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Įvadas  

 

Apie projektą 

 

2017 – 2021 m. vykdomas projektas „Lyderių laikas 3" Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001. 

Finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšų. 

Projektas „Lyderių laikas 3“ – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų 

vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinių, bendrojo ir 

neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę 

inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos. Projekto 

siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis 

ir socialinis kapitalas. 

Projekto veiklos savivaldybėse prasidėjo 2019 m. vasario mėnesį. Pagrindinė savivaldybės 

veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas, t. y. kiekviena projekte dalyvaujanti 

savivaldybė parengia ir įgyvendina į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų 

projektą, apimantį vadybinių procesų pokyčius savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo 

įstaigose. Visa informacija apie projektą: www.lyderiulaikas.smm.lt. 

 Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto pasirinkta tema „Veikiame kartu dėl 

mokinio pažangos“. 

  

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/
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Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projektas 

 „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ 

Projekto tikslas 

Stiprinant bendradarbiavimą tobulinti mokinių pažangos vertinimą ir gautų duomenų 

panaudojimą ugdymui. 

Projekto uždaviniai: 

 Įvertinti mokyklose naudojamų mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo 

instrumentų efektyvumą ir atlikti atranką.  

 Sukurti / tobulinti ir išbandyti mokiniams suprantamus ir tinkamus asmeninės pažangos 

įsivertinimo instrumentus, kurie turės įtakos mokinių asmeninei ūgčiai.  

 Plėtoti mokyklų bendruomenės narių bendradarbiavimą dėl vaiko pažangos. 

 

Projekto dalyviai 

 

2019 m. sausio 29 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 

9-54 „Dėl projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimo savivaldybės kūrybinės komandos sudarymo“  

buvo sudaryta   kūrybinė komanda  iš 13 narių: Vaiva Redeckienė, Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centro metodininkė, kūrybinės komandos vadovė, Sondra Bartulienė, 

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ pavaduotoja ūkio reikalams, Sigutė Davidavičienė, Širvintų 

„Atžalyno“ progimnazijos mokytoja, Rita Suchockienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Eglė Guobytė, Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja, Lina Janickaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Daiva Taučiuvienė, Širvintų rajono 

Gelvonų gimnazijos mokytoja, Snieguolė Urbonavičienė, Širvintų rajono Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos mokytoja, Kristina Gatelienė, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio 

gimnazijos mokytoja, Roma Vareikienė, Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos mokytoja, 

Danutė Zinkevičienė, Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Rasa 

Kralikevičienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus 

vyriausioji specialistė, Regina Jagminienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

kultūros skyriaus vedėja. Tokiu būdu į projekto įgyvendinimą buvo įtrauktos visos Širvintų rajono 

bendrojo ugdymo įstaigos. Per projekto gyvavimo laiką komanda šiek tiek kito. Komandą dėl 

objektyvių priežasčių palikusias S. Bartulienę ir R. Vareikienę pakeitė Aistė Šilgalienė, Širvintų 

lopšelio – darželio „Boružėlė“ auklėtoja. 

Projekto sėkmė pirmiausiai yra tai, kad nuo projekto vykdymo pradžios jame dalyvavo 

visos (septynios) rajono bendrojo ugdymo įstaigos. Į pokyčio projekto veiklas įsitraukė tikslinės 

grupės, kurios tiesiogiai siejosi su projekto tikslu –  bendradarbiavimu dėl mokinio pažangos. Tai: 

mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, klasių 

auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Visos tikslinės grupės įsitraukė į esamos situacijos 

mokyklose analizavimą, projekto veiklų planavimą, mokinio pažangos vertinimo instrumentų 

kūrimą, išbandė ir teikė pasiūlymus instrumentų tobulinimui.   

 

Projekto vykdymo etapai: 

 

I etapas. Pasirengimas ir problemos identifikavimas.  Projektas „Lyderių laikas 3“ 

Širvintų rajono savivaldybėje startavo 2018 m. vasario 22 d. Pirmame etape vyko konsultaciniai 

renginiai, kuriuose dalyvavo kūrybinės komandos nariai,  konsultantės V. Kamenskienė, T. 

Balvočienė. Kūrybinė komanda gilinosi į konsultacijų metu išsakytas mintis, apklausė mokyklų 

bendruomenes ir apibendrino išsakytus rūpesčius bei  pasiūlymus, ieškojo bendros temos ir tarėsi 

dėl veiklos žingsnių. Visose savivaldybės mokyklose buvo atliktas profesinio kapitalo tyrimas. 
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Kartu su mokyklų vadovais konsultacijos metu aptarti šio tyrimo rezultatai. Tokiu būdu buvo 

išgryninta pokyčio projekto tema, suformuluotas tikslas ir uždaviniai. Buvo suburtos aktyvios 

pokyčio projekto  mokyklų kūrybinės komandos. 

 

II etapas. Situacijos analizė ir veiklos planavimas. Šiame etape, padedant konsultantams 

ir tyrėjams, vyko diskusijos tiek  kūrybinėje komandoje, tiek rajono mokyklose. Mokyklų kūrybinės 

komandos diskutavo apie pokyčio projekto temą, jos aktualumą, analizavo tyrėjų pateiktas 

ataskaitas. Pradėjo ryškėti atskirų mokyklų pokyčio kryptys. Nuspręsta, kad kiekviena mokykla 

analizuos  mokinių pažangos vertinimo procesus ir rinksis savo individualų kelią, kaip tobulinti šią 

veiklą ir prisidėti prie mokinių asmeninės ūgties.  

Buvo sudarytas pokyčio projekto veiksmų planas. Numatyti mokyklų bendruomenių 

renginiai, planuojamos stažuotės, kiti renginiai. Priimti sprendimai mokyklose dėl pokyčio projekto 

eigos. Šiuo laikotarpiu mokyklų bendruomenės intensyviai mokėsi. Organizuoti mokyklų lyderystės 

renginiai: „Ką mes kartu darome mokykloje, kad gerėtų mokinių pažanga?“ (T. Balvočienė), 

„Vardan ko, arba prieš ką?“ (G. Kazakevičius), „Veikiame kartu mokinio pažangos link“ (R. 

Suchockienė), „Individualios mokinių pažangos stebėjimo ir skatinimo sistema mokykloje“ (N. 

Kaunickienė), „Mokinio pažanga ir pagrindinės kompetencijos“ (T. Balvočienė), „Mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos planavimas, stebėjimas, fiksavimas, vertinimas, skatinimas“ (V. 

Dziuričienė), „Mokinio asmeninės pažangos vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“ (R. 

Zubreckienė). Mokyklų lyderystės renginiuose dalyvavo 234 mokytojai iš visų septynių rajono 

mokyklų. 

Vyko  savivaldybės bendruomenės mokymai „Efektyvaus komandinio darbo pagrindai“, 

kuriuos vedė dr. A. M. Juozaitis. Jų metu mokytojai įgijo daug praktinių ir teorinių žinių apie 

trišalio pokalbio organizavimą.  

Įvyko stažuotės: lankytasi užsienyje (Suomijoje – Estijoje) ir Lietuvoje (Prienų rajone). 

Dalyviai turėjo galimybę artimiau susipažinti su šių šalių švietimo sistema. Aplankytų ugdymo 

įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, klasių auklėtojai, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalinosi sava patirtimi. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje buvo 

pristatyta savita vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistema, kuri suteikia 

galimybes matyti kiekvieno vaiko individualią pažangą. 

 

III etapas. Pokyčio projekto įgyvendinimas. Po vykusių mokyklų lyderystės renginių,  

stažuočių, konsultacijų paaiškėjo, kad rajono mokyklose projekto tikslu ir prioritetu turi tapti 

susitarimai ir procedūrų, kaip į asmeninės mokinių pažangos matavimą įtraukti vaikus ir jų tėvus, 

numatymas. Šių susitarimų turėtų laikytis visos rajono mokyklos tam, kad būtų išlaikomas mokinio 

pažangos matavimo tęstinumas. Pagrindinė idėja – organizuoti privalomus metinius trišalius 

susitikimus-pokalbius „Mokinys-tėvai-klasės auklėtojas“ ir sutarimas, kaip mokinys turėtų 

pasiruošti tokiam susitikimui pagal orientacinius klausimynus, kaupdamas savo mokymosi sėkmių 

įrodymus. Tai  puikus būdas motyvuoti mokinius patiems domėtis savo pažanga, ją aptarti su tėvais, 

globėjais ir mokytojais, ar klasės vadovu. Būtent tokį pokytį inicijavo kūrybinės komandos nariai. 

Buvo sutarta, kad bendru rajono ugdymo įstaigų kuriamu mokinio pažangos matavimo įrankiu taps  

trišalis ugdomasis pokalbis. Tai yra galimybė mokiniui atlikti savianalizę.  O kaip mokinys iki to 

atkeliaus – mokyklų pasirinktas individualus, unikalus kelias. 

Po organizuotų renginių, kuriuose dalyvavo apie 80 procentų rajono pedagogų, mokyklose 

vyko informacijos sklaida, aptarimai. Visose mokyklose buvo peržiūrėti ir įvertinti naudojami 

mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo instrumentai, jų efektyvumas. Buvo priimti 

sprendimai atsisakyti arba koreguoti, tobulinti mokinių individualios pažangos vertinimo 

instrumentus. Taip pat buvo nuspręsta visose rajono mokyklose ne rečiau kaip du kartus per metus 

vykdyti trišalius pokalbius. Susitarta, kad juos organizuodamos mokyklos taikys trišalę AUGA 

modelio struktūrą.  

Dėl susiklosčiusios sudėtingos situacijos Lietuvoje šis projekto etapas prasitęsė, tačiau 

veiklos mokyklose nesustojo. Buvo išbandyti ir toliau tobulinami mokinių individualios pažangos 



7 

 

matavimo instrumentai, renkami duomenys trišaliams (vaikas – tėvai – mokytojas) susitikimams. 

Mokyklose plėtojamos mokytojų kolegialaus bendradarbiavimo formos. Covid 19 laikotarpis 

pokyčio projektui turėjo ir naudos. Dėl susidariusios situacijos mokyklos buvo priverstos apgalvoti, 

kaip individualios mokinių pažangos vertinimą atlikti virtualioje erdvėje. Kai kurie pažangos 

matavimo instrumentai buvo suskaitmeninti ir išbandyti nuotoliniu būdu. Pradėti organizuoti 

nuotoliniai tėvų susirinkimai.  

Atsižvelgiant į mokymų, stažuočių patirtį ir parsivežtas idėjas, mokyklų bendruomenių 

pasiūlymus, buvo tikslinamas pokyčio projekto planas – jo turinys, siekiami proceso rezultatai ir 

poveikio rodikliai.  

 

IV etapas. Pokyčio projekto vertinimas ir tvarumo planavimas.  Šiame etape daug 

diskutuota apie projekto tvarumą. Mokyklos ir mokytojo lygmeniu – naujos veiklų organizavimo 

formos įtrauktos į mokyklų dokumentus.  

Mokyklose priimti nutarimai buvo institucionalizuoti. Projekto veiklos įtrauktos į mokyklų 

ugdymo planus. Mokyklų vadovai projekto veiklas įtraukė į vadovų metinius planus. Mokinių 

individualios pažangos vertinimas tapo prioritetine rajono kvalifikacijos tobulinimo kryptimi. 

2020 m. rugsėjo 10 d. Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-318 patvirtinti 

atnaujinti  Širvintų rajono mokytojų ir pagalbos specialistų metodinės veiklos nuostatai. Patvirtinta 

savivaldybės mokytojų metodinė taryba, į kurios sudėtį įtraukti projekto kūrybinės komandos 

nariai. Numatyta, kad metodinės tarybos veikla bus nukreipta projekto veiklų refleksijai, naujų idėjų 

generavimui ir įgyvendinimui, sistemingam kvalifikacijos tobulinimui. 

Atliktas antrasis (pakartotinis) profesinio kapitalo tyrimas. Iš gautų duomenų matyti, kad 

profesinio kapitalo pokytis įvyko. Didžioji dauguma mokytojų, dalyvavusių apklausoje nurodė, jog 

projekto „Lyderių laikas 3“ inicijuoti pokyčiai duos gerų rezultatų mokinių pasiekimams ir 

pažangai. 

Projekto veiklas planuojama tęsti ir pasibaigus projektui. Projekte dalyvaujančių įstaigų 

vadovų metiniuose planuose įtrauktas punktas dėl pokyčio projekto tęstinumo. Visi tęstiniai darbai 

bus įtraukti į mokyklų dokumentus, veiklos aptariamos mokyklų vadovų pasitarimuose.  

Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras planuoja parengti ilgalaikę 

kvalifikacijos programą apie mokinių pažangos vertinimo sistemos tobulinimą.  

Rengiamas Širvintų rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo tvarkos aprašas. 

 

Projekto rezultatai – įvykę pokyčiai. 

 

Išgryninta mokinių pažangos sąvoka ir vertinimo samprata. 

  
Pasirinktas kiekvienos mokyklos unikalus kelias, siekiant  mokinio asmeninės pažangos 

ūgties. Koreguoti, atnaujinti ir sukurti nauji mokinio pažangos vertinimo instrumentai, pritaikyti 

pagal mokinių amžių ir kontingentą. 
  

Susitarta dėl rajono mokyklose taikomo vieningo pažangos vertinimo įrankio – trišalio 

ugdomojo pokalbio (mokinys – tėvai – mokytojas). Dėl susidariusios situacijos šalyje, trišaliai 

pokalbiai išbandyti virtualioje erdvėje. 

  
Patobulintos mokytojų profesinės kompetencijos. Paaugo mokytojų, kurie naudoja gautas 

žinias ir įgūdžius, profesinė galia, žmogiškasis kapitalas – mokytojo žinios ir gebėjimas  vertinti 

mokinių padarytą pažangą, supratimas, kokius instrumentus naudoti. 

  
Pasiektas kokybiškesnis mokyklų bendruomenių narių bendradarbiavimas, siekiant vieno 

bendro tikslo – mokinio pažangos. Patobulėjo kolegialaus bendradarbiavimo formos, susitarimų 

kultūra ir gebėjimas dirbti komandoje. Sustiprėjo pasidalytoji lyderystė. 
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Vaiva Redeckienė 

Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininkė,  

savivaldybės kūrybinės komandos vadovė 

 

Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ 

centre MOKINYS. Šalia – dvi labai svarbios užduotys: veikimas kartu ir mokinio pažanga. Projektu 

siekėme plėtoti mokyklų bendruomenės narių bendradarbiavimą dėl vaiko pažangos. Kūrybinės 

komandos narių susitikimai ir bendras darbas padėjo sužinoti, suprasti, pajausti, kiek daug bendro 

yra tarp rajono ugdymo įstaigų, kiek įdomios patirties turi kiekviena mokykla, kad vienodi dalykai 

(mokinio pažanga) rūpi visoms mokykloms. Bendromis komandos pastangomis  susitarta dėl 

pokyčio projekto bendro tikslo, uždavinių ir veiklos, išsaugant galimybes kiekvienai mokyklai link 

tikslo judėti savu, unikaliu keliu. Sukurti ir išbandyti mokinių pažangos vertinimo instrumentai 

prisidės prie mokinių ūgties. 

Projektui labai svarbus visos bendruomenės vienodas supratimas apie tai, kas yra mokinio 

pažanga, ir visų grupių įsitraukimas į procesą. Aiškiai yra suvokiama, kad visos grupės turi 

prisiimti atsakomybę už vaiką. Tokiu būdu bendruomenė tampa atviresnė, vyksta dialogas tarp 

mokinio, mokytojo ir tėvų.  

Tikiu, kad nuo sąmoningo mokinių įsitraukimo į ugdymą, gebėjimo kelti sau mokymosi 

tikslus, sekti savo pažangos augimą, įvardinti kylančius sunkumus priklauso jų mokymosi sėkmė ir 

rezultatai. Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto metu pasiekti rezultatai įrodė, kad  

VEIKIMAS KARTU DARO STEBUKLUS! 

Nuoširdžiai dėkoju savivaldybių kuratorei Renatai Pavlavičienei, konsultantėms Tatjanai 

Balvočienei ir Vidai Kamenskienei, projekto tyrėjų komandai ir visai projekto „Lyderių laikas 3“ 

administracijai už profesinius patarimus, palaikymą, tikėjimą ir prasmingą laiką vardan mūsų 

mokinių. 
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LINA JANICKAITĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos 

narė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

 

 

 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija – ugdymo įstaiga, teikianti pagrindinį 

ir vidurinį išsilavinimą, kurioje pripažįstamas kiekvieno besimokančiojo individualumas ir 

galimybės, garantuojamas mokinių saugumas, užtikrinamas ugdymo tęstinumas ir lygios galimybės, 

skatinamas mokinių lygiavertiškas dalyvavimas ugdymo procese, teikiami universalūs pilietinio 

sąmoningumo bei patriotizmo pagrindai, vykdomas į įtraukųjį ugdymą orientuotas profesinis 

tobulėjimas.  

LL3 pokyčių projekto įgyvendinimas gimnazijoje 

2020 metais gimnazijoje susikūrė gimnazijos LL3 komanda, kuri planavo darbus, mokėsi, 

gilino žinias, domėjosi kitų mokyklų patirtimi mokinio individualios pažangos fiksavimo ir 

matavimo srityje. Kartu su komanda mokėsi ir bendruomenė. Į veiklas kūrybinė grupė įtraukė 

gimnazijos mokytojų metodinius būrelius, mokinių tarybą. Projekto veiklos įtrauktos į gimnazijos 

2020 m. ir 2021 m. veiklos planus, kurių uždaviniuose ir tiksluose numatytas darbas siekiant 

tobulinti mokinio individualios pažangos vertinimo tvarką gimnazijoje. Susitarimai ir naujos 

bendradarbiavimo formos aprašytos gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo plane. Nuo 2020 m. 

gegužės mėnesio gimnazijos mokytojų taryba pradėjo gimnazijos mokinių pasiekimų ir 

individualios pažangos vertinimo tvarkų naujinimo darbus. 

Prieš pradedant mūsų gimnazijos VIP vertinimo įrankių naujinimą, nutarta išsiaiškinti 

poreikius, ką reikia  išsaugoti, ko reikia atsisakyti, ką naujo gimnazija turi įsidiegti. 

Pirmas klausimas, kurį teko atsakyti LL3 projekto kūrybinei grupei, – kaip bendruomenė  

supranta individualią mokinio pažangą? Sausio mėnesį organizuota apklausa, joje dalyvavo 

mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Vasario mėnesį gimnazijos mokytojų 

taryba bei mokinių tarybos atstovai dalyvavo metodinėje dienoje, mokyklų lyderystės 

renginyje  „Mokinio asmeninės pažangos matavimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“.  Jos metu 

pristatyti sausio mėnesio apklausoje gauti duomenys, mokiniai, mokytojai įvertino jau taikomus 

mokinių pažangos vertinimo įrankius, pristatė, kokie aspektai svarbūs kiekvieno dalyko pamokose, 

kokių įrankių taikymas yra neinformatyvus ir netikslingas, nes  gauti duomenys lieka neaktualūs, 

panaudojami nepakankamai. 

 Nutarta, kad VIP į(si)vertinimo įrankiai, iliustruojantys pažymių pokytį, nereikalingi. 

Atsižvelgiant į mokinių amžių, vieningai susitarta daugiau dėmesio skirti mokinių bendrųjų 

gebėjimų ir kompetencijų į(si)vertinimui, keisti gimnazijos išplėstinių direkcinių susirinkimų formą, 

keičiant juos į  klasių grupių mokytojų susitikimus, kurių duomenys būtų naudojami trišaliuose 

mokytojų (klasių vadovų)-mokinių-tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimuose ir/ar klasių valandėlėse, 

ar bendraujant individualiai su mokinių tėvais. 

2020 metų kovo–birželio mėnesį I-ose klasėse mokiniai pildė kompetencijų įsivertinimo 

lenteles. (Priedas Nr. 1.) Dėl lentelių informatyvumo, duomenų panaudojimo, bendrauta su klasių 

vadovais, mokiniais. Kovo–birželio mėnesį pirmokai pildė anketas kas mėnesį, 2020 rugsėjį klasių 

vadovų metodinė taryba siūlė II klasėse įsivertinimus pildyti atsižvelgiant  į klasės kontekstą, t.y. 1-
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4 kartus per pusmetį. III-IV klasėse nutarta du kartus per metus pildyti lenteles, kuriose mokiniai 

fiksuotų per pusmetį įvykdytas veiklas, skirtas atitinkamų kompetencijų ugdymui. (Priedas Nr. 4.) 

Birželio mėnesį pusmečio pabaigoje organizuoti pirmieji klasių grupių mokytojų 

susitikimai. Susitarta, kad susitikimai turėtų vykti prieš kiekvieną trišalį susitikimą pusmečių 

pabaigoje ir spalį, pasibaigus pirmokų, trečiokų adaptaciniam periodui. 2020 m. spalio mėnesį  

klasių mokytojų susitikimai organizuoti nuotoliniu būdu, todėl tobulinti susitarimai dėl gaunamos 

informacijos fiksavimo formų. Sausio mėnesio susitikimuose taikytos kompetencijų įvertinimo 

lentelės (Priedas Nr.2), kurių informaciją ir pastabas mokytojai pildė iš anksto, o susitikimų metu 

aptarė tik įvertinimų priežastis, teikė rekomendacijas, siūlė problemų sprendimų variantus.  

Į 2020-2021 mokslo metų ugdymo planą įtraukti trišaliai susitikimai testuoti I-II  klasėse. 

Pokalbių metu aptartos vertinimų ir įsivertinimų lentelės, sėkmės, nesėkmės, tobulintini dalykai. 

Taikant AUGA modelį, pokalbio metu mokinys skatinamas kelti tikslus pusmečiui ir planuoti 

konkrečius žingsnius, kuriuos darys siekdamas tikslo, įsivertins, kokios pagalbos gali prireikti. Visi 

susitarimai fiksuojami atskirame lape (Priedas Nr. 3). Klasės vadovas klasių valandėlių, skirtų vaiko 

individualiai pažangai metu ar/ir individualių susitikimų metu, primena susitarimus, jei reikia,  

padeda iš naujo vertinti pagalbos poreikį ir kt. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai asmeninei mokinių pažangai stebėti ir planuoti 

nutarė taikyti mokinių apibendrinamųjų darbų recenzavimą, efektyvinti grįžtamąjį ryšį, kurti 

sąlygas mokiniams įsivertinti savo darbus, kad  suvokę trūkumus, juos taisytų bei darytų pažangą.   

Vykdydama pokyčio projektą gimnazijoje, siekdama rezultatų tvarumo, gimnazijos 

projekto kūrybinė grupė pasirinko kelią neskubėti: mokytis, dalintis patirtimi su kolegomis, stebėti 

kitų mokyklų praktiką, išbandyti įvairius mokinio individualios pažangos įrankius, analizuoti 

sėkmes, nesėkmes ir jų priežastis, tobulinti vertinimo įrankius, vėl bandyti,  tik tada bendrus 

susitarimus fiksuoti gimnazijos mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkoje. 

Tikime, kad pasirinkti gimnazijos mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo įrankiai didins 

visų trijų šalių (mokytojų, tėvų, mokinių) įsitraukimą į ugdymą(si), o tai kurs saugesnius, 

pozityvesnius tarpusavio santykius, lems gerėjančius vaikų mokymosi pasiekimus, lyderystę, 

mažėjančias elgesio problemas, atvers platesnes profesinės karjeros, geresnės gyvenimo kokybės 

siekimo galimybes, augs vaikų savivertė, jausmų valdymo įgūdžiai.  
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Priedas Nr. 1 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

I KL. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO LAPAS 

2019–2020 m. m. 

___________________________________________________________________ 

           (vardas) (pavardė)                       (klasė)  

Vertinimas: 0 – niekada, 1 – retai,  2 – dažnai,  3– labai dažnai 

EIL. 

nr. 
Vertinimo kriterijus 

I pusmetis II pusmetis 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Mokymasis 

1. Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju 

pamokose. 

          

2. Visada ir laiku atlieku namų darbus, į 

pamokas einu pasiruošęs.        

          

3. Esu drausmingas, netrukdau kitiems dirbti.           

4. Visada turiu reikiamas priemones.             

5. Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti 

mokymąsi. 

          

6. Savarankiškai gebu atlikti daugumą 

užduočių. 

          

7. Nevėluoju į pamokas, laiku atsiskaitau už 

atliktus darbus. 

          

8. Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į mokytoją 

ar draugus. 

          

9. Prireikus randu man reikalingą informaciją.           

Neformalus ugdymas 

10. Laisvalaikiu lankausi teatre/koncerte/ 

kine/parodoje/renginyje. 

          

11. Lankau būrelį (sporto, muzikos, dailės ir 

pan. mokyklas). 

          

12. Dalyvauju įvairiuose mokyklos ir klasės 

renginiuose. 

          

13. Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, 

varžybose.        

          

14. Laisvalaikiu skaitau knygas.           

15. Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu aktyvius 

žaidimus. 

          

16. Esu kūrybingas, man patinka ką nors kurti, 

piešti, konstruoti. 

          

Socialiniai įgūdžiai 

17. Padedu draugams, mokytojams, kitiems 

žmonėms.   

          

18. Esu draugiškas, geranoriškas, mandagus.             

19. Siūlau idėjas klasės ir mokyklos veiklai, 

drąsiai išsakau savo nuomonę.        

          

20. Gebu ir mėgstu dirbti komandoje/grupėje.           

21. Gebu valdyti savo emocijas.           

22. Stengiuosi save pažinti.           
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23. Pasitikiu savimi, nebijau klysti.           

24. Lengvai bendrauju.           

25. Sveikinuosi su visais mokyklos 

darbuotojais, gerbiu juos. 

          

26. Dalinuosi įspūdžiais apie mokyklą su 

artimaisiais 

          

27. Laikausi mokinio taisyklių           

28. Esu aktyvus, mėgstu organizuoti veiklas 

draugams. 

          

 

I PUSMETIS 

Tėvų pastebėjimai, parašas: 

... 

II PUSMETIS: 

Tėvų pastebėjimai, parašas: 

... 
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  Priedas Nr. 2 

__ klasių mokytojų susitikimas 

______klasė 

            

dalykas: 

 

 
  

mokytojas: 
 

 
 

 

  Įvertinkite kiekvieno kriterijaus atitiktį balais nuo 0 iki 3: 0 -nėra; 1- silpnai; 2- vidutinškai, gerai; 3 - l.gerai, 

puikiai; 

            

  MOKĖJIMAS MOKYTIS 

bendravimas, elgesys 

pamokose, 

bendradarbiavimas, 

lyderystė 

Vieta 

 pastaboms   Mokinys 

dalyvavimas 

(įsitraukimas, 

pasiruošimas) 

pamokose 

atsakomybė, gebėjimas 

planuoti mokymąsi 

(nevėluojama  į pamokas, 

užduotys pateikiamos laiku, 

keliami tikslai) 
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Priedas Nr. 3 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

______ klasės ____________________________ mokin(-io/-ės) 

ASMENINĖS PAŽANGOS PLANAVIMAS 

(pildomas trišalio pokalbio metu) 

Pildymo data:  

Pokalbyje dalyvavo: 

Mokinio/mokinės tikslas ___-ajam mokslo metų pusmečiui: ... 

 

Žingsniai tikslui pasiekti: 

1. 

2. 

3. 

Kokios pagalbos gali prireikti: 

... 

                                     

Mokinio parašas ir data:                                                    Klasės vadovo parašas ir data: 
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      Priedas Nr. 4. 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

III–IV KL. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO LAPAS 

202...–202... m. m. 

________________________________________________________________ 

           (vardas) (pavardė)                       

M – mokėjimo mokytis kompetencija, K – komunikavimo kompetencija, P – pažinimo 

kompetencija, S – socialinė kompetencija, IK – iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija, A – 

asmeninė kompetencija, D – dalykinė kompetencija 

Eil.

Nr. 
Data Veiklos pavadinimas 

Kompetencijos požymiai 

veikloje 

M, D, S ar kita 

    

    

    

    

    

I PUSMETIS  
Tėvų pastebėjimai, parašas: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
II PUSMETIS: 
Tėvų pastebėjimai, parašas: 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................ 
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KRISTINA GATELIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos IT mokytoja metodininkė; 

SNIEGUOLĖ URBONAVIČIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės 

kūrybinės komandos narė, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė; 

 

,,Jeigu jūs įsiklausysite į vėją ir norėsite žinoti, kodėl jis 

pučia, jei jūs imsite tyrinėti, kodėl mažutis žiedelis keičiasi 

saulės šviesoje ir susitraukia per audrą, jeigu viso to 

klausinėdami ir negaudami atsakymų rūpinsitės paieškoti 

jų knygose ar prityrimuose, tuomet jūs išmoksite pažinti ir 

pamėgti mokslo burtininkus. “  

(A. Petrulis) 

 

 

 

 

 

 

 

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 

Mūsų ugdymo įstaiga savo gyvavimą pradėjo 1780 m. lapkričio  1 d. - buvo įsteigta 

parapinė mokykla, 1948 - progimnazija, 1952 - vidurinė mokykla, 2010 m. gruodžio 7 dieną  

akredituota mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa, suteiktas gimnazijos statusas ir 

Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petrulio vardas. 

Pagrindinė įstaigos paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių  vaikams.  

Gimnazijoje šiuo metu mokosi 244 mokiniai (1-12 kl.). 

Savo gimnaziją matome kaip saugią, atvirą ugdymo įstaigą, kurioje gera mokytis ir augti 

skirtingų gebėjimų vaikams. 

Mūsų misija – kokybiško ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio išsilavinimo teikimas, atsižvelgiant į ugdytinių  mokymosi galimybes. Siekiame ugdyti 

atsakingą, kūrybišką, iniciatyvią asmenybę kintančiame pasaulyje. 

Mūsų pamatinės vertybės : 

Atsakomybė – pareiga atsakyti už savo veiksmus, stengtis laiku ir tinkamai atlikti savo 

darbus, tesėti pažadus, laikytis susitarimų,    rūpintis savimi ir aplinkiniais. 

Kūrybiškumas – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai,  pastebėti ir 

puoselėti kiekvieno asmens kūrybines galias.  

Bendruomeniškumas – mokėjimas dirbti ir veikti kartu, kartu spręsti problemas, padėti 

ir palaikyti, susitarti  susitelkiant bendrai veiklai ir bendriems tikslams.  

Saugumas – draugiškas bendravimas, pagrįstas pagarba ir pasitikėjimu. Galimybė 

drąsiai reikšti savo nuomonę, žinojimas, kur gali kreiptis pagalbos.  

Atvirumas –  naujovių, pokyčių priėmimas. 

Pagarba – skaitymasis su kito asmens jausmais, mintimis, idėjomis, noriais bei 

poreikiais.  Išklausymas,  palaikymas. Konstruktyviai išsakyta ir priimta kritika.  

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, kartu su kitomis rajono ugdymo 

įstaigomis įsitraukusi į LL3 projekto veiklas, nuėjo  bandymų bei atradimų kelią nuo diskusijų 

mokyklos mokytojų ir mokinių bendruomenėje apie pokyčių projekto temą, jos aktualumą, 

mokyklos kūrybinės komandos sudarymo, turimų vertinimo ir įsivertinimo instrumentų revizijos ir 

esamos situacijos įvertinimo, tyrėjų pateiktų ataskaitų analizės iki sprendimų, kuria kryptimi judėti 

toliau, kad veikiant kartu būtų siekiama vaiko pažangos. 
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Antrajame pokyčių projekto etape „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ išanalizavę 

gimnazijoje vykstančius pažangos vertinimo procesus nustatėme, kad turimi vertinimo ir 

įsivertinimo įrankiai (MAP – mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo lapas) menkai padeda 

mokinius įtraukti į įsivertinimo procesą – tam reikia skirti daug laiko, todėl dažniausiai 

įsivertinimas atliekamas formaliai, nėra gero grįžtamojo ryšio, nes per mažai ugdymo klausimais 

gyvai komunikuojama su mokiniu ir jo tėvais. Dar vienas svarbus momentas – įsivertinimo įrankius 

siūlo mokytojai, bet jie kuriami mokiniams. Tai tarsi įkyrus mėginimas pasiuvus drabužį savo 

nuožiūra bandyti klientui įpiršti mintį, kad siuvinys geras, labai tinka, nieko tokio, kad kiek per 

didelis. Taigi svarstydami, ką turėtume pakeisti, kad įsivertinimas tikrai prisidėtų prie asmeninės 

mokinių ūgties, į diskusijas įtraukėme ir mokinius, ieškojome bendrų sprendimų.  

Pritaikę gerosios patirties pavyzdžius, gimnazijoje pradėjome organizuoti mokytojų, 

dirbančių vienoje klasėje, susirinkimus. Apibendrinę tokių susirinkimų patirtį ėmėme svarstyti, kad 

tokiems susirinkimams reikėtų labiau apibėžtos struktūros, aiškesnės laiko vadybos. 

Institucionalizavome dalį sprendimų: projekto veiklos įtrauktos į mokyklos ugdymo planą, 

pakeistas KLASĖS VADOVO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2020-08-14 

dir. įsak. Nr. V-16). Pagal naują aprašą klasės valandėlės organizuojamos remiantis MOST 

modeliu: 

 

 

Pradėti organizuoti klasių aptarimai su vienoje klasėje dirbančiais mokytojais ir pagalbos 

specialistais. Aptarimai vyksta vieną kartą per 3 mėnesius. Konstruktyviam darbui išbandytas 

google diske bendrinamas dokumentas – klasės pažangos stebėjimo lentelė. 

 

  

 

Lentelė pildoma visų dalykų mokytojų ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kaupiant 

informaciją vertinama klasės mokinių pažanga, o aptarimų metu priimami tam tikri sprendimai 
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mokinio ar kelių mokinių atžvilgiu. Klasės aptarimas, pagal susitarimą, trunka iki 30 minučių. 

Aptarimo metu klasės vadovas apibendrina sukauptą informaciją, įvardina 2-3 išryškėjusias 

problemas, trumpai pasisako mokytojai, priimti sprendimai fiksuojami protokole. 

Išbandyti trišaliai pokalbiai II g klasėje: vaikas, tėvas, klasės vadovas. Pokalbiai 

organizuoti pasibaigus pirmajam pusmečiui nuotoliniu būdu, suderinus laiką su tėvais. Pokalbio 

trukmė 30-40 minučių. Pokalbio metu naudojama informacija, gauta klasės aptarimų metu ir klasės 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo metu. Trišaliam pokalbiui parengtas ir išbandytas trafaretas.  

 

TRIŠALIS POKALBIS 
Dalyviai: .......................................................................................................................... 
Data: ........................................ 
1. Mokiniui. Kaip sekasi mokykloje? Įvardink tris požymius, kurie rodo, kad tau sekasi. 
1) ................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................ 

 

 
2. Mokiniui. Ar pavyko padaryti pažangą per I pusmetį? Kas pavyko, ko išmokai? 
1) ................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................ 
3. Tėvams. Už ką pagirtumėte savo vaiką?  Su kokiais sunkumais susiduriate? 
1) ................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................ 
4. Klasės vadovo pastebėjimai, remiantis klasės aptarimų informacija. 
5. Įsipareigojimai antram pusmečiui: 
1) vaikas: .................................................................................................................... 
2) tėvas: ...................................................................................................................... 
3) mokykla (klasės vadovas): .................................................................................... 
6. Kokia pagalba reikalinga? Kas gali padėti? .................................................. 
7. Kiti iškilę klausimai. 

 

IIg b klasėje trišaliai pokalbiai įvyko su visais mokiniais ir jų tėvais. Trišalių pokalbių 

metu siekta suprasti mokinių stiprybes ir silpnybes, gilintasi į mokykloje patiriamus  jausmus ir 

emocijas, išsiaiškintos sėkmės, lūkesčiai, tobulintinos sritys. Mokiniai kartu su suaugusiaisiais kėlė 

ugdymosi tikslus ir ieškojo sprendimo, mokėsi sąmoningumo. 

Ir tėvai, ir vaikai turėjo galimybę reikšti savo mintis, išsakyti lūkesčius, idėjas, aptarti  

problemas. Tikimės, kad tikslingai organizuojami pokalbiai gali lemti gerėjančius vaikų mokymosi 

pasiekimus, mažėjančias elgesio problemas, auginti vaikų savivertę. Tėvų įsitraukimas į ugdymo 

procesą turėtų paveikti mokinių nusiteikimą mokytis, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, prisiimti 

atsakomybę už savo mokymąsi. Mokytojai pasinaudojo galimybe ne tik vertinti individualią 

kiekvieno mokinio pažangą, bet ir komunikuoti šia tema su mokiniais ir jų tėvais. Trišalis pokalbis 

veda prie saugesnių, pozityvesnių tarpusavio santykių. Tai dar vienas žingsnis į gilesnį mokinio 

pažinimą, į susikalbėjimą ir bendruomeniškumą. 
Taigi, galime teigti, kad dalyvavimas projekte padėjo priartėti  prie  svarbaus uždavinio – 

plėtoti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą dėl vaiko pažangos –  sprendimo. Tikėtina, 

kad pokyčiai skatins mokyklos bendruomenės: mokytojų, mokinių, tėvų,  pozityvų 

bendradarbiavimą ir lems kiekvieno mokinio ūgtį. 
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DAIVA TAUČIUVIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė 

 

 
 

Širvintų r. Gelvonų gimnazija 

 

Gimnazijos filosofija 

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. 

(Kinų išmintis) 

 

Vertybės 

Kiekvienas bendruomenės narys: mokinys, mokytojas, tėvas (globėjas), darbuotojas – 

vertybė. 

Vizija 

Efektyviai dirbanti gimnazija, kurios bendruomenės nariai yra besimokantys mokytis ir 

mokyti, atviri nuolatinei gyvenimo kaitai, tobulinantys  bendravimą ir bendradarbiavimą, kuriantys 

jaukią, auklėjančią aplinką. 

Misija 

Teikti visiems mokiniams lygias galimybes mokytis, įgyti kokybišką išsilavinimą, 

išmokyti pagarbos ir tolerancijos bei gyventi šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis. 

Gimnazijos tikslai 

Gerinti pamokos kokybę ir mokinių individualią pažangą. 

Mokyti mokytis, stiprinti mokymosi motyvaciją. 

Siekti, kad vertinimo sistema gerintų mokinių motyvaciją, atskleistų pažangą, ugdytų 

atsakomybę. 

Mokyklos pradžia yra laikomi 1781 m. Būtent tada, remiantis Edukacinės komisijos 

išleistais parapinių mokyklų kūrimo nuostatais, ir buvo įsteigta Gelvonų parapinė mokykla. Laikui 

bėgant mokykla kito: buvo parapinė, triklasė liaudies, dviklasė ministerijos, lietuviška pradinė, 

gimnazija, sumažėjus mokinių skaičiui vėl pradinė, vėl augo, tapo progimnazija, vidurine ir, 

pagaliau, 2017 m., tapo gimnazija. Joje mokosi net trijų rajonų – Širvintų, Ukmergės ir Jonavos 

moksleiviai. Ir mokinių, ir mokytojų kaita labai nedidelė, vadinasi čia mokytis ir dirbti gera. Šiuo 

metu gimnazijoje mokosi visų amžiaus tarpsnių vaikai bei vakarinės suaugusiųjų klasės. 

Gimnazistai naudojasi skaitmenizuotu matematikos kabinetu, modernia anglų kalbos kabineto 

įranga, spoto sale. Pamokos vyksta ir gimnazijos muziejuje, ir trijose lauko klasėse. Mūsų ugdymo 

įstaigos aplinkos plotas didelis, išpuoselėtas,  todėl edukacinių erdvių lauke vis daugėja. Kviečiame 

atvykti! 

 

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos patirtis LL3 projekte 

 

„Veikiame kartu mokinio pažangos link“- tokia pagrindinė tema išryškėjo Širvintų LL3 

komandos darbe. Kol buvo suformuluota ši konkreti tema, komanda daug diskutavo, svarstė, 

kiekvienas jos narys tarėsi su savo ugdymo įstaigos bendruomene. LL3 projekto sėkmė Gelvonų 

gimnazijoje yra grindžiama būtent aktyviu bendruomenės įsitraukimu į šio projekto veiklas. 

Įsitraukimas vyko palaipsniui nuo pat projekto starto Širvintų savivaldybėje. Apie kiekvieno LL3 

komandos susitikimo darbo rezultatus gimnazijos mokytojų kolektyvas sužinodavo šiems 



20 

 

susitikimams pasibaigus. Ne tik sužinodavo rezultatus, bet ir aptardavo iškilusius klausimus, t. y. 

ruošė namų darbus –   aptardavo probleminius klausimus: kas yra mokinio pažanga, kaip ją galima 

fiksuoti. Gimnazijoje jau veikė vietinė LL3 komanda, kurią sudarė 4 nariai. Džiugu, kad ji 

susiformavo savanoriškumo principu. Būtent komanda ir organizuodavo susirinkimus, skirtus 

pedagogams, moksleiviams, tėvams. Jų temos būdavo konkrečios, aiškus laukiamas rezultatas, 

fiksuota susirinkimo trukmė. Pavyzdžiui, viena iš temų buvo „Mokinio pažanga“, laukiamas 

rezultatas –  buvo suformuluota bendra pažangos samprata, trukmė – viena pamoka. Ši tema buvo 

diskutuojama trimis lygmenimis: mokytojų, mokinių, tėvų. Taigi, bendruomenė nuolat gaudavo 

informaciją apie tai, kaip vyksta savivaldybės LL3 komandos darbas, kokie klausimai diskutuojami, 

kokie iššūkiai iškyla. Būtent todėl daugelis bendruomenės narių galėjo pareikšti savo nuomonę, ja 

remiantis buvo suformuluojama bendra gimnazijos nuomonė konkrečiu klausimu. Tokiu būdu 

kiekvienas jautėsi atsakingas ir svarbus. 

Gimnazijos bendruomenės bendro darbo rezultatas – gimnazijos mokinio asmeninės 

pažangos vertinimo knygelė „Aš galiu“.  

                                            Aš G - gebu 

                                                 A –  augti 

                                                 L –  lavintis 

                                                 I –  ieškoti 

                                                 U – ugdytis. 

Ši knygelė yra ganėtinai ilgo ir kruopštaus visos bendruomenės darbo rezultatas. 

Pradėdami ją kurti, rėmėmės N. Kaunickienės, V. Dziuričienės vestų mokymų medžiaga, jau 

pasiektu bendruomenės susitarimu, kas yra mokinio pažanga. Dienos trukmės seminare mokytojai ir 

tėvai svarstė, kaip galima vertinti pažangą, kokius vertinimo instrumentus  reikia susikurti. Buvo 

sutarta, kad yra du vertinimo objektai: akademinė pažanga ir moksleivių kompetencijos. Darbas 

vyko grupėse, jos buvo mišrios – grupėse buvo kartu ir pedagogai, ir tėvai. Bendro darbo metu buvo 

išskirtos dvi svarbiausios Gelvonų gimnazijoje vertinsimos kompetencijos: pažinimo kompetencija 

bei socialinė-emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija. Džiugu, kad būtent jas išskyrė ir 

mokinių taryba. Kiekvienai kompetencijai į(si)vertinti buvo sudaryti klausimynai. Juos 

formuluojant buvo panaudotos svarbiausios kiekvieną kompetenciją apibūdinančios sąvokos.  

Kituose darbiniuose susitikimuose ir mokiniai, ir tėvai, ir pedagogai sukūrė savo garbės kodeksus – 

t. y., kaip stengsis elgtis, bendraudami vieni su kitais. Buvo peržiūrėti ir akademinės pažangos 

matavimo instrumentai, pakoreguoti jie gulė į knygelę. Dabar Gelvonų gimnazijos mokinio 

asmeninės pažangos vertinimo knygelę sudaro šios dalys: kreipimasis į tėvus, mokinio, tėvų, 

mokytojo garbės kodeksai, karjeros planas, akademinės pažangos matavimo lentelė, pažinimo bei 

socialinės-emocinės bei sveikos gyvensenos kompetencijų įsivertinimo klausimynai, mėnesio ir 

mokslo metų veiklos refleksijos lapai.  

2020-2021 mokslo metais mokinio asmeninės pažangos vertinimo knygeles „Aš galiu“ turi 

kiekvienas 6 ir 7 klasių mokinys. Mokiniai jas pildo kas mėnesį klasių valandėlių metu. 

Akademinės pažangos bei karjeros planus mokiniai pildo kas pusmetį. Šios knygelės duomenys yra 

puikus šaltinis klasės valandėlių temoms, individualiems pokalbiams su mokiniais ir tėvais. Jos yra 

skirtos šeštokams trejiems metams, septintokams dvejiems metams. Tokiu būdu mokiniai turės 

ganėtinai ilgo laikotarpio pasiekimus vienoje vietoje ir galės lyginti savo išsikeltus tikslus ir 

pasiektus rezultatus.   

Dabar jau galima daryti ir pirmąsias bendro gimnazijos bendruomenė darbo išvadas:  

 svarbu sukurti sąlygas, kurios bendruomenės nariams leistų pasijusti svarbiems 

priimant sprendimus, tai padeda jiems aktyviau įsitraukti į bendrą darbą;  

 mokiniai patys vertina savo pasiekimus, gali juos palyginti su ankstesniais rezultatais, 

kelti sau tikslus. Tokiu būdu jie tampa aktyviais vertinimo, planavimo proceso dalyviais, prisiima 

atsakomybę už savo pažangą;  

 aktyvus bendruomenės įsitraukimas yra viena iš sėkmingo darbo priežasčių; 

 žmonės, kartu kūrę pažangos vertinimo instrumentą, juo ir aktyviai naudosis, nes tai jų 

pačių sukurtas produktas;  
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 svarbu – niekas į šią knygelę nežiūri kaip į galutinai baigtą ir nepajudinamą dalyką, ji 

po metų bus peržiūrima, aptariami jos naudojimo rezultatai, pritaikoma pradinukams.  
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RITA SUCHOCKIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

SIGUTĖ DAVIDAVIČIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė. 

 

 

Širvintų r. „Atžalyno“ progimnazija 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos vizija:  saugi, atvira idėjoms, tolerantiška ir 

novatoriška mokykla, ugdanti laimingas, savarankiškas, ypatingas, atsakingas ir žingeidžias 

asmenybes. 

ASMENYBĖ 

TOLERANTIŠKA 

ŽINGEIDI 

ATSAKINGA   

LAVĖJANTI 

YPATINGA 

NENUSTYGSTANTI 

ATVIRA 

SAUGI 

Kodėl LL3 projektui pasirinkta tema „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ yra 

aktuali Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai? 

1. 5-8 klasių mokinių pažangumas lyginant 2018-2019 ir 2019-2020 m. m. pagerėjo 1,62 proc. 

(nuo 97,19 proc. iki 98,81 proc.), tačiau sumažėjo labai gerai ir gerai besimokančių mokinių 

skaičius, o patenkinamai besimokančių mokinių skaičius padidėjo. 

2. Progimnazijos vizija orientuota į atsakingos ir atviros asmenybės ugdymą. 

3. 2019 m. „Iqes.online.lt “ mokinių apklausos duomenimis teiginys „Su mokytoju planuojame 

mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti“ pateko tarp 5 žemiausiai įvertintų 

teiginių (įverčio koeficientas – 2,8). Teiginys „Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi 

sėkmės“  taip pat buvo įvertintas prasčiausiai (įverčio koeficientas – 3,0). 

4. Turimi ir naudojami mokinių pažangos vertinimo instrumentai neatitiko mokinių, jų šeimų, 

mokytojų poreikių ir lūkesčių, buvo nepatrauklūs mokiniams. 

5. Vertinimo metu gauti duomenys buvo naudojami epizodiškai, neskatino mokinių 

savarankiškumo ir atsakomybės už savo mokymąsi. 

6. Pažangos įsivertinimo ir vertinimo procese minimaliai dalyvavo mokiniai ir jų šeimos. 
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7. Už mokinio pažangos vertinimą buvo atsakingi tik mokytojai, o mokiniai ir jų šeimos į 

mokinio pažangos vertinimą buvo įtraukiamos epizodiškai.  

8. Nuo 2018 m. organizuojami trišaliai susitikimai „Mokinys-mokinio tėvai-mokytojas“ vyko 

planingai, tačiau nepakankamai skatino mokinių ir jų šeimų įsitraukimą į pažangos 

įsivertinimo ir vertinimo procesą. Trūko detalių susitarimų dėl trišalių susitikimų 

organizavimo tikslų, uždavinių ir struktūros. 

9. Nepakankamas su ta pačia klase dirbančių mokytojų bendradarbiavimas ir pagalbos 

konkrečios klasės mokiniams poreikio nustatymas, planavimas ir teikimas (kolegialus 

grįžtamasis ryšys). 

10. Progimnazijos dokumentuose neišsamiai reglamentuoti susitarimai dėl mokinio pažangos 

įsivertinimo ir vertinimo. 

Kaip priversti šiuos smagračius suktis? 

 

Kaip buvo kuriamas mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo ir vertinimo įrankis –

asmeninio tobulėjimo ratas (toliau –ATR)? 

• Buvo atlikta turimų, anksčiau taikytų mokinio asmeninės pažangos vertinimo įrankių 

analizė, išaiškintos priežastys, kodėl tie įrankiai neveikė. Susitarta klaidų nekartoti! 

• Bendruomenė aiškinosi, kas yra asmeninė pažanga. Suvienodintas visų bendruomenės narių 

supratimas apie pažangą.    

• Susitarta dėl kriterijų naujam įrankiui. Kriterijai: greitai  ir lengvai užpildomas, aiškus ir 

patrauklus mokiniams, mokinių tėvams, lakoniškas. 

• Vyko įrankių pasiūla, perkūrimas, kūrimas. Buvo kuriamos instrukcijos, kaip naudotis šiuo 

įrankiu. Sukurtas įrankis buvo išbandytas vienoje klasėje, atsižvelgta į mokinių siūlymus, 

klasės vadovės siūlymus. 

• Sukurtas įrankis buvo pristatytas mokinių tarybai, mokyklos tarybai. Atsižvelgus į siūlymus,  

dar kartą patobulintas.  

• Po visuotino įrankio pildymo dar kartą buvo supaprastintos naudojimosi juo instrukcijos. 

• Iš viso šis įrankis buvo tobulintas 4 kartus.    

Kaip buvo taikomas mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo ir vertinimo įrankis –

asmeninio tobulėjimo ratas (ATR)? 

• 2020 m. kovo mėn. sukurtas įrankis (popierinis variantas) buvo išbandytas vienoje klasėje. 

• 2020 m. spalio – lapkričio mėn. ATR  naudojo visų klasių mokiniai (ir popierinius, ir 

skaitmeninius variantus). Mokiniai mokėsi kelti mokymosi tikslus ir formuluoti konkrečius 

uždavinius (mokiniams talkino klasių vadovai).  

Dokumentuose 
reglamentuoti 

susitarimai 

Mokinių 
tėvų 

įtraukimas

Mokinių 
įgalinimas
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• 2020 m. spalio mėn. sukurtas klausimynas trišaliams pokalbiams (ATR pagrindu), mokinių 

tėvai supažindinti su ATR. 

• 2020 m. gruodžio pradžioje mokinių užpildyti ATR įkelti į vma MOODLE,  tai padėjo 

dalykų mokytojams susipažinti su mokinių tobulinimui pasirinktomis asmeninės pažangos 

sritimis ir įgalino teikti mokiniams pagalbą, siekiant pažangos. 

• 2021 m. sausio mėn. mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, klasių vadovai teikė pagalbą 

mokiniams, pasirinkusiems konkrečią tobulinimo sritį. 

• 2021 m. kiekvienoje klasėje vyko bandomieji trišaliai susitikimai (nuotoliniu būdu, pagal 

trišalių susitikimų klausimyną). 

• 2021 m. gegužės/birželio mėn. kiekvienoje klasėje bus organizuojami trišaliai susitikimai  

(nuotoliniu ir kontaktiniu būdais). 

Ką, dalyvaudama „Lyderių laikas 3“ projekte  mokyklos bendruomenė išmoko?  

• Mokiniai išmoko kelti mokymosi tikslus ir formuluoti konkrečius, pamatuojamus 

uždavinius. 

• Mokytojai, dirbantys vienoje klasėje, išmoko bendradarbiauti kiekvieno mokinio pažangos 

klausimais. 

•  Mokinių tėvai padėjo vaikams kelti mokymosi tikslus ir formuluoti konkrečius, 

pamatuojamus uždavinius, suprato šio įrankio naudą ir svarbą. 

• Virtualios mokymosi aplinkos „MOODLE“ galimybės panaudotos asmeninės pažangos 

reflektavimui, vertinimui. 

• Atsirado naujos bendradarbiaujančios struktūros: klasių vadovų metodinė grupė, vienoje 

klasėje dirbančių mokytojų susirinkimai. 

 

Kokia pridėtinė vertė sukurta? 

• Mokiniai mokėsi mokytis, kelti mokymosi tikslus ir formuluoti konkrečius uždavinius.  

• Visos mokyklos bendruomenės grupės, suinteresuotos mokinio asmenine pažanga 

(mokiniai, jų tėvai, globėjai, klasių vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, 

administracija), buvo įtrauktos į mokinio asmeninės pažangos vertinimo procesus, 

bendradarbiavo, tarėsi. 

• Mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (Ugdymo plane) 

užfiksuoti/surašyti nauji susitarimai dėl mokinio asmeninės pažangos vertinimo.  

• Mokinio asmeninės pažangos vertinimo, reflektavimo atsakomybe pasidalinta su pačiais 

mokiniais, jų tėvais, globėjais.   

• Pasikeitė trišalių susitikimų organizavimo idėja ir struktūra.  (Ne mokytojai, klasių 

vadovai teikia informaciją apie mokinio pažangą, bet mokiniai, jų tėvai, globėjai 

reflektuoja apie mokinio asmeninę pažangą, mokiniai ir jų teisėti atstovai ruošiasi šiems 

susitikimams pagal trišalių susitikimų klausimynus). 

• Vma „MOODLE“ galimybės panaudotos asmeninės pažangos vertinimui, trišaliai 

susitikimai vyko nuotoliniu būdu. 

• Mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo ir vertinimo ciklas bus kartojamas 

kiekvienoje klasėje. 

 

Priedai 

1. Asmeninio tobulėjimo ratas 8 kl. mokiniams (šablonas). 

2. Klausimynas trišaliams susitikimams (šablonas). 

3. 5 A klasės mokinių ir klasės vadovės refleksija (iš virtualios mokymosi aplinkos 

MOODLE). 

4. Asmeninio tobulėjimo ratas (užpildytas). 

5. Klausimynas trišaliams susitikimams (užpildytas). 

6. Instrukcija mokiniams, kaip įkelti ATR į virtualią mokymosi aplinką. 
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1 priedas 

Asmeninio tobulėjimo ratas (ATR) (8 kl.) 

Mokinio vardas ir pavardė Klasė Data 

   

 
 Reikalingos priemonės: 

 Reikės plono sąsiuvinio linijomis arba langeliais (lapui įklijuoti ir komentarams rašyti), kuris vadinsis 

Asmeninės pažangos įsivertinimo sąsiuviniu. 

 Reikės žalio ir oranžinio flomasterio / rašiklio / ryškesnio pieštuko. 

ATR pildymo instrukcija: 

 Prieš pradėdamas(-a) pildyti ratą, užpildyk lentelę, esančią virš jo.  

 Dešimties balų skalėje įvertink, kiek esi patenkintas (-a) savo pažanga kiekvienoje šio rato srityje, kur 1 – 

labai nepatenkintas (-a), o 10 – labai patenkintas (-a). Vertink neatsižvelgdamas (-a) į turimus dalykų pažymius. 

Žaliu rašikliu ar flomasteriu užspalvink pasirinkto skaičiaus langelį kiekvienoje srityje.  

 Keletą minučių pažiūrėk į savo ratą. Nuspręsk, kurioje srityje ar srityse norėtum kažką pakeisti ir siekti 

pažangos. 

 Oranžiniu rašikliu ar flomasteriu nuspalvink tos srities norimos pažangos skaičiaus langelį (pasirink sritį ir 

norimą pažangą joje). 

 Apačioje įrašyk pasirinktas sritis, kuriose sieksi pažangos ir konkrečius veiksmus (stengimasis nesiskaito ), 

kurių imsiesi, siekdamas pažangos. Veiksmų skaičius rekomenduojamas, o Tu vardink, kiek nori. 

 Tobulintinos srities pavadinimas Konkretūs pažangos siekimo veiksmai 

1.  1. 

  2. 

  3. 

2.  1. 

  2. 

  3. 

3.  1. 

  2. 

  3. 

 

 Surašęs, įklijuok lapą į plonąjį Asmeninės pažangos įsivertinimo sąsiuvinį ir saugok jį klasės vadovo 

kabinete.  
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2 priedas 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija 

Klausimynas trišaliams pokalbiams 

 

Mokinio vardas ir pavardė Klasė Užpildymo data 

   

Klausimai mokiniui Mokinio atsakymai 

Kaip tau sekėsi pildyti asmeninio tobulėjimo ratą (ATR)?  

Ar tau kilo sunkumų įvertinant balais, kiek esi patenkintas 

(-a) savo pažanga kiekvienoje šio rato srityje? 

 

Ar pasirinkai sritį „Atpažįstu ir valdau savo emocijas“?    

Jei pasirinkai sritį „Atpažįstu ir valdau savo emocijas“, tai 

kokiu balu įvertinai savo turimus gebėjimus ir norimą 

daryti pažangą? Kodėl taip? 

 

Gal kokia tavo gyvenimo mokykloje sritis nebuvo įrašyta 

į šį ratą? Ko, manai, trūksta? 

 

Kokias sritis pasirinkai tobulinti? Kodėl būtent šias?  

Kokius konkrečius žingsnius  suplanavai, kad pasiektum 

pažangos pasirinktose srityse? 

 

Kokios pagalbos iš tėvų, globėjų, mokytojų, klasės 

vadovo, kt. mokyklos darbuotojų sulaukei tobulindamas 

savo pasirinktas sritis? Išvardink konkrečią tau suteiktą 

pagalbą. 

 

Ar tau /pavyko pasiekti pageidaujamos pažangos 

pasirinktose srityse?  

 

Jei  tau pavyko pasiekti pageidaujamos pažangos 

pasirinktose srityse, tai ką darei, kad tau pavyktų? 

 

 

Klausimai tėvams (globėjams), mokytojams, klasės 

vadovui, švietimo pagalbos specialistams 

Tėvų (globėjų), mokytojų, klasės 

vadovo, švietimo pagalbos 

specialistų atsakymai 

Ar kartu su savo vaiku/mokiniu/auklėtiniu aptarėte, 

kokias sritis  jam reikėtų pasirinkti? 

 

Kokios pagalbos reikėjo jūsų vaikui/ mokiniui/auklėtiniui 

planuojant konkrečius žingsnius tobulinat pasirinktas 

sritis?  

 
 
 

Ar  jūsų vaikui/ mokiniui/ auklėtiniui pavyko pasiekti 

pageidaujamos pažangos pasirinktose srityse? 

 
 

Kuo asmeninio tobulėjimo ratas  (ATR) jūsų vaikui/ 

mokiniui/ auklėtiniui padėjo siekti pažangos? 

 
 

 

Klausimyną pildžiusių asmenų patvirtinimas. 

Mokinio parašas:  

Mokinio tėvų (globėjų) parašai: 

Klasės vadovo parašas: 
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3 priedas 
5 A klasės vadovės organizuota mokinių refleksija. 

Kaip tau sekėsi pildyti asmens pažangos sąsiuvinį? Kokias veiklas atlikai, kokias dar reikia atlikti? Kokius 

naujus dalykus suplanavai?   

08:16 Gražina: 

Labas rytas, šiandien 15.00 val. klasės valandėlė. Ką reikia padaryti? Nueiti į Moodl aplinką, susirasti 5A klasę (ne 

muzikos dalyką). Ir, paspaudus mano pridėtą išteklių „Pokalbis“, raštu atsakyti į tokius klausimus: Kaip man sekėsi 

pildyti asmens pažangos sąsiuvinį? Kokias veiklas atlikau, kokias dar reikia atlikti? Kokius naujus dalykus suplanavau? 

Atsakyti į klausimus būtina!!!!! 

17:02 Airida: 

1) Buvo lengva atlikti užduotis. 

2) Nurašiau anglų tekstą ir kasdien padarydavau po 4 užduotis. 

3) Suplanavau perskaityti 3 knygas. 

16:44 Gabija:   

Man sekasi pildyti gan neblogai. Buvau susiplanavus: 1. Parašysiu tris diktantus su mama, taip ir padariau. 2. Spręsiu 

uždavinius matematikos su mama, taip ir padariau. Mano nauji planai tai, kad: 1. Laiku padarysiu namų darbus. 2. 

Perskaitysiu 3 knygas per mėnesį. 

15:05 Kristina: 

Kaip man sekėsi užpildyti asmeninės pažangos sąsiuvinį? Sekėsi gerai. Kokias veiklas atlikau ir kokias reikia atlikti? 

Turėjau atlikti –  parašyti su mama tris lietuvių kalbos diktantus.(atlikau), padaryti tris matematikos dauginimo 

veiksmus (padariau tik du). Kokius darbus susiplanavau: lankyti visas vaizdo pamokas ir padaryti visus gamtos ir 

žmogaus nd. 

15:16 Eivilė: 

Man sekasi pildyti sąsiuvinį visai gerai, mano naujos veiklos suplanuotos yra: jog visus visus namų darbus padarysiu 

laiku ir kad skirsiu daugiau laiko namų darbams. 

14:44 Liepa: 

Kaip man sekėsi pildyti mano asmens pažangos sąsiuvinį? Sekėsi gerai. Kokias veiklas atlikau ir kokias reikia atlikti 

dar? Turėjau atlikti – matematikos veiksmus (atlikau), anglų daryti visus namų darbus (dariau). Suplanavau daryti – 

gamtos ir žmogaus skaityti visus tekstus ir daryti užduotis, lietuvių parašyti 2 rašinėlius. 

14:45 Milda: 

Kaip man sekėsi pildyti asmeninės pažangos sąsiuvinį: Nekaip... apleidau. Ką turėjau padaryti: turėjau anglų žodžius 

kartoti kas dvi dienas  – atlikau. Kokius darbus susiplanavau: ištaisyti kūno kultūros skolą iki kito pirmadienio. 

14:45 Urtė: 

Man asmens pažangos sąsiuvinį sekėsi pildyti puikiai. Kokias veiklas atlikau ir kokios liko: atlikau visas, t.y. 

išsprendžiau 10 dalybos veiksmų su mama, ir kai dar nebuvo paskelbto karantino, lankiau sporto būrelį. Nauji dalykai: 

1. Išmoksiu su mama naują matematikos temą, 2. Popamokiniai būreliai: atliksiu nurodytas užduotis pirmadieniais – 

penktadieniais, kurias užduoda per pamokas. 

14:16 Armantė: 

Man atlikti užsibrėžtus darbus sekėsi gerai, dar liko eiti į kiekvieną matematikos konsultaciją. 

14:22 Viktorija: 

Kaip man sekėsi pildyti asmens pažangos sąsiuvinį? Visai puikiai! Kokias veiklas atlikau, kokias dar reikia atlikti? 

Turiu atlikti: anglų perskaityti 2 tekstus – perskaičiau, dailei nupiešti 2-3 piešinius – nupiešiau. Mano kiti suplanuota 

darbai yra – lietuvių parašyti kelis diktantus, muzika – pasimokyti geriau pažinti natas. 

14:22 Arijus: 

Man asmens pažangos sąsiuvinį nebuvo sunku pildyti. Aš lietuvių kalbos taisyklę jau išmokau ir nebedarau daug klaidų 

iš tos taisyklės. Istorijos aš dar nepadariau. Ir pasižymiu, kad matematikos užduotis padaryčiau laiku, nes per EMA 

pratybas aš kartais nepadarau laiku užduočių. 

08:23 Ema: 

Kaip man sekėsi pildyti asmens pažangos sąsiuvinį? Puikiai! Kokias veiklas atlikau, kokias dar reikia atlikti? Turėjau: 

anglų – atlikti visus namų darbus, – atlikau. Matematikos buvo išmokti taisyklę, kurios nemoku. Tai išmokau... Ir 

tuomet susiplanavau kitas veiklas tai: lietuvių – sugalvoti, parašyti du rašinėlius. Istorijos – atlikti visus namų darbus. 

� � � �👌 
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4 priedas 
 

Asmeninio tobulėjimo ratas (ATR) (7 kl.) 

 

 

 

Reikalingos priemonės: 

 Reikės plono sąsiuvinio linijomis arba langeliais (lapui įklijuoti ir komentarams rašyti), 

kuris vadinsis Asmeninės pažangos įsivertinimo sąsiuviniu. 

 Reikės žalio ir oranžinio flomasterio / rašiklio / ryškesnio pieštuko. 

ATR pildymo instrukcija: 

 Prieš pradėdamas(-a) pildyti ratą užpildyk lentelę, esančią virš jo.  

 Prieš save Tu matai ratą su įvairiomis Tavo gyvenimo mokykloje sritimis. Tai ir santykiai su 

draugais bei mokytojais, tai ir atskiri dalykai, kurių mokaisi, pvz. lietuvių kalba, istorija, 

matematika ir t.t. Dešimties balų skalėje įvertink, kiek esi patenkintas (-a) savo pažanga 

Mokinio vardas ir pavardė Klasė Data 

Smiltė XXXXXXXX  7B  2020- 11-09 



29 

 

kiekvienoje šio rato srityje, kur 1 – labai nepatenkintas (-a), o 10 – labai patenkintas (-a). 

Vertink neatsižvelgdamas (-a) į turimus dalykų pažymius. Žaliu rašikliu ar flomasteriu 

užspalvink pasirinkto skaičiaus langelį kiekvienoje srityje.  

 Keletą minučių pažiūrėk į savo ratą. Nuspręsk, kurioje srityje ar srityse norėtum kažką 

pakeisti ir siekti pažangos. 

 Oranžiniu rašikliu ar flomasteriu nuspalvink tos srities norimos pažangos skaičiaus langelį 

(pasirink sritį ir norimą pažangą joje). 

 Apačioje įrašyk pasirinktas sritis, kuriose sieksi pažangos ir konkrečius veiksmus 

(stengimasis nesiskaito ☺), kurių imsiesi, siekdamas pažangos. Veiksmų skaičius 

rekomenduojamas, o Tu vardink, kiek nori. 

 Tobulintinos srities 

pavadinimas 

Konkretūs pažangos siekimo veiksmai 

1. Rusų kalba. 1. Tobulinsiu savo skaitymo įgūdžius skaitydama rekomenduojamus 

tekstus iš rusų kalbos vadovėlio, mokytojos rekomenduojamose 

puslapiuose iki pusmečio pabaigos. 

  2.Vieną kartą per savaitę pasižiūrėti vieną animac. filmuką rusų kalba iki 

pusmečio pabaigos. 

  3. 

2. Anglų kalba  1. Kasdien internetu žiūrėsiu filmą anglų kalba, tokiu būdu tobulinsiu 

klausymo įgūdžius  iki pusmečio pabaigos. 

  2. Du kartus per savaitę  bendrausiu su draugais, kurių pirmoji kalba yra 

anglų, internetinėse svetainėse bei programose, kuriose bus man saugi 

aplinka iki pusmečio pabaigos. 

  3. 

3. Emocijų 

atpažinimas ir 

valdymas 

1.Per išeigines rytais medituosiu, taip bandysiu nusiraminti iki pusmečio 

pabaigos 

  2.  

  3. 
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5 priedas 

 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

Klausimynas trišaliams pokalbiams 

 

Mokinio vardas ir pavardė Klasė Užpildymo data 

Smiltė XXXXXXXXX 7B 2021-01-26 

 

Klausimai mokiniui Mokinio atsakymai 

Kaip tau sekėsi pildyti asmeninio 

tobulėjimo ratą (ATR)? 

Labai gerai. 

Ar tau kilo sunkumų įvertinant balais, 

kiek esi patenkintas (-a) savo pažanga 

kiekvienoje šio rato srityje? 

Keliose srityse buvo sunku nustatyti.  

Ar pasirinkai sritį „Atpažįstu ir valdau 

savo emocijas“? 

Taip. 

Jei pasirinkai sritį „Atpažįstu ir valdau 

savo emocijas“, tai kokiu balu 

įvertinai savo turimus gebėjimus ir 

norimą daryti pažangą? Kodėl taip? 

Tūrimas žinias įvertinau šešetuku, o pažangą devintuku. 

Norėčiau sužinoti daugiau, nedaug žinau.  

Gal kokia tavo gyvenimo mokykloje 

sritis nebuvo įrašyta į šį ratą? Ko, 

manai, trūksta? 

Manau viskas ko man reikėtų yra. 

 

 

Kokias sritis pasirinkai tobulinti? 

Kodėl būtent šias? 

Pasirinkau tobulinti anglų kalbą, rusų kalbą ir emocijų 

atpažinimą ir valdymą. Tobulinti kalbas pasirinkau, nes 

manau, kad jų prireiks ateityje, o  emocijų atpažinimą ir 

valdymą, nes apie šią sritį esu nedaug girdėjusi, noriu 

sužinoti daugiau, ir geriau išmokti valdyti jas pati. 

Kokius konkrečius žingsnius  

suplanavai, kad pasiektum pažangos 

pasirinktose srityse? 

Anglų kalbą pasirinkau tobulinti kasdien internetu 

žiūrėdama filmus anglų kalba bei du kartus per savaitę  

bendraudama su draugais anglų kalba. Rusų kalbą 

pasirinkau tobulinti vieną kartą per savaitę 

pasižiūrėdama vieną animacinį filmuką rusų kalba bei 

skaitydama tekstus rusų kalba. Emocijų atpažinimą ir 

valdymą tobulinti pasirinkau medituodama. 

Kokios pagalbos iš tėvų, globėjų, 

mokytojų, klasės vadovo, kt. 

mokyklos darbuotojų sulaukei 

tobulindamas savo pasirinktas sritis? 

Išvardink konkrečią tau suteiktą 

pagalbą. 

Sulaukiau mokyklos psichologės pagalbos. Ji man 

padeda atpažinti emocijas, bei jas valdyti.  

Ar tau pavyko pasiekti pageidaujamos 

pažangos pasirinktose srityse?  

Manau pavyko patobulėti, dar kol kas nepasiekiau 

pageidaujamos pažangos.  
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Jei tau pavyko pasiekti pageidaujamos 

pažangos pasirinktose srityse, tai ką 

darei, kad tau pavyktų? 

Stengiausi kiek galėdama daugiau daryti pasižadėtus 

veiksmus.   

 

Klausimai tėvams (globėjams), 

mokytojams, klasės vadovui, 

švietimo pagalbos specialistams 

Tėvų (globėjų), mokytojų, klasės vadovo, švietimo 

pagalbos specialistų atsakymai 

 Ar kartu su savo 

vaiku/mokiniu/auklėtiniu aptarėte 

kokias sritis jam reikėtų pasirinkti? 

Taip. Aptarėme ką galima būtų rinktis, ką patobulinti.  

 

 

Kokios pagalbos reikėjo jūsų vaikui/ 

mokiniui/auklėtiniui planuojant 

konkrečius žingsnius tobulinat 

pasirinktas sritis?  

Šia sritimi pagalbos vaikas nesikreipė. 

 

 

Ar  jūsų vaikui/ mokiniui/ auklėtiniui 

pavyko pasiekti pageidaujamos 

pažangos pasirinktose srityse? 

Kai kuriuose srityse taip, matau pažangą, bet ne visose.  

 

 

Kuo asmeninio tobulėjimo ratas  

(ATR) jūsų vaikui/ mokiniui/ 

auklėtiniui padėjo siekti pažangos? 

Vaikas turėjo progą susimąstyti ir įvertinti savo mokslų 

pasiekimus. 

 

 

Klausimyną pildžiusių asmenų patvirtinimas. 

Mokinio parašas: Smiltė XXXXXXX 

Mokinio tėvų (globėjų) parašai: Ada XXXXXX, Arūnas XXXXXXX.  

Klasės vadovo parašas: Renata XXXXXXXXX 
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DANUTĖ ZINKEVIČIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

 

 

 

ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA 

Mokyklos pristatymas 

MISIJA  

Besimokančiai bendruomenei teikti kokybišką pradinį išsilavinimą, priešmokyklinį 

ugdymą ir neformalųjį švietimą atviroje pokyčiams ir saugioje mokykloje.  

VIZIJA  

Mokykla, pripažindama individualius gebėjimus ir poreikius, ugdo aktyvų, kūrybingą, 

pilietišką mokinį, turintį poreikį tobulėti nuolatos besikeičiančiame gyvenime. 

Mokyklos bendruomenės vertybės 

Mokyklos bendruomenė, siekdama įgyvendinti mokyklos misiją, vadovaujasi vertybėmis, 

dėl kurių susitarta bendruomenėje.  

Mokymasis – kaip pažinimas, atradimas ir taikymas. Nuolatos mokosi visi bendruomenės 

nariai.  

Veikimas kartu – kaip susitarimai keliant bendrus tikslus ir atsakingas priimtų susitarimų 

įgyvendinimas.  

Kūrybiškumas – kaip naujų idėjų kėlimas, sprendimų paieška ir įgyvendinimas.  

Saugumas – kaip palankaus mikroklimato ugdymuisi ir darbui sudarymas.  

Kodėl reikėjo keisti pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą? 

Iki dalyvavimo projekte „Lyderių laikas 3“ Širvintų pradinė mokykla taikė vieningą 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, kuris buvo įtvirtintas Širvintų pradinės mokyklos 1–4 

klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkoje. Mokytojai skatino mokinius įsivertinti 

pamokos pabaigoje pagal kriterijus, numatytus pamokos uždavinyje, atlikus numatytus darbus 

(parašyti komentarą, įsivertinti simboliu, pasitikrinti klaidas ir kt.). Mokykloje buvo susitarta dėl 

individualios pažangos vertinimo / įsivertinimo įrankių, jų taikymo, individualios pažangos 

fiksavimo „Mokinio pasiekimų aplanke“.  

Taikomi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo / įsivertinimo įrankiai nepakankamai 

įtraukė mokinius į individualios pažangos įsivertinimą. Mokiniai ir jų tėvai įsivertinimo procese 

dalyvavo tik minimaliai. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas daugiau buvo siejamas su 

mokytojo, bet ne mokinių bei jų tėvų atsakomybe. Individualios pažangos ir pasiekimų įsivertinimo 

duomenys buvo per mažai naudojami mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui.  

Mokykla siekė į pasiekimų ir pažangos vertinimą / įsivertinimą įtraukti pačius mokinius, jų 

tėvus, efektyvinti bendradarbiavimą. 

Projekto LL3 veiklos planavimas 

Projektui vykdyti mokykloje buvo sudaryta projekto „Lyderių laikas 3“ komanda, kuri 

dalyvavo projekto mokymuose, seminaruose. Komanda į projekto veiklas įtraukė bendruomenę, 

vykdė projekto veiklos sklaidą. Ji numatė veiklas, aptarė jų vykdymo laiką, sudarė projekto pokyčio 

planą ir vykdė plane numatytas veiklas. Visos veiklos buvo nukreiptos į bendruomenės įtraukimą, 

bendradarbiavimą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo / įsivertinimo tobulinimą. Pokyčio 
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plano veiklos įtrauktos į mokyklos planavimo dokumentus (Strateginį planą 2020–2022 m., 2020 ir 

2021 m. metinius mokyklos veiklos planus ir kt.). 

Susitarimų mokyklos bendruomenėje priėmimas 

Vykdant pokyčio plano veiklas bendruomenėje buvo siekiama išgirsti visų bendruomenės 

narių nuomonę ir priimti bendrus susitarimus.  

Pirmame projekto veiklų etape įvyko pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

susirinkimai: „Kaip suprantame mokinio individualią pažangą? Mokinio pažangos ir pasiekimų 

santykis“ (2019 m. lapkričio 19 d.), „Ką jau veikiame kartu mokinio pažangos link“ (2019 m. 

gruodžio 5 d.). Bendruomenėje buvo išsiaiškintas sąvokų „pasiekimai“ ir „pažanga“ supratimas. 

Seminaras „Individualios vaiko pažangos vertinimas ir fiksavimas pradiniame ugdyme“ (2019 m. 

gruodžio 17 d.) pagilino mokytojų individualios pažangos vertinimo kompetenciją.  

Kitas projekto veiklų etapas buvo skirtas naudojamų vertinimo / įsivertinimo įrankių 

taikymo analizei atlikti ir priimti sprendimus. Įvyko metodinės grupės susirinkimas „Kokius 

įrankius individualiai pažangai pamatuoti taikysime?“ (2020 m. vasaris). Susirinkimo metu aptarti 

nauji pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai. Bendruomenė supažindinta su individualios 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo pokyčiais (mokiniai, jų tėvai, mokytojai). Metodinės 

grupės susirinkime sutarta, kad nauji vertinimo / įsivertinimo įrankiai bus taikomi 2020 m. vasario – 

gegužės mėnesiais 4a, 4c ir 3c, 3d klasėse. 2020 m. birželio mėnesį įvyko individualūs pokalbiai su 

mokiniais ir mokinių tėvais apie individualius mokinių pasiekimus ir pažangą. Metodinės grupės 

susirinkime 2020 m. birželio mėnesį apibendrinta mokinių individualios pažangos vertinimo / 

įsivertinimo įrankių taikymo 4a, 4c, 3c, 3d patirtis. Atsižvelgus į patirties apibendrinimą 

pakoreguoti vertinimo / įsivertinimo įrankiai ir Širvintų pradinės mokyklos 1–4 klasių mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka (2020 m. rugpjūtis). 2020 m. rugsėjo mėnesį priimti 

susitarimai dėl naujų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo / įsivertinimo įrankių taikymo 

ugdymo procese. Naujų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo / įsivertinimo įrankių taikymo 

patirtis apibendrinta metodinės grupės susirinkime 2020 m. gruodžio mėnesį. 

Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų įsivertinimas 

Mokyklos susitarimai dėl individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo įtvirtinti 

Širvintų pradinės mokyklos 1–4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkoje. Susitarta 

dėl mokinio įsivertinimo pamokoje ir po pamokos, dėl įsivertinimo dermės su pamokos uždavinyje 

numatytais kriterijais, dėl įsivertinimo formų (žodžiu, raštu, simboliu ir kt.). Detaliai aptartas 

įsivertinimas atlikus numatytas užduotis, testus, rašto darbus (komentarai, įsivertinimas sutartu 

simboliu, žodinis komentaras ir kt.). Bendruomenėje priimti susitarimai dėl „Mokinio pasiekimų 

aplanko“, skirto individualiai pažangai stebėti, vertinti, planuoti pasiekimus, struktūros. Numatyta, 

kad į „Mokinio pasiekimų aplanką“ segama: 

lentelės, kuriose fiksuojami kiekvieno dalyko mokinio pasiekimai (atliktų testų, 

kontrolinių, savarankiškų darbų įvertinimai ir kt.). Mokiniai įsivertina asmeninę pažangą, brėžia 

individualių pasiekimų rezultatų kreives; 

individualios pažangos įsivertinimo įrankių lentelės; 

fiksuoti trišalių pokalbių susitarimai; 

savarankiški mokinių darbai, kurie leidžia stebėti pažangą. Mokinių darbuose mokytojas 

įrašo komentarus, pastebėjimus, rekomendacijas.  
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Mokinių individualios pažangos įsivertinimo įrankiai (1.1. – 1.6.) 

VARDENIO PAVARDENIO  PAŽANGOS  IR  PASIEKIMŲ  VERTINIMAS 

Surinktų tšk. 
procentinė 

išraiška 

 

MATEMATIKOS  TESTŲ  REZULTATŲ KREIVĖ Nr. 1.1. 

100-96                  

95-91                  

90-88                  

87-86                  

85-81                  

80-76                  

75-71                  

70-66                  

65-61                  

60-56                  

55-51                  

50-46                  

45-41                  

40-36                  

35-31                  

30-26                  

25-0                  

Data                  

 

 

 

 

 

 

 

Surinktų tšk. 
procentinė 

išraiška 

 

PASAULIO PAŽINIMO TESTŲ REZULTATŲ KREIVĖ Nr. 1.2. 

100-96                  

95-91                  

90-88                  

87-86                  

85-81                  

80-76                  

75-71                  

70-66                  

65-61                  

60-56                  

55-51                  

50-46                  

45-41                  

40-36                  

35-31                  

30-26                  

25-0                  

Data                  
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Surinktų tšk. 
procentinė 

išraiška 

 

TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOČIŲ REZULTATŲ KREIVĖ Nr. 1.3. 

100-96                  

95-91                  

90-88                  

89-86                  

85-81                  

80-76                  

75-71                  

70-66                  

65-61                  

60-56                  

55-51                  

50-46                  

45-41                  

40-36                  

35-31                  

30-26                  

25-0                  

Data                  

Surinktų tšk. 
procentinė 

išraiška 

 

KALBOS SANDAROS PAŽINIMO TESTŲ REZULTATŲ KREIVĖ Nr. 1.4. 

100-96                  

95-91                  

90-88                  

89-86                  

85-81                  

80-76                  

75-71                  

70-66                  

65-61                  

60-56                  

55-51                  

50-46                  

45-41                  

40-36                  

35-31                  

30-26                  

25-0                  

Data                  
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Klaidų skaičius 
 

DIKTANTŲ REZULTATŲ KREIVĖ Nr. 1.5 
Atsitiktinių klaidų – 0. 
Sisteminių klaidų – 0. 

              

Atsitiktinių klaidų – 1-2. 
Sisteminių klaidų – 0. 

              

Atsitiktinių klaidų – 3-5. 
Sisteminių klaidų – 0. 

              

Atsitiktinių klaidų – 0-4. 
Sisteminių klaidų – 1. 

              

Atsitiktinių klaidų – 6-7. 
Sisteminių klaidų – 0. 

              

Atsitiktinių klaidų – 5-6. 
Sisteminių klaidų – 1. 

              

Atsitiktinių klaidų – 0-5. 
Sisteminių klaidų – 2. 

              

Atsitiktinių klaidų – 0-4. 
Sisteminių klaidų – 3. 

              

Atsitiktinių klaidų – 8 ir daugiau. 
Sisteminių klaidų – 0. 

              

Atsitiktinių klaidų – 7 ir daugiau. 
Sisteminių klaidų – 1. 

              

Atsitiktinių klaidų – 6 ir daugiau. 
Sisteminių klaidų – 2. 

              

Atsitiktinių klaidų – 5 ir daugiau. 
Sisteminių klaidų – 3 ir daugiau. 

              

Data               

 

Taškų 
skaičius 

 

KŪRYBINIŲ RAŠTO DARBŲ REZULTATŲ KREIVĖ Nr. 1.6. 

20                  

19                  

18                  

17                  

16                  

15                  

14                  

13                  

12                  

11                  

10                  

9                  

8                  

7                  

6                  

5                  

4-0                  

Data                  

 

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo įrankių (Nr. 1.1. – 1.6.) naudojimas 

Individualios pažangos įsivertinimo įrankiai 1.1. – 1.6. įsegami į „Mokinio pasiekimų 

aplanką“. Visos nurodytos lentelės talpinamos viename lape. Įrankis skirtas informacijos apie 

pasiektus ugdymosi pasiekimus fiksavimui. Lentelėse 1.1., 1.2. mokiniai fiksuoja matematikos ir 

pasaulio pažinimo savarankiškų, kontrolinių darbų, testų rezultatus. Brėžia pasiekimų kreives. 

Lentelėse 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. mokiniai fiksuoja lietuvių kalbos (teksto suvokimo, kalbos sandaros, 

diktantų, kūrybinių rašto darbų) savarankiškų, kontrolinių darbų, testų rezultatus. Brėžia pasiekimų 

kreives.  
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Lenteles 1–2 klasių mokiniai pildo padedami mokytojų, 3–4 klasių mokiniai – patys. 

Mokytojų įvertinti ir mokinių įsivertinti savarankiški, kontroliniai darbai, testai įsegami į „Mokinio 

pasiekimų aplanką“. 

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo įrankiai (Nr. 2) 

 

ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA 

2020–2021 m. m. 

 

_____klasės mokinio (-ės)________________________________individualios pažangos 

įsivertinimas 

 

Individualios pažangos įsivertinimas  

Kiekvieno mėnesio pabaigoje mokinys (-ė) įsivertina individualią pažangą pagal susitartus 

kriterijus. Mokinys (-ė) įsivertinimą pažymi susitarta spalva nuspalvindamas reikiamą langelį. 

Įsivertinimas aptariamas individualiai su mokiniu. 

 

Kriterijus (ką vertiname?) 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Pasiruošiu pamokoms          

Turiu reikiamas priemones          

Įdėmiai klausausi pamokose          

Aktyviai dalyvauju pamokose          

Laiku atlieku man skirtus darbus 

(savarankiškus, namų ir kt.) 

         

Ieškau pagalbos, jei nesiseka atlikti 

užduoties (-ių) 

         

Pamokose stropiai dirbu          

Pamokų metu netrukdau kitiems: 

nekalbu, kai manęs neklausia, 

nekomentuoju kitų vaikų, nekalbinu ir 

kt.) 

         

Laikausi klasės ir mokyklos susitarimų          

Kartu su tėvais aptariu testus ir 

savarankiškus darbus  

         

Spalvų reikšmės:  

Raudona – man sunku, nesiseka.  

Geltona – sekasi gerai.  

Žalia – sekasi puikiai. 

Mokinių individualios pažangos įsivertinimo įrankio (Nr. 2) naudojimas 

Įrankis (lentelė Nr. 2) įsegama į „Mokinio pasiekimų aplanką“. Įrankis (lentelė) skirtas 

mokinio individualios pažangos įsivertinimui pagal sutartus kriterijus. Kiekvieno mėnesio 

pabaigoje mokinys savarankiškai pagal sutartus kriterijus įsivertina (pažymi sutartine spalva 

nuspalvindamas langelį) savo pažangą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su mokytoju mokinys 

aptaria savo įsivertinimą. 
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Mokinių individualios pažangos įsivertinimo įrankiai (Nr. 3) 

 

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo įrankio (Nr. 3) taikymas 

Įrankis (lentelė Nr. 3) įsegamas į „Mokinio pasiekimų aplanką“. Įrankis (lentelė) skirtas 

mokinio individualios pažangos įsivertinimui, pasiekimų planavimui. Rugsėjo mėnesį mokiniai, 

atlikę diagnostinius testus, kartu su tėvais pateiktoje lentelėje pažymi savo lūkesčius (planuoja 

individualius pasiekimus). Sausio mėnesį mokiniai kartu su tėvais, pasibaigus I mokslo metų 

pusmečiui, lentelėje pažymi savo pasiektus pasiekimų rezultatus. Palygina planuotus ir pasiektus 

mokymosi pasiekimus.  

Įrankis taikomas kartu su individualios pažangos įsivertinimo fiksavimo lentele Nr. 4. 
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Mokinio individualios pažangos įsivertinimo įrankiai (Nr. 4) 

ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA 

2020–2021 m. m. 

____klasės mokinio (-ės) ____________________________________ 

individualios pažangos vertinimas/įsivertinimas 

Individualios pažangos rezultatai po pusmečio, mokslo metų. 

Vertinama trišalio pokalbio „Mokinys – mokinio tėvai – mokytojas“ metu. 

2020 m. spalis (birželis) 

Kaip tu jautiesi mokykloje?  

Pagalbiniai klausimai:  

Ar tau patinka mokykloje?  

Kas patinka?  

Ar turi draugų?  

Ar patyrei patyčių?  

Ar sulauki mokykloje pagalbos?  

Kas tau padeda? 

Kas sekasi? 

Remiantis mokinio „Pasiekimų aplanku“ ir individualios pažangos įsivertinimo informacija įvardinama  

1–3 sėkmės. 

Kas nesiseka? 

Remiantis mokinio „Pasiekimų aplanku“ ir individualios pažangos įsivertinimo informacija įvardinami  

1–3 sunkumai. 

Priimti susitarimai dėl pagalbos namuose ir mokykloje. 

Mokinys  

Mokinio tėvai  

Mokytojas 

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo įrankio (Nr. 4) taikymas 

Įrankis (lentelė Nr. 4) yra skirtas pasirengti trišaliam pokalbiui ir užfiksuoti jame priimtus 

susitarimus. Įrankis (lentelė Nr. 4) įsegamas į „Mokinio pasiekimų aplanką“.  

Rengdamasis trišaliam pokalbiui mokinys ir jo tėvai susipažįsta su aptariamais klausimais, 

Mokinio pasiekimų aplanke esančiais atliktais darbais, individualios pažangos įsivertinimo 

instrumentų Nr. 1.1. – 1.6, Nr. 2, Nr. 3 įvertinimais / įsivertinimais.  

Trišaliai pokalbiai vyksta du kartus per mokslo metus: po I pusmečio sausio mėnesį ir 

mokslo metams pasibaigus (gegužės – birželio mėnesį). Pokalbio metu mokinys pats pasakoja apie 
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savo sėkmes, nesėkmes ir kt. Trišalio pokalbio metu suderėtus susitarimus fiksuoja mokytojas, 

pasirašo visi pokalbio dalyviai. 

Kaip buvo kuriami mokinio individualios pažangos įsivertinimo įrankiai? 

Mokykloje buvo atlikta turimų, anksčiau taikytų mokinio individualios pažangos vertinimo 

įrankių analizė. Mokyklos bendruomenė išsiaiškino sąvokas „individuali pažanga“, „pažanga ir 

ugdymosi pasiekimai“, susitarė dėl šių sąvokų supratimo.  

Bendruomenėje susitarta, kad naudojami įrankiai būtų aiškūs mokiniams, jų tėvams, 

skatintų juos įsitraukti į pasiekimų ir pažangos vertinimą, įsivertinimą, ir naudojamų įsivertinimo 

įrankių teikiama informacija skatintų pažangos planavimą ir individualios pažangos augimą. 

Įrankiai buvo išbandyti 3c, 3d, 4a, 4c klasėse. Jų taikymo patirtis apibendrinta metodinės grupės 

susirinkime. Atsižvelgta į mokytojų pasiūlymus. Įrankiai pakoreguoti ir įtvirtinti Širvintų pradinės 

mokyklos 1–4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkoje. Nauji mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo įrankiai individualios pažangos vertinimui taikomi mokykloje nuo 2020 m. 

rugsėjo. Įrankių taikymas, kylantys sunkumai dėl trišalių pokalbių taikymo nuotolinio ugdymo metu 

aptarti metodinės grupės susirinkime 2020 m. gruodžio mėnesį. 

Ko mokykla išmoko? Ką davė projektas? 

Mokyklos bendruomenė išmoko susitarti ir priimti vieningus susitarimus dėl mokinio 

individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo. Mokykla tikisi, kad bendradarbiavimas 

tarp mokinių, jų tėvų, mokytojų, administracijos turės įtakos mokinių pasiekimų ir pažangos 

augimui. 

Dalyvaudami projekto veiklose mokytojai, dirbantys skirtingose klasėse, išmoko susitarti dėl 

mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių įsivertinimo. Susikūrė naujos 

bendradarbiaujančios struktūros: savitarpio pagalbos grupės kiekviename sraute, vyksta neformalūs 

susitikimai su mokyklos direktoriumi. Mokytojai pagilino pasiekimų ir pažangos vertinimo 

kompetenciją. Pagilėjo bendradarbiavimas tarp klasių ir dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų. 

Mokiniai mokosi naudoti naujus individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo 

įrankius. Jie tampa aktyvesni. Mokosi savarankiškai ir objektyviai įsivertinti pažangą bei 

pasiekimus. Dauguma mokinių atsakingai rengiasi trišaliams pokalbiams. Į pasiekimų įsivertinimą 

įtraukiami mokinių tėvai. 

Mokinių tėvai padeda vaikams įsivertinti savo pažangą ir pasiekimus, numatyti konkrečius 

tikslus ir veiklas, padėsiančias siekti individualios pažangos. Labai svarbu, kad mokinių tėvai, 

ruošdamiesi trišaliam pokalbiui, detaliau susipažįsta su „Mokinio pasiekimų aplanko“ turiniu, 

mokinių įsivertinimo duomenimis.  

Trišaliai pokalbiai įtraukia mokinių tėvus į gilesnį bendradarbiavimą.  

Išvados 

Visos mokyklos bendruomenės grupės (mokytojai, mokiniai, jų tėvai, pagalbos mokiniui 

specialistai, administracija) buvo įtrauktos į individualios mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

/ įsivertinimo įrankių kūrimą, išbandymą, pasiūlymų teikimą. Visos bendruomenės grupės 

bendradarbiavo, tarėsi, priėmė sprendimus. 

Mokyklos veiklos dokumentuose (Metiniame veiklos plane, ugdymo plane, metodinės 

grupės plane, Širvintų pradinės mokyklos 1–4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkoje) užfiksuoti bendruomenės susitarimai dėl individualios mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo / įsivertinimo. 

Pritaikius naujus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo / įsivertinimo įrankius į procesą 

įtraukti mokiniai, jų tėvai. Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų atsakomybe pasidalinta su 

pačiais mokiniais, jų tėvais. Mokinių ir jų tėvų įsitraukimą į įsivertinimą iliustruoja atliktos 

apklausos duomenys. 2–4 klasių mokinių atsakymai į apklausos teiginį „Aš stebiu, pasižymiu 

(„Mokinio pasiekimų aplanke“, pratybų sąsiuviniuose, po atlikto tikrinamojo darbo, pažangos 

stebėjimo lentelėje) bei apmąstau savo pasiekimus bei pažangą“ pasiskirstė taip: visada – 22 %, 

dažnai – 48 %, retai (kartą per mėnesį) – 19 %, labai retai (kartą per pusmetį) – 11 %. 1–4 klasių 
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mokinių tėvų atsakymai į apklausos teiginį „Mano vaikas stebi, pasižymi („Mokinio pasiekimų 

aplanke, pratybų sąsiuviniuose, po atlikto tikrinamojo darbo, pažangos stebėjimo lentelėje) bei 

apmąsto savo pasiekimus ir pažangą“ pasiskirstė taip: visada – 26 %, dažnai – 46 %, retai (kartą per 

mėnesį) – 21 %, labai retai (kartą per pusmetį) – 8 %.  

Išgryninta trišalių pokalbių organizavimo idėja. Sudarytas klausimynas trišaliams 

pokalbiams vesti. Klausimynas pritaikytas mokyklos poreikiams. Pokalbis teikiamas iš mokinio 

pozicijų. Mokinys pats įvardina savo savijautą, mokykloje patirtas sėkmes ir nesėkmes, naudoja 

įsivertinimo įrankius ir kt.  

Reikia laiko, kad individualios pažangos ir pasiekimų įvertinimo / įsivertinimo įrankiai 

pradėtų veikti. Tiek mokiniai, tiek jų tėvai bei mokytojai pripažįsta, kad pasiekimų ir pažangos 

įsivertinimas moko mokinius kelti tikslus, padeda gerinti mokymosi motyvaciją, pasiekimus, todėl 

svarbu tęsti projekto metu įgyvendintas veiklas. 

Atsižvelgiant į mokinių amžių taikant individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo / 

įvertinimo įrankius 1–2 klasių mokiniams bus reikalinga tėvų, mokytojų pagalba. 
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KLAUSIMYNAS TRIŠALIAM POKALBIUI 

(mokinys – mokinio tėvai – mokytojas) 

Klausimynas parengtas pagal AUGA modelį 

Skiriamas 1–4 klasių mokiniams 

 

I. PROBLEMOS ĮVARDIJIMAS 

Mokinys įvardina pokalbio temą, savo lūkesčius. 

APIE KĄ NORITE PASIKALBĖTI? 

Ar tau patinka mokykloje? 

Ar turi draugų? 

Kokios pamokos tau sekasi? Kaip manai, kodėl? 

Kas tau sunku pamokų metu? Pateik pavyzdžių. 

Kaip manai, kodėl tau nesiseka? 

Tuomet šiandien pasikalbėsime apie ............. Ar sutinki? 

II. PROBLEMOS IŠSISIAŠKINIMAS 

Išsiaiškinamos aplinkybės, kurios lemia problemą. Mokinys pats geriau supranta, kas lemia jo problemą. 

KAS IŠ TIKRŲJŲ VYKSTA 

Daugiau papasakok apie..... 

III. SPRENDIMO GALIMYBIŲ IEŠKOJIMAS 

Pagalba mokiniui pamatyti kuo daugiau problemos sprendimo galimybių. 

KĄ GALIMA PADARYTI? 

Taigi, mes kalbėjome apie ...... 

Kokios Tau reikia pagalbos?  

Kokie žmonės galėtų tau padėti?  

Iš ko tu sulauki pagalbos? 

Ką dar galime kartu padaryti? 

IV. APIBENDRINIMAS 

Pagalba mokiniui pasiekti įsipareigojimą veikti. 

KOKIUS REALIUS VEIKSMUS DARYSITE? 

Mes aptarėme ................ 

Taigi, ką darysime pirmiausiai?  

Ar gali tai daryti jau nuo rytojaus? 

Ar galėsime netrukus vėl apie tai pasikalbėti ir pažiūrėti kaip mums sekasi? 

Tuomet pasikalbėsim apie tai po ..........savaičių (mėnesių). 
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EGLĖ GUOBYTĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos 

narė, Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja  

 

 

 

 

 

 

Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras   

Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras – švietimo įstaiga,  

teikianti kokybišką formalųjį vaikų ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą. 

Veikdama kartu su bendruomene padeda kiekvienam ugdytiniui įgyti bendražmogiškųjų 

vertybių, žinių, gebėjimų,  

reikalingų tolesniam mokymuisi bei sėkmingai savarankiškai veiklai. 

 

LL3 pokyčių projekto įgyvendinimas mokykloje 

Nuo ko pradėjome? 

2020 metų sausį mokyklos bendruomenė įsitraukė į rajono pokyčių projekto veiklas: 

susikūrė mokyklos LL3 komanda, kurios nariai aktyviai gilino žinias pokyčių projekto tema, 

dalyvaudami LL3 renginiuose, mokymuose ir perteikdami įgytas žinias mokyklos bendruomenei. 

Surengėme diskusiją apie pažangos sampratą, peržiūrėjome mokykloje taikomus individualios 

mokinio pažangos vertinimo instrumentus. Vieningai nutarėme, kad dalis jų orientuoti tik į 

akademinę mokinių pažangą ir nusprendėme jų atsisakyti. Nutarėme daugiau dėmesio skirti 

mokinių gebėjimų ir kompetencijų (įsi)vertinimui: visų pirma mokyti atpažinti turimus gebėjimus, 

įsivertinti, kaip sekasi juos taikyti, bendradarbiaujant su klasės draugais ir padedant mokytojams, 

stiprinti jau turimus gebėjimus bei ugdytis trūkstamus įgūdžius. Parengėme veiklos planą pokyčių 

projekto tikslams įgyvendinti. 

2020 metų kovo – birželio mėnesį 5-8 klasėse  taikėme pasirinktus mokinių individualios 

pažangos vertinimo instrumentus. Nuolat aptardavome, kaip sekasi, ką reiktų keisti, kaip galime 

panaudoti turimą informaciją mokinių pažangos skatinimui. Vyko aktyvus klasių vadovų ir dalykų 

mokytojų bendradarbiavimas. Baigdami mokslo metus, nutarėme, kad pasirinkti instrumentai 

padeda mokiniams savarankiškai stebėti savo pažangą, kelti mokymosi tikslus ir uždavinius, 

planuoti mokymąsi.  

Į 2020-2021 mokslo metų ugdymo planą įtraukėme trišalių pokalbių organizavimą, kitų 

pasirinktų individualios mokinių pažangos fiksavimo instrumentų taikymą – į mokyklos vertinimo 

tvarkos aprašą.  

Kokius individualios mokinio pažangos fiksavimo instrumentus taikome? 

Dalykų mokytojai mokinių pažangai stebėti naudoja mokinių darbų aplankus, kurie puikiai 

vizualiai iliustruoja daromą pažangą. Šie aplankai naudojami tėvų susirinkimų metu, aptariant su 

tėvais jų vaikų mokymąsi.  

Nuo 2020 metų sausio 5-8 klasėse taikome mokinių individualios pažangos fiksavimo 

anketas (priedas Nr. 1). Pildydami šias anketas, mokiniai kiekvieną mėnesį įsivertina turimus 

gebėjimus ir kompetencijas, aptaria su klasės vadovu sėkmes ir tobulintinus dalykus, lygindami 

kelių mėnesių įsivertinimą, stebi savo pažangą. Pirmą kartą pildydami anketą, su klasės vadovu 

aptaria kiekvieną gebėjimą: kokie požymiai rodo, kad mokinys šį gebėjimą turi. Kartu su klasės 

vadovu numato žingsnius, kokie veiksmai padės tobulinti konkretų gebėjimą. Pasitelkiamas 
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bendradarbiavimas, mokinio pagalba mokiniui, kai turintys tam tikrų gebėjimų mokiniai padeda  

įgyti jų stokojantiems.  

Klasės vadovas su mokiniais aptaria jų anketos rezultatus, daromą pažangą. Reguliariai 

atlieka anketų analizę, pateikia informaciją dalykų mokytojams: ši informacija aptariama posėdžių 

metu, sutariama, kokie gebėjimai bus stiprinami per dalykų pamokas. Mokiniams, kuriems 

reikalinga individuali pagalba, sudaromas pagalbos planas. Tai padaryti nesudėtinga dėl mažo 

mokinių skaičiaus mokykloje. Vyksta aktyvus mokytojų bendradarbiavimas. 

Patogu tai, kad šios anketos gali būti pildomos elektroniniu būdu, tad puikiai tinka ir 

organizuojant nuotolinį mokymą.  

Trišalių pokalbių organizavimas (priedas Nr. 2) vyksta 2 kartus per mokslo metus (po I-ojo 

ir II-ojo pusmečio). Tikslas: aptarti mokymosi sėkmės ir nesėkmes, išsikelti tikslą pusmečiui, 

numatyti uždavinius ir žingsnius šio tikslo įgyvendinimui, pagalbą, į mokymosi planavimo ir 

pažangos stebėjimo procesą įtraukti tėvus. Pokalbyje dalyvauja klasės vadovas, mokinys ir vienas iš 

tėvų. Pokalbio metu gauta informacija fiksuojama, ji naudojama kito susitikimo metu, kai 

aptariama, kaip mokiniui sekėsi įgyvendinti išsikeltą tikslą. Pokalbius taip pat sėkmingai galima 

organizuoti nuotoliniu būdu. 

Ko išmokome?  

Įgyvendindami pokyčių projektą, turėjome bendrą tikslą – skatinti individualią mokinių 

pažangą, įveiklinti mokinius patiems kelti mokymosi ar gebėjimų ugdymosi tikslus, stebėti, kaip 

sekasi juos įgyvendinti. Nuolatinis veikimas kartu, bendradarbiavimas, dalininimasis informacija 

padėjo siekti bendro tikslo: pastebėjome, kad mūsų mokyklos mokiniams pajusti sėkmę padeda ne 

tiek akademinė pažanga, kiek turimų gebėjimų stiprinimas: bendradarbiavimo, klasės renginių 

planavimo ir organizavimo, pagalbos vienų kitiems, dalyvavimo socialinėje veikloje. Labai svarbu, 

kad kiekvienas vaikas pasijustų svarbus ir gebantis veikti bendruomenės narys. Manome, kad 

pasirinkti mokinių pažangos fiksavimo įrankiai padeda pasiekti šio tikslo.   

Tęstinumas 

Po mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizacijos, nepriklausomai nuo mokinių 

pasirinktos ugdymo įstaigos, mokiniai ir tėvai dalyvaus trišaliuose pokalbiuose, kurie 

organizuojami visose rajono mokyklose. Įgyti gebėjimų ir kompetencijų įsivertinimo įgūdžiai padės 

mokiniams ir ateityje stebėti ir planuoti savo individualią pažangą. 

 

  



45 

 

Priedas Nr. 1 

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 

__________ klasės mokinio/mokinės _________________________________________________ 

Individualios pažangos fiksavimo anketa 

Pažymėk, kaip tau sekasi, įsivertindamas balais nuo 0 iki 3 

Eil

. 

Nr. 

Vertinimo kriterijus Mėnuo 

  

R
u
g
sė

ji
s 

S
p
al

is
 

L
ap

k
ri

ti
s 

G
ru

o
d
is

 

S
au

si
s 

V
as

ar
is

 

K
o
v
as

 

B
al

an
d
is

 

G
eg

u
žė

 

B
ir

že
li

s 

Mokymasis  

1. Įdėmiai klausausi, aktyviai 

dalyvauju pamokose 

          

2. Prireikus randu man reikalingą 

informaciją 

          

3. Visada ir laiku atlieku namų 

darbus, į pamokas ateinu 

pasiruošęs 

          

4. Esu drausmingas, netrukdau 

kitiems mokytis 

          

5. Visada turiu reikiamas priemones           

6. Apmąstau, kaip galėčiau pagerinti 

savo mokymąsi 

          

7. Savarankiškai gebu atlikti 

daugumą užduočių 

          

8. Nevėluoju į pamokas,laiku 

atsiskaitau už savo darbus 

          

9. Jei nesiseka mokytis, kreipiuosi į 

mokytoją ar draugus 

          

10. Stengiuosi kuo geriau mokytis           

Neformalus ugdymas  

11. Laisvalaikiu lankiausi 

koncerte/kine/teatre/parodoje/reng

inyje 

          

12. Lankau būrelį (sporto, muzikos, 

dailės ir pan. mokyklas ar kt.) 

          

13. Aktyviai dalyvauju įvairiuose 

mokyklos ir klasės renginiuose 

          

14. Padedu ruoštis mokykloje/klasėje 

vykstantiems renginiams/klasės 

valandėlėms 

          

15. Dalyvauju konkursuose, 

olimpiadose, varžybose 

          

16. Laisvalaikiu skaitau knygas           
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17. Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu 

aktyvisu žaidimus 

          

18. Esu kūrybingas, man patinka ką 

nors kurti 

          

19. Stengiuosi derinti pomėgius ir 

įsipareigojimus 

          

Socialiniai įgūdžiai  

20. Padedu draugams, mokytojams, 

kitiems žmonėms 

          

21. Esu draugiškas, mandagus, 

geranoriškas 

          

22. Siūlau idėjas klasės ir mokyklos 

veiklai, išsakau savo nuomonę 

          

23. Džiaugiuosi savo pasiekimais           

24. Gebu ir mėgstu dirbti 

komandoje/grupėje 

          

25. Gebu valdyti savo emocijas           

26. Stengiuosi save pažinti           

27. Pasitikiu savimi, nebijau sunkumų           

28. Lengvai bendrauju           

29. Man svarbu, kad kiti gerai jaustųsi 

mokykloje 

          

30. Sveikinuosi su visais mokyklos 

darbuotojais, gerbiu juos 

          

31. Dalinuosi įspūdžiais apie mokyklą 

su atrtimaisiais 

          

32. Esu aktyvus, mėgstu organizuoti 

veiklas draugams 

          

33. Laikausi mokinio taisyklių           

(parengta, remiantis Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos patirtimi) 
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Priedas Nr. 2 

ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

______ klasės ____________________________ mokin(-io/-ės) 

ASMENINĖS PAŽANGOS FIKSAVIMO LAPAS 

(pildomas individualaus pokalbio metu) 

Pildymo data_______________ 

Pokalbyje 

dalyvavo________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________ 

Mokinio/mokinės tikslas II-ajam mokslo metų pusmečiui: 

____________________________________________________________________ 

Žingsniai tikslui pasiekti: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Numatoma pagalba:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Kaip mokinys/mokinė vertina II-ojo pusmečio tikslo įgyvendinimą: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

 

_______________________                                         

__________________________________________ 

Mokinio parašas ir data:                                                    Klasės vadovo parašas ir data: 
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AISTĖ ŠILGALIENĖ, projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės 

komandos narė, Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė. 

 

 

 

 

 

 

 

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ vizija: aukštos pedagoginės kultūros edukacinė, 

sociokultūrinė ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko kultūros puoselėjimą, jo prigimtinių galių 

atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, laisvo, kritiškai mąstančio, kūrybingo, doro žmogaus 

ugdymą. 

Kodėl LL3 projektui pasirinkta tema „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“ yra 

aktuali Širvintų lopšeliui-darželiui „Boružėlė“? 

 Turimi vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašai neatitiko vaikų, jų šeimų, 

pedagogų poreikių ir lūkesčių. 

 Vertinimo metu gauti duomenys buvo naudojami epizodiškai, neskatino vaikų 

savarankiškumo, kūrybiškumo ir atsakomybės už savo ugdymąsi. 

 Pažangos įsivertinimo ir vertinimo procese minimaliai dalyvavo vaikai ir jų šeimos. 

 Už vaiko pažangos vertinimą buvo atsakingi tik ugdytojai, o vaikai ir jų šeimos į 

vaiko pažangos vertinimą buvo įtraukiamos epizodiškai. Šeimos gaudavo nepakankamai 

informacijos apie savo vaiko ugdymo(si) pažangą. 

 Organizuojamos tėvų dienos vyko sistemingai, tačiau nepakankamai skatino pačių 

vaikų įsitraukimą į pasiekimų ir pažangos įsivertinimo ir vertinimo procesą. Todėl reikėjo ieškoti 

tėvų susitikimų modelio, kurie vaiko tėvams būtų įdomūs ir prasmingi. 

Kaip buvo kuriamas priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas bei pasiekimų vertinimo priedai? 

 Ankstesnis vaiko pasiekimų aprašas  - „minusų“ ir „pliusų“ sistema – neatspindėjo 

realių vaiko pasiekimų, reikėjo platesnio vaiko pasiekimų aprašymo pagal kompetencijas. 

 Įstaigos bendruomenė aiškinosi, kas yra vaiko asmeninė pažanga ir pasiekimai. Buvo 

priimtas bendras supratimas apie priešmokyklinio amžiaus vaiko pažangą bei susitarta dėl kriterijų. 

Nutarta vaikų pažangą nuolat ir planingai vertinti pagal aiškius vertinimo kriterijus. 

 Atsižvelgus į pasiūlytus įrankius, buvo kuriamas naujas priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas bei pasiekimų vertinimo priedai. Sukurti įrankiai buvo 

išbandyti vienoje grupėje, atsižvelgta į grupės pedagogo ir vaikų tėvų siūlymus. 

 Sukurtas ir išbandytas priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas bei pasiekimų vertinimo priedai pristatyti įstaigos pedagogų tarybai bei grupės tėvų tarybai. 

 Po bendruomenės nutarimo buvo patobulinti įrankiai.  

Kaip buvo taikomas priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas bei pasiekimų vertinimo priedai? 

 2020 m. spalio – lapkričio mėn. sukurti įrankiai buvo išbandyti vienoje 

priešmokyklinio amžiaus grupėje. 

 2021 m. sausio mėn. juos naudojo dvi priešmokyklinio ugdymo grupės (ir 

popierinius, ir skaitmeninius variantus). Vaikai mokėsi tinkamai įsivertinti asmeninę pažangą, kelti 

ugdymo(si) tikslus. 
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 2021 m. sausio mėn. priešmokyklio amžiaus vaikų tėvai (globėjai) elektroniniame 

dienyne ir individualiai buvo supažindinti su naujais vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašais bei 

pasiekimų vertinimo priedais.  

 2021m. vaikai ir vaikų tėvai (globėjai) aktyviau įsitraukia į ugdymą(si). Sistemingai 

ir aiškiai informuojami apie asmeninę vaiko daromą pažangą. 

 2021 m. gegužės/birželio mėn. priešmokyklinio ugdymo grupėse bus organizuojami 

trišaliai susitikimai (nuotoliniu ir kontaktiniu būdais). 

Ką, dalyvaudama „Lyderių laikas 3“ projekte,  mokyklos bendruomenė išmoko?  

 Vaikai išmoko patys įsivertinti savo pažangą mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, 

pagal kompetencijas. Pagal poreikį vaikai įsivertina savo padarytą pažangą kartą per savaitę. 

 Pedagogai išmoko tikslingiau stebėti vaiko asmeninius pasiekimus, geriau pažinti 

vaiką, jo individualumą, poreikius, nustatyti jo pasiekimų lygį, numatyti ugdymo kryptis bei 

pritaikyti ugdymo(si) procesą vaiko poreikiams ir galimybėms.  

 Vaikų tėvai (globėjai), susipažinę su vaikų pasiekimų instrumentais, geriau suprato, 

ko galima tikėtis iš priešmokyklinio ugdymo: mato kur jų vaikas dalyvauja (projektinės veiklos, 

renginiai, išvykos ir t.t.), kokie vaiko gebėjimai jau yra susiformavę ir kokie dar formuojami, kokios 

pagalbos reikia, ir pan. Pateikta informacija aiški ir konkreti, tėvai (globėjai) aktyviau išsako 

lūkesčius dėl vaiko ugdymosi rezultatų, įsitraukia į vaiko pasiekimų vertinimą.  

Kokia pridėtinė vertė sukurta? 

 Vaikai ugdėsi socialinę – emocinę kompetenciją, atsakomybės jausmą, mokėsi 

reflektuoti, buvo įgalinti dalyvauti veiklose, lavėjo jų intelektualinė raida. 

 Visa įstaigos bendruomenė (vaikai, jų tėvai, globėjai, pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai, administracija) buvo įtraukta į vaiko asmeninės pažangos vertinimo procesus, 

bendradarbiavo, tarėsi. 

 Vaiko asmeninės pažangos vertinimo, reflektavimo atsakomybe pasidalinta su 

pačiais vaikais, jų tėvais, globėjais.   

 Pasikeitė tėvų (globėjų) susitikimų modelis, atsirado trišalių („Vaikas-vaiko tėvai- 

pedagogas“) susitikimų organizavimo idėja (Vaikas, tėvai (globėjai) reflektuoja apie  vaiko 

asmeninę pažangą).  

Priedai 

 Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimas pagal kompetencijas (lentelė) 

 Išvados apie vaiko brandumą mokyklai. 

 Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimai (lentelė, kurioje fiksuojama, kokiuose 

konkursuose, projektuose, šventėse dalyvavo vaikas). 
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Priedas 

KLAUSIMAI TRIŠALIAM POKALBIUI  

 (pagal modelį AUGA)  

(1-4 klasių mokiniui) 

I. Problemos įvardijimas 

Mokinys sukonkretina temą, įvardina lūkesčius. 

 

APIE KĄ NORITE PASIKALBĖTI? 

Kaip šiandien jautiesi?  

Kokios pamokos tau sekasi? Kaip manai - kodėl? 

Kas sunku, nesiseka pamokų metu? Pateik pavyzdžių. 
Kaip manai, kodėl nesiseka? 
Ar yra kažkas, apie ką nenorėtumei kalbėtis? Kodėl? 

Tuomet šiandien pakalbėsime apie....... ar gerai? 

II. Problemos išsiaiškinimas. 

Išsiaiškinamos aplinkybės, kurios lemia problemą. Mokinys pats geriau supranta, kas 

lemia jo problemą. 

KAS IŠ TIKRŲJŲ VYKSTA? 

Papasakok daugiau apie .... 

Ar tu seniai taip jautiesi? 

Kaip seniai: šiandien, savaitę ar dar ilgiau? 

Kaip tu galvoji, ar gali būti dar sunkiau? Kas turėtų nutikti? 

 

III. Sprendimo galimybių ieškojimas. 

Pagalba mokiniui pamatyti kuo daugiau problemos sprendimo galimybių. 

KĄ GALIMA PADARYTI? 

- Taigi, mes kalbėjome apie .................... 

- Ar kažkada buvo kitaip? Kas buvo kitaip? Kaip tu galvoji, kodėl? 

- Kokios Tau reikia pagalbos? Iš kokių žmonių? 

- Ką dar galime kartu padaryti? 

- Jeigu turėtumei burtų lazdelę, ką norėtumei padaryti kitaip? 
- Kas pirmiausiai pastebėtų kad kažkas pasikeitė? 

 

IV. Apibendrinimas 

Pagalba mokiniui pasiekti įsipareigojimą veikti. 

KOKIUS REALIUS VEIKSMUS DARYSITE? 

- Mes aptarėme ................ 

- Taigi, ką darysime pirmiausiai? 

- Ar galim tai daryti jau nuo rytojaus? 

- Ar galėsime netrukus vėl apie tai pasikalbėti ir pažiūrėti kaip mums sekasi? 

- Tuomet pasikalbėsim apie tai po ..........savaičių (mėnesių) 
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Priedas 

KLAUSIMAI TRIŠALIAM POKALBIUI  

 (pagal modelį AUGA)  

(5-12 klasių mokiniui) 

 

I. Problemos įvardijimas 

Mokinys sukonkretina temą, įvardina lūkesčius. 

 

APIE KĄ NORITE PASIKALBĖTI? 

 

- Kaip šiandien jautiesi? 

- Kaip tau sekasi šiais mokslo metais? Pasiremk sukauptais darbais ir kitais 

įrodymais. 
- Kurių dalykų pasiekimai atitinka Tavo lūkesčius? Pakomentuok. 
- Kurių dalykų pasiekimai galėtų būti aukštesni? Kokios priežastys, Tavo manymu, 

trukdo? 

- Kokiose srityse pastaruoju metu darai didžiausią pažangą? Pateik pavyzdžių. 

- Kokią problemą/ temą nori aptarti? 

- Kas joje tavęs netenkina? 

- Ko tu nenorėtumei svarstyti? 

- Koks tavo manymu turėtų būti rezultatas? 

- Tai  konkrečiai nori aptarti...., ar tiksliai supratau? 

 

II. Problemos išsiaiškinimas. 

Išsiaiškinamos aplinkybės, kurios lemia problemą. Mokinys pats geriau supranta, kas 

lemia jo problemą. 

KAS IŠ TIKRŲJŲ VYKSTA? 

- Papasakok plačiau apie šią problemą. 

- Kuo ji tau svarbi? 

- Kodėl tai įvardini kaip problemą? 

- Kaip ilgai ji tęsiasi? 

- Ką ši problema labiausiai žeidžia? 

- Kas dar?.... 

- Kokius žmones ji paliečia? Kiek tie žmonės prisideda prie problemos sprendimo 

apsunkinimo? Jeigu tas žmogus būtų čia ir mes galėtume jo paklausti, ko mes jo 

paklaustume? Ką jis atsakytų?  

- Kas turėtų atsitikti, kad problema dar pasunkėtų? 

- Taigi, įvardinai tris dalykus:.... . Ties kuriuo aspektu apsistotumėte, kad galėtumėte 

pasiekti rezultatą? 

 

III. Sprendimo galimybių ieškojimas. 

Pagalba mokiniui pamatyti kuo daugiau problemos sprendimo galimybių. 

KĄ GALIMA PADARYTI? 

- Taigi, įvardinome, kad .... Pirmiausiai spręstinas dalykas. Tai ką gali su tuo 

padaryti? 

- Kada ši problema buvo ne tokia opi? Kas tada buvo kitaip? 

- Ką  darei, kad problema būtų išspręsta? Kas tiko? Kas ne? 

- Kas dar padėtų? Kokios sąlygos? Kokie žmonės? 

- Kas dar padėtų? Ką dar galėtume sugalvoti? 

- Įsivaizduokime, kad turime visus reikiamus resursus (laiką, pinigus, kompetenciją), 

kaip spręstumei šią problemą? 



55 

 

- Jeigu įvyktų stebuklas ir problema dingtų per naktį, kas būtų kitaip? Ką dar tai 

paliestų? 

- Darykime prielaidą, kad.... Kas būtų kitaip? Kaip kitaip elgtųsi? 

- Kas turėtų išlikti nepakitus? 

- Kaip tu suprastumei, kad jau suradai protingą problemos sprendimą? 

- Kas pirmasis pastebėtų pokytį? 

 

IV. Apibendrinimas 

Pagalba mokiniui pasiekti įsipareigojimą veikti. 

KOKIUS REALIUS VEIKSMUS DARYSITE? 

- Mes aptarėme nemažai veiklos galimybių, tad kuriuos pabandytume įgyvendinti? 

(jeigu reikia – ugdytojas dar kartą primena tai, ką ugdytinis buvo įvardinęs). 

- (Sulaukus konkrečių pagrindžiamųjų komentarų) Taigi, ką darysi pirmiausia? 

Įvardink konkrečiai. 

- Kokie būtų pirmieji žingsniai sprendžiant problemą? 

- Iki kada? 

- O kaip žinosi apie pažangą? Kaip dažnai pasitikrinsi? 

- Kada vėl galėsime apie tai pasikalbėti? 

 


