

kaip mokiniams sekasi, kaip jie jaučiasi.



Vertinimo ugdymui pamokoje pavyzdys







VU tyrimo sėkmės  5b klasės anglų kalbos pamokose

noriai įsitraukia į pamokos veiklas;

išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius;

Mokiniai:

tinkamai įsivertina pamokoje atliktas užduotis, įvardina, kas sekasi, aptaria 
klaidas ir jas koreguoja;

tikslingai planuoja mokymosi laiką;

numato tolesnius mokymosi žingsnius.



Mokytojui VU kultūros plėtojimas pamokose padeda:

įtraukti mokinius į sąmoningą mokymąsi;

išnaudoti IKT galimybes mokyti ir mokytis;

planuoti kitas pamokas.









VU tyrimo sėkmės 7a klasės technologijų pamokose
 

Mokiniai aktyvesni pamokoje, laisvesnis bendravimas, 
atsakingesnis įsitraukimas į veiklas. 

Mokiniai geba išsikelti individualius uždavinius. 
Įžvelgia savo ir kitų klasės draugų veiklos stiprybes bei 

tobulintinas sritis.
Mokinys, vertindamas save, ne tik pats mato savo 

pažangą, bet ir mokytojui parodo, ar visa  informacija buvo 
suprantama, ar reikia papildomos pagalbos. 



Įsivertinimo užduotys eigoje…

Pamokoje sužinojau
Buvo įdomu
Norėčiau daugiau sužinoti
Kaip sekėsi šią pamoką?

Sužinojau Išmokau

Kilo klausimų Pritaikysiu

Technologijose taikau įsivertinimą žodžiu ir raštu.  
Įsivertinimo būdai: individualus ir darbo grupėse.



Klausimas Atsakymas

Pamokoje labiausiai patiko
Pamokoje nepatiko
Būtų įdomu, jeigu…
Atlikęs darbą supratau
Mano požiūris pasikeitė, nes
Šia tema dar norėčiau...
Kitos pastabos...





Mokinių įsivertinimo pavyzdžiai




