
KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA 

2021 m. analizuota vertinimo sritis. 

2 srities ,,  Ugdymas(-is) ir mokinių patirtys“ rodiklio: 2.4.2. Mokinių įsivertinimas, raktiniai 

žodžiai: dialogas vertinant, įsivertinimas kaip savivoka. 

 

APIBENDRINIMAS IR REKOMENDACIJOS 2022 M. VEIKLOS TOBULINIMUI 

1. Pagrindinė vertinimo ugdymo procese paskirtis – padėti mokiniams mokytis. To siekiama 

nuolat mokiniams teikiant konstruktyvų atsaką, įtraukiant juos į vienas kito vertinimo ir įsivertinimo 

veiklas. 

2. Konstruktyvus mokytojo ir mokinio dialogas gali būti: 

 Tikslingi klausimai, kurie skatina mokinius paaiškinti, patikslinti, sukonkretinti savo atsakymus 

ar kitokio pobūdžio atliktis.  

 Rašytinis ar sakytinis individualus ar apibendrintas komentaras, kuriame aiškiai įvardijama, kas 

atlikta gerai, ką ir kaip reikėtų taisyti.  

 Individualus pokalbis, kurio metu mokytojas gali užduoti klausimų, skatinančių mokinį atpažinti 

savo atliekamo darbo stiprybes ir trūkumus, numatyti tobulinimo būdus.  

 IT programėlių panaudojimas. 

 Įsivertinimas panaudojant EMA, EDUKA pratybas. 

3. Vertinimui ir įsivertinimui gali būti taikomi įvairūs būdai: laisvos formos refleksijos, 

mokymosi dienoraščiai, struktūruoti klausimai, kriterijų aprašai, įvairios grafinės formos ir pan. 

Mokinių atliktis ir jų refleksijos pavyzdžius rekomenduojama kaupti vertinimo aplankuose. 

Vertinimo aplankas yra mokinio daromos pažangos stebėjimo įrankis, svarbus informacijos šaltinis 

mokymo ir mokymosi veiklai planuoti. 

4. Kokiu būdu bus užduodami įsivertinimo klausimai mokiniams, raštu ar IKT priemonėmis, nėra 

svarbu, bet tiktų kaitalioti įsivertinimo formas, daryti jas kaip įmanoma labiau suprantamas, pritaikant 

mokinių amžiui. 

5. Mokytojai turi suplanuoti laiką mokinių įsivertinimui, labai svarbu mokiniams įsivertinti savo 

pasiekimus kasdien, nes nuolatinis įsivertinimas ugdo ir tobulina mokinių kompetencijas.  

6. Mokinių įtraukimas į vertinimo ir įsivertinimo veiklas sudaro prielaidas puoselėti vertinimo 

kultūrą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne matavimui ir įvertinimui, bet mokymuisi ir 

įsivertinimui. Tokios kultūros puoselėjimas padeda mokiniams prisiimti atsakomybę už savo 

mokymąsi, ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimus. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Aktyvinti MT darbą siekiant susitarimų bei dalijimosi gerąja patirtimi:  

 tęsti tikslinius kolegialius pamokų stebėjimus, taikant modelį „Mokomės vieni iš kitų“;  

 dirbti taikant šiuolaikinę mokymosi paradigmą-mokytis planuoti pamoką, kad mokiniai dirbtų 

savarankiškai, o mokytojas atliktų tik vadovo, konsultanto funkciją pamokoje;  

 organizuojant pamokas individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį; 

 planuoti ir vykdyti 5-7 minučių kiekvienos pamokos refleksiją.  

 siekiant mokinių asmeninės ūgties kiekvienam mokytojui aktyviau bendradarbiauti su kolegomis, 

mokinių tėvais, principu: mokinių tėvai - mokytojas – pagalbos specialistai-mokytojo padėjėjas. 

2. Mokyklos vadovams atnaujinti pedagoginės veiklos priežiūros tvarką ir aktyviau vykdyti 

mokytojų ugdymo proceso veiklos priežiūrą. 

3. Papildyti „Kauno Pilėnų progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos“,  

(2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-98) VIII skyrių „Mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimas 

bei lankomumo fiksavimas“,  

4. Sukurti vieningą 1-4 klasių mokinių įsivertinimą parengiant „Asmeninės ūgties“ aplankus. 

5. Papildyti 5-8 klasių „Mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimo lapus“ mokinių lūkesčiais. 


