
SĖKMĖS IR IŠŠŪKIAI KOKYBĖS 
KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLOSE 

Mokytoja Jovita Bagdonavičiūtė 

2021 11 09 



Iššūkiai sėkmingam mokymuisi pastebėti 
prieš/per/po KK projektą 

Vyraujantis išorinis 
motyvatorius –

paţymys  

Nepakankamas paties  
veiklos atlikimo-

mokymosi proceso 
vertės suvokimas   

Mokinių 
įsivertinimo/veiklos 
reflektavimo įgūdţių 

trūkumas  



KK projektas leido: 

◦Daugiau laiko skirti veikloms, kurios supaţindintų mokinius su  

keliais ţingsniai jų kelyje į savarankišką mokymąsi ir leistų jiems:  

 Susipaţinti su vertinimo kriterijais  

 Praktiškai išbandyti tarpusavio vertinimą 

 Praktiškai išbandyti įsivertinimo strategijas  



Kalbėjimo gebėjimų tobulinimo per 
įsivertinimą/tarpusavio vertinimą veiklos KK projekto 
metu (1) 
1. Detalus mokinių supažindinimas su vertinimo kriterijais – meta kalba ir 

metodiniais terminais parašytų oficialių vertinimo kriterijų „išvertimas“ į mokiniams 

suprantamą kalbą (konkretūs klausimai, paprasta kalba, LT-EN) 

2. Praktinė užduotis (pirmi projekto metai - kontaktinė pamoka): įvertinti draugų 

poros prezentaciją klasėje  pagal kelis kriterijus. Be abejo, tie patys kriterijai buvo 

pateikti mokiniams ir aptarti dar prieš ruošiantis uţduočiai. Tuoj po pristatymo  

trumpas aptarimas – mokiniai pateikdavo savo įţvalgas. Aš pakomentuodavau 

mokinių vertinimą ir jo pagrindu dar išskirdavau papildomus aspektus. 

 

 

 

 



Praktinė 
uţduotis –
vertinimo  
kriterijai 
uţduoties 

formuluotėje  

Speaking task. Prepare and deliver a presentation on tourist 

destinations that suffer from overtourism (5-7 minutes). Do it 

with your groupmate who has the same number on the card  as 

you do.   

 Make sure you choose to speak about a place that really suffers 

from overtourism.  

 Make your presentation  well-structured (introduction, body 

(e.g., causes- current situation-consequences or consequences- current 

situation- causes), conclusions (measures that are being taken/should 

be taken)  

 Choose appropriate “visual“ language (pictures, a short video, 

statistics) 

 Make sure spelling and grammar of  language in slides are correct 

 Use active vocabulary related to tourism, environmental issues, 

traveling, etc. also check WB. p.129-130 

 Include a quiz for classmates or an interesting fact about the 

place you are presenting. 



Vertinimo 
kriterijai 

mokiniams 
(dviejų 

mokinių 
pristatymas) 

(1) 



Vertinimo 
kriterijai 

mokiniams 
(dviejų 

mokinių 
pristatymas) 

(2) 



Kalbėjimo gebėjimų tobulinimo per 
įsivertinimą/tarpusavio vertinimą veiklos KK projekto 
metu (2) 

 

◦ 3. Pradiniame mokymosi vertinti ir įsivertinti  etape vienas iš privalomų reikalavimų buvo sukurti pilną savo 
monologo ar dialogo tekstą,  kai pagal išskaidytus vertinimo kriterijus, mokinys turėjo pagrįsti, t.y. pabraukti, 
išskirti ar kitaip pažymėti elementus, kurie nurodyti užduoties aprašyme kaip būtini (įtvirtinamas žodynas ir  
tikrinami gramatikos reiškiniai, transition words, linkers, ir t.t.)  

  Tikslas:  padėti mokiniams suvokti ryšį tarp vertinimo kriterijų ir jų užduoties atlikimo, kaip tie kriterijai 
realizuojami praktikoje. Tarsi perkelti atsakomybės ant jo pečių, pvz.,  užduotyje reikalavimas panaudoti bent 10 
aktyvių – panaudoti 8 – Kas atsakingas? Kieno rankose buvo galimybė čia patirti sėkmę? – Žinoma, kad mokinio 
pusėje kamuolys tokiu atveju.  

 

 



Kalbėjimo gebėjimų tobulinimo per 
įsivertinimą/tarpusavio vertinimą veiklos KK projekto 
metu (3) 
◦ 4.  Karantino metu, dirbant Zoom platformoje  keletą kartų dariau kalbėjimo užduotį su mokinio/mokinių  

įrašymu jiems atliekant monologus ir dialogus. Naudojau panašią procedūrą kaip  anksčiau pristatytoje 
užduotyje:  

◦ Supažindinimas su vertinimo kriterijais ir užduoties formuluotėje lentelėje (daug kur rėmiausi knygoje 
Speaking for Exams (Vaga, 2015) pateiktais klausimynais juos detalizuodama konkrečiai užduočiai (pateikdama 
jau minėtus pastolius – paprastus paaiškinimus, pavyzdžius-ko tikiuosi); 

◦ Nuotolinio mokymosi metu teksto pasirašymas, įvykdytų kriterijų atlikimo pagrindimas  buvo privalomas 
užduoties etapas, už kurį mokinys gavo vertinimo dalį; 

◦ Mano  trumpa teksto peržiūra, trumpas grįžtamasis ryšys apie gerus ar taisytinus aspektus. 

◦ Mokinio užduoties atlikimas  Zoom platformoje su įrašu, jo nusiuntimas mokiniui su užduotimi įsivertinti savo 
kalbėjimą pagal nurodytus kriterijus (Pažymio pasirašymas sau nebuvo privalomas-svarbiau buvo, kad 
susikoncentruotų į savo kalbėjimą ir įvertintų jį pagal aiškius kriterijus. 

◦ Mokytojo vertinimas pagal tuos pačius kriterijus. 

 



Pastebėjimai 
po projekto: 

nauda 
mokiniui  

Nauda mokiniui:  

• Galimybė pažvelgti į patį vertinimo procesą kitaip (iš vidaus); kad 

pažymiai nėra „iš lempos“ ar „iš lubų“ ar tiesiog nuo mokytojų 

nuotaikos  priklausantis dalykas; kažkiek ir atsirandantis suvokimas, 

koks tai sudėtingas procesas.  

• Galimybė įžvelgti savo aktyvų vaidmenį  ir atsakomybę  mokymosi ir 

(įsi)vertinimo procese – žinau reikalavimus/vertinimo kriterijus  - 

atpažįstu savo stipriąsias vietas  - atpažįstu sritis, kuriose galiu jaustis 

saugus/galiu jas kontroliuoti, ten patiriu sėkmę – galiu telktis ties 

aspektais, kurie dar tobulintini. Aš galiu diskutuoti su mokytoju apie 

kriterijų išpildymą  ir man ne vis vien kas slepiasi po pažymiu. 

• Galimybė tobulinti veiklos refleksijos gebėjimus – vieną iš 

sudėtingiausių, bet ir svarbiausių  savarankiško besimokančiojo  

(autonomous learner) savybių, kurios bus reikalinga mokantis toliau 

(continuous/lifelong learning) ir profesinėje veikloje. 

• Tobulinti mokymosi kultūrą 



Pastebėjimai 
po projekto: 

nauda 
mokytojui  

Nauda mokytojui:  

• Man asmeniškai – galimybė mokytis vertinimo  kartu su mokiniu, 

tobulinti savo pedagogines kompetencijas; 

• Gera proga reflektuoti savo veiklą, sėkmingas ir nesėkmingas patirtis  

daug dažniau; 

• Galimybė dar svariau prisidėti prie mokinio mokymosi sėkmės 

padedant jam geriau suvokti mokymosi procesus, vertinimo sistemą, 

padedant jam  pastebėti taisytinus dalykus ir atrasti tinkančius 

mokymosi stilius 

• Supratimas, kad daug dalykų darai gerai, jie veikia 

 



Pastebėjimai 
po projekto: 

sėkmės 

Pasiteisino:  

• Vertinimo kriterijų „išvertimas“ į suprantamą mokiniui kalbą 
(mokymosi vertinti pradžioje, net ir konkrečių pavyzdžių pateikimas 
šalia  norimų iškirsti ar pamatyti kalbinių reiškinių, kai sukuri pastolius 
jam pateikdama kas tie linkers, language of presentation ir pan.)  

 
• Vertinimo kriterijų įvedimas visų kūrybinių užduočių formuluotėse 

(e.g. sakinių/žodžių skaičius/trukmė, žodyno tipas/ gramatinių 
reiškiniai kurie tikrinami, jungiamųjų frazių ir pan.)  
 

• Tarpusavio vertinimo veiklose mokiniui  paskirti vertinti tik kelis 
aspektus viename pristatyme 
 

• Vertinimo veikloje  leisti pasirinkti ar nori vertinti pažymiu  

 

 



Pastebėjimai 
po projekto: 

sunkumai 

Sunkumai:  

• Neįmanoma užtikrinti visų mokinių vienodo įsitraukimo 

• Sunku pasiekti, kad visi mokiniai skaitytų, klausytų  perrašytų, 

taisytų klaidas  

• Didžiulės laiko sąnaudos ruošiant užduotis, kriterijų lenteles (šiek 

tiek mažiau, kai galima jau pritaikyti ankstesnes) 

• Didžiulės laiko sąnaudos pamokoje teikiant grįžtamąjį ryšį  

• Techninių galimybių ribotas buvimas po ranka (galimybės įrašyti 

gyvai klasėje ir pan.) 



Naudota literatūra ir dokumentai 

◦ Vilniaus Simono Daukanto mokyklos MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS   
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◦ Audronė Raškauskienė, Irena Ragaišienė, Ramutė Ţemaitienė , Speaking for Exams , Šviesa 2015 

◦ Insigt (Intermediate/Upper-intermediate) rinkiniai , OUP, 2017 
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