
Tikras atradimų kelias – tai ne
naujų vietovių ieškojimas, o
regėjimas naujomis akimis.

(Marcel Proust (1871-1922)



„UGDANT MOKINIŲ VERTYBINES NUOSTATAS, BENDRUOSIUS GEBĖJIMUS, ASMENS
KOMPETENCIJAS, SVARBU MOKYTI IR SKATINTI MOKINIUS ĮSIVERTINTI BEI REFLEKTUOTI
SAVO MOKYMĄSI. MOKINIŲ SAMPRATA APIE TAI, AR JIE GERAI SUPRATO, AR PASIEKTAS
JŲ MOKYMOSI TIKSLAS, GALI PADĖTI TOBULINTI MOKYMĄ IR MOKYMĄSI“.

(TATJANA BALVOČIENĖ)



„VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO METODAI SOCIALINIUOSE MOKSLUOSE“

Parengė socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė I. Ruškė



SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS ĮSIVERTINIMO IR
VERTINIMO BŪDAI

Pagrindinė vertinimo ugdymo procese paskirtis – padėti mokiniams mokytis.

Vertinimas ugdymo procese:
• formuojamasis vertinimas
• diagnostinis vertinimas

Vertinimas baigus programą:
• apibendrinamasis vertinimas



FORMUOJAMOJO VERTINIMO BŪDAI

• Stebėjimas
• „Greitoji pagalba“
• Veiksmingi klausimai
• Pokalbis
• Diskusija



Dailės ir technologijų mokytoja 
Edita Jurkaitienė

dalijasi savo gerąją patirtimi.



Pamokų metu mokinius skatina vienas kito darbus, jų atlikimą, pristatymą
vertinti. Be to siūlo ir įsivertinti savo veiklas, dalyvauti grupinėse veiklose.
Mokydamiesi vertinti kitų ir savo darbus pagal pateiktus kriterijus, mokiniai
geriau supranta gero darbo ar tinkamo jo atlikimo reikalavimus. Mokosi įžvelgti
savo ir kitų veiklos, atlikčių stiprybes, bei tobulintinas sritis.
Mokytoja naudoja nebaigtų sakinių metodą- per technologijų pamokas mokiniai
pildo technologinę lentelę, kurioje reikia užpildyti sakinius: norėčiau daugiau
sužinoti..., atlikdama užduotį, aš sužinojau..., dar reikėtų daugiau pasidomėti... .



Pamokose naudojamas refleksijos metodas-
paprašoma atsakyti į klausimus.
Kaip jauteisi atlikdamas užduotį? Kodėl?
Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kodėl?
Ką naujo sužinojai atlikęs užduotį? Kodėl?
Kas buvo sunkiausia atliekant užduotį?
Koks buvo tavo konkretus indėlis?
Ar grupės nariai vykdė pareigas?
Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?
Ką reikėtų patobulinti?
Ką darytum kitaip?



Darbas grupėse vertinamas

Pyrago dalijimo metodu- grupės nariai turi padalyti apskritimą-„pyragą“ į tokias dalis,
kurios vaizdžiai rodytų kiekvieno grupės nario indėlį į grupės darbą.
Dar vienas būdas rečiau naudojamas - lentelė, kurią turi kiekvienas užpildyti.

Grupės pavadinimas

Mokinio vardas, pavardė

Kuo prisidėjau prie grupės darbo: 

trys svarbiausi dalykai

1.

2.

3.

Ko išmokau dirbdamas grupėje?

1.

2.

3.

Ką kitą kartą daryčiau kitaip?

1.

2.

3.

Vertinimo kreivė.



Istorijos mokytojo 
Arūno Mikalausko 

vertinimo ir įsivertinimo metodai pamokose



Pamokas struktūrizuotos, numatyti vertinimo taškai už
kiekvieną veiklą. Pamokos finiše mokiniai dažniausiai
įsivertina žinias. Kas kelintą pamoką taškai virsta
pažymiais, suteikiant galimybę pasitaisyti.



Veiklų viešinimas

Praeitą vasarą mokytojas Arūnas buvo

pakviestas dalyvauti nacionaliniame
projekte ,,Atminties kelias,, , kuris prasidėjo

birželio pabaigoje Gargžduose ir po 40
miestų baigėsi gruodžio mėnesį Telšiuose.
Ta tema parengti tekstai įvairiuose
leidiniuose, kaip Veiviržėnų gimnazijos
istorijos mokytojas. Rugsėjo mėn. kartu su

mok. Alma Vanagiene, muziejininke
Valdonija Karaliūniene, 9 kl. mokiniais
surengė Atminties kelią Veiviržėnuose.

Patirtimi mokytojas dalinosi gimn.
svetainėje, bei Bangoje.
Tolerancijos, stažuotės Airijoje, Sausio 13,

Holokausto, Vasario 16, kosmonautikos,
Ukrainos ir dar kitų pamokų temomis
patirtis publikavau gimn. svetainėje, bei

Bangoje.



Technologijų mokytojos
Inetos Ruškės

vertinimo ir įsivertinimo metodai



TECHNOLOGIJŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA

1. Mokinių pastangos vertinamos papildomu pažymiu mokymosi motyvacijai skatinti:

 už dalyvavimą konkursuose, parodose, olimpiadose;

 už papildomą darbą (pranešimų, projektų rengimas, jų pristatymas).

2. Kaupiamasis vertinimas (ženklais, simboliais, pagyrimais, pastabomis), siekiant operatyviai suteikti 

informaciją apie mokinio pastangas atliekant užduotis:

 už aktyvų darbą pamokoje.

3. Pateikties (prezentacijos) vertinimas.

Pateikties pristatymo balai sumuojami ir konvertuojami į pažymį.



Technologijų pamokos pavyzdys

Turinio apimtis. Mityba. Vietinės ir atvežtinės daržovės.

Veiksmai ir (arba) darbo operacijos. Šviežumo požymių nustatymas, rūšiavimas.

Mityba. 5 kl. pamokos tema „Daržovės“. Pamokos uždaviniai: įvardyti dažniausiai vartojamas daržoves, jų

grupes; apibūdinti svarbiausias jų maisto medžiagas, sudėtį ir vertingąsias savybes, iš daržovių pagamintų

produktų asortimentą prekybos centruose; parengti informaciją kitiems vartotojams ir kūrybingai, estetiškai ją

pateikti.



Mokymosi mokytis kompetencijai ugdyti naudojama kubo išklotinė

Įvardija (dažniausiai naudojamos daržovės; 

maistui naudojama augalo dalis)

 Sugrupuoja (daržovių grupės su pavyzdžiais)

 Aprašo (kokių maistinių medžiagų yra 

daržovių sudėtyje?)

 Palygina (kokia sudėtis ir vertingosios 

savybės?)

 Susieja (ar gali žmonės gyventi be daržovių?; 

kas verčia taip galvoti?)

 Išanalizuoja (daržovės ir iš jų pagamintų 

produktų asortimentas prekybos centruose)



„Voratinklis“ įsivertinimui. Kairėje pusėje – mokytojo pateiktas, dešinėje – mokinio užpildytas.

Mokinių darbas organizuojamas grupėmis,

kiekviena grupė gauna skirtingą užduotį

(pagal mesto kubo viršutinės sienelės

užrašą) ir ją atlieka: renka informaciją, ją

sistemina, analizuoja, parengia pristatymus

ir pristato. Įsivertina. Mokinių

įsivertinimui galima naudoti schemą, kurią

išanalizavus įvertinti mokinių pažangą bei

planuoti tolesnį mokymą(si).



Mokinių įsivertinimui technologijų pamokose naudojami įvairius metodai, vienas jų – voratinklis, kurio kraštuose –
kriterijai. Pateiktu atveju kriterijai orientuoti į mokinių savarankiško darbo, kur mokytojas tik konsultantas, veiklas 
(darbo ir veiklų planavimą, informacijos paiešką, atranką, sisteminimą, pateikimą, pristatymo rengimą ir pristatymą). 

Prieš atliekant įsivertinimą, būtina kriterijus ir jų lygius bei požymius aptarti su mokinimais.



Dailės mokytojos
Alvos Giržadienės

vertinimo ir įsivertinimo metodai



DAILĖS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO METODIKA

Formuojamasis

• Mokinių stebėjimas pokalbio, diskusijos, kūrybinio proceso metu.

• Skatinimas kalbėti apie meno kūrinius (pateikiamos vaizdinės medžiagos, pavyzdžių aptarimas, analizė).

• Baigtos užduoties darbų peržiūra, aptarimas.

Neformalusis

• Mokinių dalyvavimas pamokoje, pastangos vertinamos pagyrimu, pastabomis.

Kūrybinės užduoties pamokų ciklo, skirto atskirai temai, kaupiamojo vertinimo etapai –

I.

• teorinis klasės darbas dailės sąsiuvinyje (persirašyta užduoties formuluotė, atliktos kitos, su kūrybiniu darbu 

susiję užduotys) – 1-2 balai;

• savitos idėjos, kompozicinio sprendimo paieška (eskizai) – 2-3 balai;

• pasirinkto kompozicinio varianto perkėlimas (linijinis kompozicinis sprendimas pasirinktame formate) – 5-7 

balai.

II.

• darbas technikoje (tikslingas, pagal numatytus iš anksto reikalavimus, priemonių ir technikų pasirinkimas ir 

naudojimas) – 4 balai;

• kūrybinės užduoties vykdymas (eigos nuoseklumas, atsiskaitymas laiku) – 2 balai;

• darbo baigimas (meninis sprendimas, originalumas, išbaigtumas) - 4 balai.



Mokytojas, gavęs grįžtamąjį ryšį, toliau planuoja veiklas, nurodydamas 
mokinio mokymosi pažangą ir stipriąsias vietas, nustatydamas 
galimybes jiems įveikti. 


