
 

Grįžtamasis vertinimas 2019 metai 

 

Tikslas: Įvertinti mokyklos veiklos kokybės pokyčius per paskutinius dvejus mokslo metus pagal išorės audito nustatytus tobulintinus aspektus. 

Dalyviai: 5-8, I-IVg kl. mokiniai, mokytojai. 

Metodai, šaltiniai: pamokų stebėjimas (27); mokinių apklausa iqesonline (166 mok./83 proc.); įrašų  el.dienyne  analizė (5-10 kl.); mokytojų 

refleksija. 

Rezultatai: 
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IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITOS DUOMENYS (2017 M.) 2019 M.  GRĮŽTAMASIS VERTINIMAS  

Išvados Labai 

gerų ir 

gerų 

pamokų 

dalis 

Pamokų, 

kuriose 

stebėta 

rodiklio 

raiška, 

dalis 

Pamokų, 

kuriose 

rodiklių raiška 

pažymėta kaip 

pamokos 

stiprybė, dalis 

Detali pamokose stebėtų rodiklių raiška Mokytojų 

komentarai (kokių 

kilo sunkumų 

įgyvendinant išskirtus 

pamokos rodiklius) 

D
a
v
im

a
s,

 i
n

d
iv

id
u

a
li

za
v
im

a
s,

 s
u

a
sm

en
in

im
a
s 

Gabieji mokiniai dažniausiai ugdyti kartu su kitais, t.y. jiems 

neskirti gebėjimus atitinkantys iššūkiai, nesiremta jų mokymosi 

patirtimi aiškinant medžiagą, neišnaudotos gabiųjų galimybės 

teikti pagalbą klasės draugams. 

15-20 

proc. 

63 proc. 30  proc. Gabiems mokiniams sudaromos galimybės: 

 teikti pagalbą klasės draugams 

atliekant užduotis–13; 

 atlikti aukštesnio mąstymo gebėjimų 

reikalaujančias  užduotis –7; 

 talkinti mokytojui aiškinant 

mokymosi medžiagą–6. 

Trūksta laiko 

stipresniems 

mokiniams–1 

23,75 proc. pamokų mokiniams sudarytos neblogos arba 

tinkamos galimybės rinktis užduotis pagal savo gebėjimus, 

mokytojo pagalba mokantis buvo paveiki, o namų darbai 

diferencijuoti ir tinkamai susieti su mokymusi pamokoje. 

Mokytojams vertėtų suteikti mokiniams daugiau galimybių 

dirbti skirtingu tempu, atlikti skirtingo lygmens užduotis, 

rinktis skirtingas mokymo priemones ir informacijos šaltinius. 

23,75 proc.  74 proc. 37 proc. Atsižvelgiant į skirtingus gebėjimus, 

pasiekimus, poreikius, mokymosi stilius 

sudaromos galimybės: 

 gauti diferencijuotą, individualią 

mokytojo  pagalbą–12; 

 naudotis skirtingomis priemonėmis, 

šaltiniais–11; 

 atlikti skirtingas užduotis– 10 

 dirbti skirtingais būdais 

(individualiai, poromis, grupėse)–10; 

 gauti papildomas mokymosi 

užduotis–8. 

Pamokose mokytojai dažnai duoda skirtingas užduotis labai 

gerai ir ne itin gerai besimokantiems mokiniams 

71 proc.   75 proc. 
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Daugumoje   stebėtų pamokų mokomoji veikla buvo nukreipta į 

žinių perteikimą, dažniausiai šiose pamokose vyravo 

informaciniai atgaminamieji metodai (pasakojimas, paskaita, 

vaizdinės medžiagos demonstravimas, aiškinimas, klausymas, 

skaitymas, klausimai-atsakymai). Mokykloje vyrauja klasikinės, 

į vienpusį mokinių mokymą orientuotos paradigminės nuostatos 

ir tradiciniai mokymo būdai.  

32,5 proc. 

 

 

 

 

78 proc. 48,1 proc. Pamokose vyrauja –13 (taikomi–9)  aktyvaus 

mokymosi metodai, strategijos: 

 bendradarbiavimo–15;  

 praktinis, patyriminis–8; 

 kūrybinis–7; 

 probleminis, tiriamasis–7; 

 pratybų –5. 

 žaidybinis, vaidmenų–3; 

 diskusinis–2. 

 



Daugelio mūsų mokytojų pamokos yra įdomios 75 proc.   79 proc.  

Pamokoje naudojamos užduotys skatina mąstyti, spręsti 

įvairias problemas 

   82 proc.  

Mokytojai dažnai skatina mus aktyviai mokytis (teikti 

pavyzdžius, argumentuoti ir pan.) 

   87 proc.  

Pamokose dažnai ieškome informacijos, ją nagrinėjame, 

sprendžiame problemas, diskutuojame 

   87 proc.  

Mūsų mokykloje per pamokas daugiausiai kalba mokytojai    75 proc.  
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Retai sudarytos sąlygos mokiniams, padedant mokytojui, 

išsikelti tikslus, pasirinkti užduočių atlikimo būdus, įsivardinti 

mokymosi sunkumus ir problemas, bandyti jas spręsti, 

reflektuoti, tikslingai bendradarbiauti. Dėl mokytojo 

dominavimo nesudarytos sąlygos savivaldžiam mokinių 

mokymuisi. 

15-20 

proc. 

81,5 proc. 26 proc. Mokiniai skatinami, patys mokomi  inicijuoti, 

planuoti, organizuoti bei vertinti savo 

mokymosi procesą: 

 individualiai įsivertinti mokymosi 

pažangą, pasiekimus pagal numatytus 

kriterijus–16; 

 reflektuoti savo mokymąsi–12; 

 susirasti, analizuoti, sisteminti 

mokymuisi reikalingą informaciją–

11; 

 rinktis klasės, namų darbų užduotis, 

atlikimo būdą–8; 

 išsikelti mokymosi tikslus (ko, kaip, 

kokiu lygiu sieks išmokti)–7;  

 planuoti, valdyti mokymosi laiką–2; 

 planuoti  tolesnius savo mokymosi 

žingsnius–2. 

Skiriasi mokymosi 

tempas, susikaupimas 

darbui, pastangos–1 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir 

žingsnius jiems pasiekti 

78 proc.   85 proc. 

Pamokose mes skatinami kelti sau mokymosi tikslus, 

planuoti savo darbą 

   83 proc. 

Kas ir kaip vyks(-ta) pamokose planuoja ir sprendžia tik 

mūsų mokytojai 

   75 proc. 

Man patinka, kad pamokoje mokytojai palieka laiko 

apmąstyti, ko išmokau, ką dar reikėtų pasikartoti 

   87 proc. 

Man lengva planuoti savo mokymąsi, pamokoje nusimatyti 

tikslus (ko išmoksiu) 

   77 proc. 
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Daugumoje  pamokų sudarytos nepakankamos sąlygos mokinių 

bendradarbiavimui, netaikytos grupių mokymosi strategijos ir 

metodai. Nors mokiniai ir susodinti grupėmis, jiems skirtos 

užduotys nebuvo tinkamos bendravimui ir bendradarbiavimui. 

32,4 proc 85,2 proc. 40,7 proc. Taikomi bendradarbiavimo metodai: 

 darbas poromis –16; 

 darbas grupėse –7. 

 

 

Mes dažnai bendradarbiaujame įvairios sudėties ir dydžio 

grupelėse 

   87 proc.  

Kai iškyla mokymosi sunkumų, aš pagalbos kreipiuosi į 

bendraklasius 

   84 proc.  

Kai iškyla mokymosi sunkumų, aš pagalbos kreipiuosi į 

mokytojus 

   90 proc.  
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Mokytojai nepakankamai išnaudojo formuojamojo vertinimo 

formų ir būdų įvairovę, ypač pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį. 

Pamokose nepakankamai naudota vertinimo informacija 

ugdymui koreguoti, tinkamesnėms mokymosi strategijoms 

pasirinkti, mokiniai retai arba neveiksmingai skatinti planuoti 

tolesnius savo mokymosi žingsnius, tikslingai siekti optimalios 

asmeninės sėkmės, taisyti mokymosi spragas ir valdyti 

mokymąsi.  

TAMO dienyne teikiama informacija apie mokinių mokymąsi 

ir pažangą dažnai nėra pakankamai konkreti – ne visada 

nurodyta, ką mokinys jau išmoko, geba, ką turėtų daryti, kad jo 

pasiekimai būtų geresni. 

15-20 

proc. 

96,3 proc. 33,3 proc. Taikomos  formuojamojo vertinimo formos, 

būdai  padeda suprasti stipriąsias savo  

mokymosi puses bei spragas, parodo, ką ir 

kaip mokiniai  turėtų tobulinti: 

mokiniai.:  

 atsako į mokytojo/mokinių 

klausimus–19; 

 paaiškina tai, ką moka, suprato 

savais žodžiais–17; 

 apibendrina, reflektuoja pamoką 

(raštu, žodžiu)–12. 

 atlieka kontrolines diagnostines 

užduotis–10; 

 aiškina klaidas–10; 

 vertina bendraklasius–8; 

 pateikia pavyzdžių, kurie iliustruotų 

mokomąją medžiagą–4; 

 parodo savo išmokimą sutartais 

gestais, ženklais–2. 

mokytojas: 

 teikia mokiniams komentarus 

(žodžiu, raštu)– 20; 

 palygina mokinių pasiekimus su 

išsikeltu uždaviniu–14; 

 skiria taškus, simbolius pagal aiškius, 

iš anksto aptartus kriterijus–9; 

 analizuoja mokymosi sėkmių ir 

nesėkmių priežastis–3; 

       priima sprendimus dėl tolesnio 

ugdymo: 
 ugdymo turinio (temų apimties ir 

gilumo, metodų, priemonių, 

vertinimo formų) pasirinkimo, 

koregavimo–6; 

 namų darbų diferencijavimo 

atsižvelgiant į tai, kiek mokinys 

išmoko pamokoje–5; 

 mokymosi pagalbos teikimo (būdų, 

apimties ir pan.)–2; 

 asmeninės pažangos planavimo–2. 

TAMO DIENYNO ĮRAŠAI 

 Informacija apie  mokymosi 

pažangą, pasiekimus – 33 proc. 

Sunkiausia 

kiekvienam mokiniui 

parodyti, kaip jis 

turėtų tobulėti, ypač 

jeigu mokinys to 

nesiekia–1 



 Informacija aiški, konkreti, bet 

tik apie mokymosi pastangas 

(pasiruošimas pamokai, namų 

darbai, elgesys pamokoje) – 65 

proc. 

 Įrašai neteikia informacijos apie 

pažangą, pasiekimus, netinkamai 

suformuluoti – 2 proc. 

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 

 

79 proc.   84 proc.  

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 87 proc.   86 proc.  

Mokytojai dažnai man asmeniškai (ir kitiems) pasako, ko 

reikėtų, kad mokyčiausi geriau, sėkmingiau 

   76 proc.  

Beveik kiekvienoje pamokoje paliekama laiko permąstyti, 

ko išmokome, kas trukdė geriau mokytis 

   65 proc.  

Mūsų yra prašoma pasidalinti idėjomis, kaip būtų galima 

pagerinti mokymą(si) 

   81 proc.  

Už gerą mokymąsi man yra padėkojama    84 proc.  

Dažnai vertiname ne tik savo, bet ir draugų atliktas 

užduotis, kūrinius, idėjas 

   88 proc.  

Mes dažnai su mokytojais aptariame, kaip mums sekasi 

mokytis ir tobulėti 

   82 proc.  

 

Rezultatų apibendrinimas: 

Visos tirti pamokos rodikliai įvertinti geriau negu 2017 m. 

Labiausiai pakilo rodiklio „Mokymosi įvairovė“ vertinimas, mažiausiai – „Savivaldumas mokantis“. 

Siūlomi pamokų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2019-2020 m.m.: 

3.1. Gabių mokinių ugdymas (dažnesnis probleminio-tiriamojo mokymosi metodo, aukštesnio mąstymo gebėjimų reikalaujančių užduočių taikymas 

ir sąlygų sudarymas patiems mokiniams planuoti, organizuoti bei vertinti savo mokymosi procesą). 

3.2. Grupių mokymosi strategijos ir metodai (didesnė metodų įvairovė ir veiksmingumas). 
3.3. Vertinimo informacijos analizė ir panaudojimas (gilesnis klydimo priežasčių, suvokimo spragų aptarimas;  klasės ir namų užduočių, mokymosi 

būdų,  mokymosi medžiagos apimties diferencijavimas atsižvelgiant į tai, kiek mokinys išmoko pamokoje;  operatyvus mokymosi pagalbos 

organizavimas). 

 

Vidaus įsivertinimo grupė 

Jūratė Kavoliūnienė 

Virginija Danienė 

Nijolė Leišienė 

Laima Kvedaravičienė 


