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Vertinimo ir įsivertinimo metodų ir grįžtamojo 
ryšio reikšmė mokinių individualiai pažangai

Darbą parengė: pradinių klasių mokytoja Ina Verbutienė



Vertinimas – neatsiejama mokymo ir 
mokymosi dalis

• Pagrindinė vertinimo ugdymo procese paskirtis – padėti
mokiniams mokytis.

• Labai svarbu įtraukti mokinius į vienas kito vertinimą ir
įsivertinimo veiklą. Mokydamiesi vertinti kitų ir savo
darbus pagal pateiktus kriterijus, jie geriau supranta gero
darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus. Mokosi
įžvelgti savo ir kitų veiklos, atlikčių stiprybes bei
tobulintinas sritis.

• Vertinimas padeda nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo
turinį ir metodus.



Pradinio ugdymo mokinių 
pasiekimai ir pažanga 
vertinami taikant 
formuojamąjį ugdomąjį, 
diagnostinį, apibendrinamąjį 
sumuojamąjį vertinimą.



Formuojamasis vertinimas. 

Formuojamojo ugdomojo vertinimo tikslas yra padėti vaikui mokytis, 
numatant mokymo(si) uždavinius, kryptį, konkrečius žingsnius, mokymosi 
perspektyvą. Formuojamasis ugdomasis vertinimas vyksta nuolat ugdymo 
proceso metu ir ne pamokos metu – stebint, kaip mokiniai elgiasi, kaip 
bendrauja ir bendradarbiauja ir t.t.

Informacija teikiama mokiniui dažniausiai žodžiu, o prireikus − ir raštu. Tokiu 
atveju mokytojas parašo komentarą į sąsiuvinius, kontrolinių darbų, testų 
lapus, pasiekimų knygeles ar pan. Informacija pateikiama apie mokinio 
mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes, ką reikėtų daryti, kad 
pasiekimai būtų geresni.



Formuojamojo vertinimo būdai

• Stebėjimas  

• „Laiptai”

• ,,Šviesoforas”

• Pokalbis

• Diskusija

• Mini testas ( naudojamos ir IKT )



Įsivertinimas pagal spalvas





„Laiptai“

Taisyklingai atliktos 
visos užduotis

Taisyklingai atlikta 

daugiau negu pusę 

užduočių

Taisyklingai atlikta 

nurodytas užduočių 

minimumas. 



Vaikų skatinimo priemonės



Skatinimo priemonės - gėlytės



Diagnostinis vertinimas

Šio vertinimo tikslas − siekis įvertinti esamą padėtį: 
nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, 
numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Diagnostinis 
vertinimas vykdomas pagal iš anksto su mokiniais 
aptartus vertinimo kriterijus. Jis  paprastai atliekamas 
tam tikro ugdymosi etapo (temos, kurso) pradžioje ir 
pabaigoje.



Lietuvių kalboje renkamos pupos



Matematikos pamokoje renkami riešutėliai ir 
braižoma diagrama



Pasaulio pažinimo pamokoje mokiniai 
renka giles



„Voratinklis“

Vertinimo ir įsivertinimo įrankis „Voratinklis“ – vizualus 
grafinis veiklos rezultatų / pažangos (įsi)vertinimo būdas, kurį 
gali naudoti tiek mokytojai, tiek mokiniai. Jis gali būti 
naudojamas: darbui pamokoje (įsi)vertinti, stebėti ir fiksuoti 
mokymosi pažangą ilgesnį laikotarpį.



Atsiskaitomoji pamoka. Mokiniai gauna 5-7 uždavinius. Juos mokytoja įvertina
taškais ir gautus taškus mokiniai atideda ant ašių ir taip nubrėžia voratinklį.



Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas

Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas taikomas trumpesnio ar 
ilgesnio ugdymo ciklo ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. 

Mokinių mokymosi pasiekimų atitinkamose apskaitos suvestinės skiltyse 
įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis −
patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis. Jei mokinys nepasiekė 
patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. Dorinis ugdymas 
vertinamas „padaryta pažanga“ (p.p.) arba „nepadaryta pažanga“ (n.p.). 
Tokiomis pačiomis kategorijomis vertinama specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių pažanga.



Apibendrinamieji vertinimai



Išvados

• Padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(si) 
kryptį bei veiksmus, patvirtinti daromą pažangą.

• Moko pačius mokinius atidžiai klausyti, vertinti ir 
komentuoti savo bei savo draugų darbą.

• Suteikia mokytojui grįžtamąją informaciją apie 
mokymosi pažangą.


