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 Skatina mokinius ir sudaro jiems galimybes įsivertinti 

pamokoje; 

 pataria mokiniams formuluodamas mokymosi 

uždavinius ir stebėdamas pažangą; 

 vadovaudamasis ugdymo programų reikalavimais 

pateikia gerų mokinių darbų pavyzdžių ir modelių; 

 kartu su mokiniais formuluoja vertinimo kriterijus ir 

požymius, kurie padės suprasti, ką mokiniai išmoko; 

 kuria aplinką, kurioje mokiniai jaučiasi saugūs ir drąsiai; 

 kelia klausimus, nebijo klausti, jeigu kažko nesupranta 

     ar nežino, į klaidą žvelgiama kaip į galimybę tobulėti; 
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 Ir mokiniai visada gali rasti reikiamą pagalbą; 

 užtikrina galimybę praktiškai taikyti teorines žinias, 

išbandyti savo galimybes, kad mokiniai galėtų tapti 

pasitikinčiais, kompetentingais savęs vertintojais; 

 stebi mokinius ir padeda jiems suprasti savo pačių 

mokymosi procesą, skatina gebėjimų ugdymą. 

Apibūdinimas: mokiniai stebi savo pažangą siekdami 

mokymosi tikslų (savęs vertinimas), reflektuodami 

vertina savo mokymosi procesą, patirtį ir numato, kaip 

galėtų padėti sau geriau išmokti. 







 KAIP SEKĖSI PAMOKOJE ? 

Man 

puikiai 

pavyko 

Taip, bet 

dar vis 

klydau 

Ne, 

deja, 

dar teks 

pasimo

kyti 



 

Gali nutikti taip, kad mokiniai gebės dirbti, atliks 
visas užduotis, bet pamokos pabaigoje paaiškės, 
kad nei viena jų nėra atlikta teisingai. Taigi 40 
min. dirbta klaidingu metodu, kurį pamiršti bus 
nelengva, be to, ištaisyti visas klaidas ir 
išsiaiškinti klydimo motyvus laiko tikrai neužteks. 
Nuo ko pradėti taisyti ir aiškintis, taip pat sunku 
nustatyti. 

          G.Petty 



PAŽANGOS MATAVIMAS 
SAVIKONTROLĖS METODU 



DARBO SU SEGTUVAIS METODO 
PASKIRTIS 

atpažinti, pripažinti ir įvertinti mokinių pasiekimus, 

matuoti jų daromą pažangą; 

skatinti jų motyvaciją, suteikiant drąsos ir 

padedant suvokti stipriuosius ir tobulintinus 

pasiekimų rezultatus; 

skatinti savęs vertinimą, refleksiją, 

mokyti kelti ugdymosi tikslus ir planuoti mokymosi 

žingsnius. 
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ASMENINĖS PAŽANGOS MATAVIMAS, 
TOLIMESNIŲ MOKYMOSI ŽINGSNIŲ 

PLANAVIMAS 
 

Per šį trimestrą išmokau.... 

  Vis dar problema man yra.... 

  Pirmiausia norėčiau išmokti... 

Man galėtų padėti... 

 


