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• ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai 
finansuojamas projektas 

 

• Gimnazija dalyvauja nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. 

 

• Dirbama pagal mokyklos veiklos tobulinimo 
planą, sudarytą tariantis su mokytojų 
metodinėmis grupėmis, atsižvelgiant į išorinio 
vertinimo ir vidaus įsivertinimo duomenis 



Tikslas, uždavinys 

• Tikslas: Kurti veiksmingas sąlygas sėkmingam 
mokinių ugdymuisi 

 

• Uždavinys: Taikyti grįžtamąjį ryšį, skatinantį 
mokinių mokymąsi (lietuvių kalba, anglų kalba, 
matematika) 



Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų veikla 

• Gebėjimų kurti tekstus taisyklinga rašytine lietuvių kalba 
ugdymas 

 

• Mokiniai kaupia atskiruose aplankuose savo lietuvių kalbos 
ir literatūros rašto darbus, kuriuose mokytojai žymi 
komentarus, patarimus, kaip darbą tobulinti, ko 
pasimokyti. Mokiniai, konsultuojami mokytojų, taiso savo 
klaidas, tobulina darbą. 



Kodėl grįžtamasis ryšys? 

1.Tarp veiksnių, darančių didelę įtaką (daugiau kaip 0,6 balo) 
mokinių pasiekimams, mokslininkų yra pažymima: 

 

• mokinių savęs įsivertinimas ir lūkesčiai (1,44 balo), 

•formuojamasis vertinimas (0,9 balo),  

•grįžtamoji informacija (0,75 balo). 

 

 

2. Vertinimas kaip ugdymas išorinio vertinimo metu buvo 
įvertintas tik 2 balais, išmokimo stebėjimas įvardintas kaip 
gimnazijos veiklos tobulintinas aspektas.  



Rodikliai 

• Apie 80 proc. mokinių nurodys, kad įsivertinimas ir 
formuojamasis vertinimas padeda jiems mokytis 
(planuojamas pokytis + 8 proc.) 

 

• Teiginys Su mokytoju planuojame mano mokymosi 
tikslus ir žingsnius jiems pasiekti mokinių bus vertinamas 
bent 2,8 balo iš 4 (planuojamas pokytis + 0,3 balo) 

 

• II-IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 
aukštesniojo lygmens pasiekimų įvertinimų dalis padidės 
bent 2-3 proc.: II klasių-iki 18 proc., III klasių- iki 17 
proc.; IV klasių- iki 21 proc. 



 I-II kl. mokinių metiniai lietuvių k. ir literatūros 

pasiekimai pagal lygmenis per 2 metus (proc.) 



I-II-III kl. mokinių metiniai lietuvių k. ir literatūros 

pasiekimai pagal lygmenis per 3 metus. ( proc.) 



II-III-IV kl. mokinių metiniai lietuvių k. ir literatūros 

pasiekimai pagal lygmenis per 3 metus. ( proc.) 



Lietuvių k. ir literatūros pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimas  
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• Dėkoju už dėmesį. 


