
TEMINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

2020 m. gruodžio 28 d.,  Reg. Nr. 3R-349 

Teminiu įsivertinimu tirtas „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“ (2.4.1. Vertinimo ugdant aspektas). Atliktos mokinių ir mokytojų 

apklausos. Remtasi NŠA metinėmis apklausomis tėvams, mokytojams, mokiniams. 

Paaiškinimai: 

... tarp žemiausių verčių 2019 m. apklausoje; 

... tarp aukščiausių verčių 2019 m. apklausoje; 

+℅,  - teigiamai (visiškai sutinku, iš dalies sutinku) ir -℅ - neigiamai (iš dalies nesutinku, nesutinku) atsakiusiųjų dalis procentais. 

 

Grįžtamojo ryšio kokybės 2019 ir 2020 metais palyginimas 

Tema 2019 m. įverčio 

vidurkis 

2020 m. įvertis Pokytis 

(teigiamas, neigiamas) 

 mokytojai mokiniai mokytojai mokiniai mokytojai mokiniai 

1. Pastangos: 

 Per atsakomybę 

 Per planavimą 

 Įvertinimas pažymiu 

 

 

3,55 

 

3,28 

2,9 

 

3,46 

3,43 

 

3,63 

3,20 

7,55 

 

 

-0,12 

 

0,35 

0,3 

2. Sėkmė 3,6 2,7 3,71 3,38 0,11 0,68 

3. Vertinimo aiškumas 3,75 3,5 3,82 3,48 0,07 -0,02 

4. Mokymo proceso individualizavimas (matyti kiekvieną 

mokinį) 

3,43 2,85 3,61 2,95 0,18 0,1 

5. Pamokose gaunamos informacijos naudingumas   3,71 3,43   

6. Mokymosi kokybė nuotolinio mokymosi metu   3,03 2,41   

 

Išvados apie grįžtamojo ryšio pamokoje pokytį, lyginant 2019 m. ir 2020 m. apklausų duomenis: 

 Mokiniai labiau stengiasi mokytis. 

 Mokytojai mažiau tariasi su mokiniais dėl planavimo.  

 Vertinimo kriterijai aiškūs (įvertis aukštas), tačiau, mokinių teigimu, vertinimo kriterijai nėra tokie aiškūs kaip praėjusiais metais. 

 Mokytojai labiau stengiasi individualizuoti mokymo procesą ir mokiniai tai pastebi. 

 Pamokose gaunama informacija  yra naudinga mokinių tobulėjimui, su tuo sutinka ne tik mokytojai, bet ir mokiniai. 

 Mokymosi kokybė nuotolinio mokymosi metu nėra geresnė. (Mokiniai nesutinka ir tik dalis mokytojų sutinka, kad mokiniai gauna daugiau 

informacijos apie savo mokymąsi nuotolinio mokymosi metu.) 

 



Mokinių apklausos rezultatai ir palyginimas su 2019 m.. 2020 m. apklausoje dalyvavo 143 (34%)), 2019 m. apklausoje dalyvavo 23% mokinių. 

Tema Klausimai mokiniams 2020 

anketoje. 

 

2020 įvertis 2019* 

kl.nr. 

Klausimai mokiniams 2019 m. anketoje 

 

2019 

įvertis 

1. Pastangos  Lankau visas pamokas ir 

atsakingai dirbu jų metu 

stengdamasis išmokti. 

 

 

 Pamokos metu kartu su 

mokytoju planuoju savo 

mokymąsi ir nuosekliai 

stengiuosi siekti užsibrėžtų 

tikslų. 

3,63 

(+97℅, -3℅) 

 

3,20 

(+84℅, -16℅) 

 

 

 

 

(1.2, 1.4, 

1.5, 1.6) 

(1.8,  

 

1.7, 

 

1.25, 

 

1.21) 

Lankau visas pamokas.  

Stengiuosi išmokti pamokos metu.  

Aktyviai dalyvauju visose pamokose.  

Visuomet atlieku namų darbus.  

Pamokose su mokytoju numatome, ko ir kaip bus 

mokomasi.  

Pamokose mes skatinami kelti sau mokymosi 

tikslus, planuoti savo darbą.  

Mūsų yra prašoma pasidalinti idėjomis, kaip būtų 

galima pagerinti mokymą(si).  

Man lengva planuoti savo mokymąsi, pamokoje 

nusimatyti tikslus (ko išmoksiu). 

3,4 

3,6 

2,9 

3,2 

3,1 

2,8 

 

2,9 

 

2,8 

 Kokiu pažymiu galėtum 

įvertinti savo pastangas 

mokantis 2020 metais. 

Vid.: 7,55  

Dažniausias: 8 (32℅) 

Rečiausias: 1, 2, 3 (1℅) 

2. Sėkmė Man gerai sekasi mokytis pamokų 

metu, mokytojo padedamas 

išmokstu naujų dalykų. 

3,38 

(+90℅, -10℅) 

1.12,  

 

1.17,  

Pamokoje naudojamos užduotys ir medžiaga 

dažnai būna įdomios.  

Beveik kiekvienoje pamokoje paliekama laiko 

permąstyti, ko išmokome, kas trukdė geriau 

mokytis.  

2,9 

 

2,5 

3. Vertinimo 

aiškumas 

Man aiškus mano pasiekimų 

vertinimas. 
3,48 

(+90℅, -10℅) 

1.9 Man yra aišku, už ką mokytojai rašo gerą ar blogą 

pažymį.  
3,5 

4. Mokymo proceso 

individualizavimas 

(matyti kiekvieną 

mokinį) 

Aš nuolat iš mokytojų gaunu 

pastebėjimus, patarimus apie tai, 

ko reikėtų, kad mano pasiekimai 

būtų geresni. 

2,95 

(+69℅, -31℅) 

1.13 

 

1.10 

Mokytojai dažnai man asmeniškai (ir kitiems) 

pasako, ko reikėtų, kad mokyčiausi geriau, 

sėkmingiau.  

Pamokose mokytojai dažnai duoda skirtingas 

užduotis.  

2,8 

 

 

2,9 

5. Pamokose 

gaunamos 

informacijos 

naudingumas 

Man (mano tobulėjimui, tolesniam 

mokymuisi) naudinga informacija, 

kurią gaunu iš mokytojo pamokos 

metu. 

3,43 

(+90℅, -10℅) 

   

6. Mokymosi kokybė 

nuotolinio 

mokymosi metu 

Nuotolinio mokymo metu gaunu 

daugiau informacijos apie savo 

mokymąsi. 

2,41 

(+46℅, -54℅) 

   



 

Apklausų mokytojams 2019 ir 2020 metais rezultatų palyginimas 

Tema Klausimai mokytojams 2020 anketoje. 

Apklausoje dalyvavo 28 mokytojai iš 43 

(65℅) 

2020 

įvertis 

2019* 

kl.nr. 

Klausimai mokytojams 2019 m. anketoje 

(Apklausoje dalyvavo 50% mokytojų) 

2019 

įvertis 

1. Pastangos  Pamokų metu dauguma mokinių 

stengiasi išmokti. 

 Planuoju pamokas pagal mokinių 

poreikius, įtraukiu mokinius į 

mokymosi planavimo procesą. 

3,46 

(+100℅) 

3,43 

(+100℅) 

 

 

1.1 

1.2 

Aš padedu mokiniams išsikelti mokymosi tikslus, 

planuoti savo darbą.  

Pamokos pradžioje kartu su mokiniais aptariu 

pamokos tikslus, būsimą eigą ir vertinimo kriterijus.  

 

 

3,5 

 

3,6 

2. Sėkmė Mano pamokose kiekvienas mokinys 

gali patirti sėkmę. 
3,71 

(+100℅) 

1.10 Tikiu, kad kiekvienas mokinys gali padaryti 

pažangą.  

3,6 

3. Vertinimo 

aiškumas 

Mano pamokose naudojami vertinimo 

kriterijai yra aiškūs mokiniams ir padeda 

jiems išmokti. 

3,82 

(+100℅) 

1.11  

 

1.12 

Su mokiniais aptariu, kokie bus jų pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Mano pamokose naudojama vertinimo sistema 

objektyvi, skatina mokinius mokytis.  

3,8 

 

3,7 

4. Mokymo proceso 

individualizavimas 

(matyti kiekvieną 

mokinį) 

Pastebiu kiekvieno mokinio sėkmes ir 

nesėkmes, nuolat ieškau būdų padėti 

kiekvienam bei aptariu su mokiniais jų 

sėkmes ir nesėkmes. 

3,61 

(+100℅) 

1.5 

 

1.16  

 

1.17 

Rašau pastabas, pagyrimus, komentarus apie 

išskirtinę mokinių veiklą pamokos metu.  

Pamokoje laiko pakanka su mokiniais aptarti kaip 

jiems sekasi mokytis ir tobulėti.  

Jeigu mokiniai nesupranta temos, visuomet skiriu 

laiko papildomam paaiškinimui.  

3,3 

 

3,2 

 

3,8 

5. Pamokose 

gaunamos 

informacijos 

naudingumas 

Pamokose gaunama informacija 

neabejotinai yra naudinga mokiniams, jų 

tolesniam tobulėjimui. 

3,71 

(+100℅) 

   

6. Mokymosi kokybė 

nuotolinio 

mokymosi metu 

Nuotolinio mokymosi metu mokiniai 

gauna daugiau informacijos apie savo 

mokymąsi. 

3,03 

(+79℅, 

-21℅ 

   

 

Tyrimą atliko Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos   MVKĮ grupė 


