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Giluminiam vertinimui 2017-2018 m.m. 

pasirinktas rodiklis:

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga:

 Pažangos pastovumas

 Pasiekimų asmeniškumas



Darbo grupė rodikliui nagrinėti pasirinko 

šiuos duomenų rinkimo šaltinius:

 interviu su mokytojais, 

 gimnazijos dokumentai,

 apklausų rezultatai,

 www.lsg.lt ir www.sirvintusc.lt svetainės.

http://www.lsg.lt/
http://www.sirvintusc.lt/


Įvertinimas

 Beveik visi – 90% ir daugiau

 Dauguma – 75% ir daugiau

 Dalis – 50% ir daugiau



Bendra statistika:

 Interviu metodu buvo apklausti 35 

mokytojai.

 Anketą NMVA užpildė 241 mokinys.

 Anketą NMVA užpildė 104 tėvai (globėjai, 

rūpintojai).



Kelti klausimai:

 Kiek IV klasės mokinių per pastaruosius 4 metus

pasiekė aukštesnių akademinių rezultatų?

 Ar veikia mūsų gimnazijos mokinio asmeninės

pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų

analizavimo ir panaudojimo sistema?

 Ar pažanga teikia augimo džiaugsmą ir atrodo

prasminga?

 Kur mokiniai dalyvauja ne pamokų metu? Kokia

mokinių popamokinė veikla?



Išvados (I):

 Dalies IV-ų klasių mokinių akademiniai pasiekimai per 4

metus pagerėjo.

 Beveik visi mokytojai turi ir naudoja mokinių pažangos ir

pasiekimų vertinimo sistemą.

 Visi mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų

mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip jie galėtų

geriau mokytis.

 Dalis mokytojų pritaria teiginiui „Mokinio asmeninės

pažangos fiksavimas naudojamas ugdymo procese“.

 Dalis mokytojų nepildo arba neskiria laiko priedų

pildymui.



Išvados (II):

 Daliai mokinių pažanga teikia augimo džiaugsmą ir

atrodo prasminga.

 Dauguma mokinių dalyvauja projektuose, renginiuose,

pilietinėse iniciatyvose, būreliuose, konkursuose,

varžybose mieste, rajone, respublikoje.

 21% mokinių rajoninėse olimpiadose ir konkursuose

pelnė prizines vietas.



Rekomendacijos (I):

 Dar kartą peržiūrėti ir papildyti mokinių pasiekimų ir

pažangos vertinimo sistemos aprašą visuminio

asmenybės ugdymo ir vertinimo principais.

 Užtikrinti formuojamojo vertinimo taikymą.

 Įvesti kaupiamąjį vertinimą visose ugdymo pakopose.

 Informuoti (pagal poreikį) kitus mokytojus ir klasių

vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas.

 Sistemingai analizuoti su kokiais sunkumais susiduria

skirtingų gebėjimų mokiniai ir inicijuoti savanorystės

projektą „Mokinys–mokiniui“.



Rekomendacijos (II):

 Į mokinio pažangos stebėjimą įtraukti tėvus(globėjus,

rūpintojus), organizuojant individualius pokalbius mokslo

metų pradžioje mokinys–tėvai(globėjai, rūpintojai)–

klasės vadovas.

 Išnaudoti UP galimybes diferencijuojant ir

individualizuojant ugdymą.

 Pažangos vertinimo informaciją naudoti pritaikant,

koreguojant, perplanuojant ugdymo turinį (ilgalaikius

planus).


