
 
 

 GILUMINIO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

2022 m. tirtas rodiklis: 

2.4.1. Vertinimas ugdymui 

Giluminiam įsivertinimui naudoti šaltiniai: 

1. Pamokų įrašai Tame.  

2. Eduka ir Ema platformos. 

 

Giluminiam įsivertinimui naudoti tyrimo metodai: 

Mokytojų, III-IV klasių mokinių ir jų tėvų apklausos Google Forms platformoje. 

 

2.4.1. Vertinimas ugdymui – 3,5 

Komentaras - Rodiklis patobulintas. 

 

2 lygis 4 lygis Rodiklio iliustracijos 

įvertinimas 

80 proc. mokytojų numato vertinimo 

kriterijus pamokose. 

 

95 proc. mokytojų numato vertinimo 

kriterijus pamokose. 

 

3,6 (90 proc.) 

 

60 proc. III-IV klasių mokinių, 

teigia, kad visada su jais aptariami 

atlikto darbo vertinimo kriterijai. 

 

80 proc. III-IV klasių mokinių, 

teigia, kad visada su jais aptariami 

atlikto darbo vertinimo kriterijai. 

 

4 (91 proc.) 

85 proc. mokytojų įvairiais būdais 

vertina mokinio pažangą. 

 

100 proc. mokytojų įvairiais būdais 

vertina mokinio pažangą. 

 

4 (100 proc.) 

 

80 proc. III-IV klasių mokinių teigia, 

kad mokytojai juos giria per 

pamoką. 

 

90 proc. III-IV klasių mokinių teigia, 

kad mokytojai juos giria per 

pamoką. 

 

2 (80 proc.) 

 

70 proc. mokytojų renka duomenis 

apie mokinio pažangą: aplankuose, 

lentelėse, diagramose, asmeniniuose 

užrašuose, elektroninių pratybų 

suvestinėse. 

 

90 proc. mokytojų renka duomenis 

apie mokinio pažangą: aplankuose, 

lentelėse, diagramose, asmeniniuose 

užrašuose, elektroninių pratybų 

suvestinėse. 

 

3 (80 proc.) 

 

80 proc. mokytojų teikia informaciją 

mokiniui ir jo tėvams apie ugdymosi 

rezultatus (Tamo dienyne, 

individualių pokalbių metu, tėvų 

susirinkimuose, ,,Tėvų dienose“). 

 

90 proc. mokytojų teikia informaciją 

mokiniui ir jo tėvams apie ugdymosi 

rezultatus (Tamo dienyne, 

individualių pokalbių metu, tėvų 

susirinkimuose, ,,Tėvų dienose“). 

 

4 (100 proc.) 
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2 lygis 4 lygis Rodiklio iliustracijos 

įvertinimas 

85 proc. mokinių tėvų teigia, kad 

mokytojai teikia informacijos apie 

mokinio ugdymosi rezultatus. 

 

95 proc. mokinių tėvų teigia, kad 

mokytojai teikia informacijos apie 

mokinio ugdymosi rezultatus. 

 

4 (97 proc.) 

 

Vasario - kovo mėn. mokykloje buvo atlikta III-IV klasių mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų apklausa 

apie vertinimą ugdymui. Apklausoje dalyvavo 134 III-IV klasių mokiniai. Mokiniai, atsakydami į 

anketos klausimus, išreiškė savo nuomonę apie vertinimą ugdymui, kaip jie mato savo mokymosi 

pažangą. Apklausoje taip pat dalyvavo 16 mokytojų. Klausimai apie vertinimą ugdymui buvo pateikti 

ir III-IV klasių mokinių tėvams. Viso apklausoje sudalyvavo 96 mokinių tėvai.  

 

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS: 

Mokinių:  Mokiniai žino, koks turi būti gerai atliktas darbas, nes tai aptaria su mokytoja. Savo 

mokymosi pažangą mato elektroninėse pratybose, asmeniniuose užrašuose. 

Tėvų: Tėvai visada žino, kaip vertinami vaiko darbai. Dauguma tėvų teigia, kad ugdymas atitinka 

vaiko gebėjimus. Taip pat galvoja, kad mokytojai skatina vaiką siekti asmeninės pažangos. 

Mokytojų: Mokytojai planuoja pamoką taip, kad visi mokiniai ko nors išmoktų ir patirtų sėkmę.  su 

mokiniais aptaria, koks turi būti gerai atliktas darbas, siekia kiekvieno mokinio individualios ir 

asmeninės pažangos, kiekvienam mokiniui suteikia galimybę pagerinti rezultatus ir teikia tėvams 

informaciją apie vaikų mokymąsi. 

ŽEMIAUSIOS VERTĖS: 

Mokinių: Mokytojas pamokoje pagiria mokinį. Savo mokymosi pažangą mokiniai mato TAMO 

dienyne. 

Tėvų: Dalis tėvų teigia, kad mokytojas kartais pagiria jų vaiką pamokų metu ir nepakankamai 

supažindina su vaiko asmenine pažanga. Nedidelė dalis tėvų mano, kad jų vaikui nesuteikiama 

galimybė pagerinti mokymosi rezultatus. 

Mokytojų: Maža dalis mokytojų mokinius vertina kiekvienoje pamokoje.   

 

 

IŠVADOS: 

1. Mokytojai vertindami ugdymąsi teigė: 

1.1. 100 proc. mokytojų dažnai planuoja pamoką taip, kad visi mokiniai ko nors išmoktų ir patirtų 

sėkmę; 

1.2. 100 proc. mokytojų su mokiniais aptaria, koks turi būti gerai atliktas darbas; 

1.3. 90 proc. mokytojų turi aiškius mokinių pažangos vertinimo kriterijus; 

1.4. 50 proc. mokytojų dažnai ir 50 proc. kartais vertina mokinius kiekvienoje pamokoje; 

1.5. 75 proc. mokytojų taiko visus vertinimo būdus: diagnostinį, formuojamąjį, apibendrinamąjį, 

formalų ir neformalų;  

1.6. Daugiausiai mokytojų (62,5 proc.) taiko formuojamąjį vertinimo būdą;  

1.7. 80 proc. mokytojų dažnai renka ir sistemina informaciją apie mokinio mokymosi rezultatus. 25 

proc. mokytojų teigia, kad kartais renka šią informaciją; 

1.8. 81 proc. mokytojų taiko diagnostinio vertinimo būdą pateikdami mokiniams savarankiškus darbus. 

Taip pat mokytojai taiko projektines veiklas, veiklas grupėse ir atliktų darbų aptarimus;  

1.9. 63 proc. mokytojų, atsižvelgdami į mokinių diagnostinio vertinimo rezultatus, planuoja visų ir 

kiekvieno mokinio ugdymą; 
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1.10. 100 proc. mokytojų dažnai siekia kiekvieno mokinio individualios ir asmeninės pažangos, 

kiekvienam mokiniui suteikia galimybę pagerinti rezultatus ir teikia tėvams informaciją apie vaikų 

mokymąsi;  

1.11. Mokytojai teikia tėvams informaciją apie mokinio mokymosi rezultatus šiais būdais: 88 proc. – 

TAMO dienyne ir individualiuose pokalbiuose, 75 proc. ,,Tėvų dienų“ metu ir 50 proc. – tėvų 

susirinkimo metu; 

1.12. Informaciją tėvams dažniausiai pateikia laiku 94 proc. mokytojų, o kartais – 6 proc. 

2. Mokiniai vertindami ugdymąsi teigė: 

2.1. 91 proc. mokinių teigia, kad mokytojai dažnai nurodo, koks turi būti gerai atliktas darbas; 

2.2. 73 proc. mokinių suvokia savo atlikto darbo kokybę; 

2.3. 49 proc. mokinių teigia, kad pamokos metu juos mokytojas pagiria ir 51 proc. mokinių mokytojas 

gira kartais; 

2.4. 81 proc. apklaustųjų teigia, kad savo mokymosi pažangą mato elektroninėse pratybose, 70 proc. 

komentare prie savo darbo, 51 proc. mokinių – individualios pažangos aplankuose. TAMO dienyne tai 

mato tik 20 proc. mokinių. 

3. Tėvai vertindami ugdymąsi teigė: 

3.1. 40 proc. tėvų savo vaiko ugdymo kokybę vertina labai gerai ir 45 proc. – gerai; 

3.2. informaciją apie vaiko mokymosi rezultatus 97 proc. tėvų sužino TAMO dienyne, 60 proc. – 

individualių pokalbių metu; 

3.3. 95 proc. tėvų visada arba dažnai žino, kaip vertinami vaiko darbai; 

3.4. 70 proc. tėvų žino, kad vaikai visada arba dažnai pamokų metu gauna pagyrimus, o 30 proc. tėvų 

teigia, kad mokytojas jų vaiką pagiria kartais; 

3.5. 81 proc. tėvų teigia, kad mokytojai skatina vaiką siekti asmeninės pažangos; 

3.6. 79 proc. mano, kad vaikui suteikiama galimybė pagerinti rezultatus; 

3.7. 92 proc. tėvų teigia, kad vaiko ugdymas atitinka jo galimybes ir gebėjimus; 

3.8. 27 proc. tėvų teigia, kad mokytojai tik kartais supažindina su vaiko asmenine pažanga; 

3.9. 5 proc. tėvų mano, kad jų vaikui nesuteikiama galimybė pagerinti mokymosi rezultatus. 

 

SIŪLYMAI: 

1. Pamokų metu daugiau dėmesio skirti mokinių neformaliam vertinimui pagiriant individualiai 

kiekvieną mokinį.  

2. Planuojant ugdymo turinį daugiau dėmesio skirti mokinių mokymosi rezultatų pagerinimui.  

3. Skatinti mokinius savo individualią pažangą ir informaciją stebėti TAMO dienyne. 

4. Klasių valandėlių metu, integruojant į kitus mokomuosius dalykus, dažniau akcentuoti ir priminti 

apie internetinius pavojus, jų žalą. Pasinaudoti internete esančiomis rekomendacijomis, vaizdo 

pamokomis.  

 

 

Parengė: Jolita Čistovienė, Daiva Kavoliūnienė, Daiva Žukaitytė 2022-05-09.  

 


