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Įvadas 

 

 

Mokytojams tenka surinkti mokinių įsivertinimus naudojant įvairias apklausas. Tam yra sukurta ir kuriama įvairių 

internetinių įrankių. Vienas iš jų Mentimeter, skirtas realiuoju laiku organizuoti ir tiesiogines apklausas, ir viktorinas, 

ir atsakinėti į klausimus. 

Tai vienas iš būdų prasmingai įtraukti klasę, grupę, surengti efektyvesnius užsiėmimus ir pateikti savo klasei 

vertingesnį turinį. Kelias, kaip visa tai pasiekti, yra nuolatinis jūsų teikiamo turinio apmąstymas, vertinimas ir tobuli-

nimas. 

Mentimetras suteikia galimybę  kiekvienam būti išgirstam grupėje ar klasėje.  Priemonė yra anoniminė, todėl 

auditorijai lengviau būti sąžiningai ir užduoti klausimus, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas.  Mobilioji aplikacija 

įgalina apklausas vykdyti realiu laiku, kai mokytojas gali užduoti klausimus, o besimokantieji gali nedelsdami atsakyti 

naudodamasi mobiliuoju telefonu, įvestį vizualizuodami realiuoju laiku. 

 

 

 

 
1 pav. Mentimeter programos vaizdas 
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Visa Mentimeter online sistema galima naudotis iš dalies nemokamai, o norint gauti išsamias ataskaitas ar 

daugiau klausimų tipų reikia mokėti, bet atskirų pristatymų galima sukurti tiek,  kiek norite. Galima pasirinkti iš 

populiariausių klausimų tipų (žr. 2 pav.). 

 
2 pav. popiliariausi klausimų tipai  

 

 

1. Mentimeter sistemos instrumentai 

1.1. Skaliniai pasirinkimai 

 

Įsivertinimas - tai paties mokinio priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą bei pasiekimus, siekiant 

išsiaiškinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

Sistemoje yra galimybė pasirinkti jau sukurtą ir siūlomą klausimų tipą. Čia vykdoma anoniminė apklausa, 

todėl matomi bendri klasės ar grupės rezultatai. Atlikdami  srautinį (anoniminį) klasės įsivertinimą, galite suskurti 

skalę. Galima pasinaudoti skalių pavyzdžiais (žr. 3 pav.) arba susikurti patiems. Pavyzdžiui: nemoku - 1, klystu - 2, moku – 

3. Toks klausimynas orientuotas į pamokos (ar  pamokų ciklo) uždavinius, ir iš jų rezultatų galima stebėti klasės 

pažangą. 

 

 

3 pav. skalių tipų pavyzdžiai 
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1.2. Rezultatai sistemoje: klausimai su gautomis aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

Sistemoje galite reguliuoti vertes. Iš aukščiausią ar žemiausią vertę gavusių  klausimų aiškiai galima nustatyti 

ne tik grupės stipriąsias puses, bet ir esančią problemą, jeigu klausimų gauta vertė yra mažesnė už 2.  Užbaigus 

apklausą matomi apibendrinti rezultatai (žr.4 pav.). Taip pat galima pridėti ir refleksijos klausimus apie savijautą 

(žr. 5 pav.) 

 

 
4 pav. apklausos rezultatai, kai naudojama skalė 1-3.  

 

 
5 pav. apklausos rezultatai, kai naudojama skalė 0-10 
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Pamokoje apklausą galima panaudoti kelis kartus. Taip mokiniai ir mokytojai mato pažangos pokyčius,  stiprią-

sias ir silpnąsias puses ( žr. 6 pav. ir 7 pav.).  

 
6 pav. apklausos rezultatai pamokos pradžioje. 

 
7 pav. apklausos rezultatai pamokos pabaigoje 

 

Toks rezultatų palyginimas efektingas, nes iš karto pamokos pabaigoje kartu su grupe galima diskutuoti, ko 

sieksime toliau ir kokiais būdais, diferencijuoti, individualizuoti namų darbų užduotis. 

Galimas ir kitas atsakymų vizualizavimo būdas - voratinklio diagramą. Voratinklio diagramą sudaro iš vieno 

centro nubrėžtos ašys, kurių skaičius atitinka vertinamų rodiklių (nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo) skaičių. 
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Vertinimo skalė ašyse rodo vertinamų rodiklių intensyvumą (žr. 8 pav.)/ 

 

pav. 8 apklausos rezultatai voratinklio diagramos forma 

1.3. Atvirieji klausimai 

Interaktyvioje priemonėje galima panaudoti ir atvirus klausimus, į kuriuos atsakydamas besimokantysis prie 

kiekvieno atsakymo nurodo savo vardą (žr. 9 pav.) ,  kompiuterio numerį ar kodą (žr. 10 pav.). Tokiu    atveju ste-

bime individualius kiekvieno mokinio įsivertinimus. Taip kartu su mokiniu galima kalbėtis apie daromą pažangą 

ir nusimatyti tolesnius individualius mokymosi tikslus. 

 

  

9 pav. Mokinių atsakymai nurodant savo vardą 
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 10 pav. Mokinių atsakymai nurodant darbo vietos numerį. 

 

1.4. Žodžių debesys 

Žodžių debesys, žymeklių debesys ar žodžių mozaikos yra vaizdinis raktinių žodžių, sudarančių skirtingų 

formų, dydžių ir spalvų tekstą, rinkinys (žr. 11 pav.). Taigi besimokantysis įsimins žodžius ir greitai supras temas. 

Tai leidžia mums įvesti visą tekstą, o ne žodžius po vieną. Sistema nustato dažniausiai vartojamus žodžius ir juos 

išryškina.  Mokytojas kartu su mokiniais gali pamatyti,  koks vienos ar kitos  temos žinių  ar supratimo lygis.  

 

11 pav. atsakymai sukuriant žodžių debesį 
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Išvados. 

Priemonės trūkumai 

1. Pagrindinis trūkumas yra tas, kad pilna versija yra mokama, o nemokamoje galima sukurti tik 3 skaidres ir 

joje pateikiami bendri visų atsakymai skaidrėse. 

2. Priemonė anglų kalba, bet galima naudoti interneto naršyklės vertimo plėtinį. 

Priemonės privalumai  

1. Nemokama tiesioginė internetinė apklausos Mentimeter sistema puikiai pritaikoma mokinių  įsivertini-

mui ir pažangos stebėjimui. 

2. Sistemoje susikūrus pirmąsias pateiktis su klausimais, galima jas kopijuoti, redaguoti. 

3. Pateiktis kuriama specialioje svetainėje ir nereikia nieko papildomai įdiegti. 

4. Prie atsakinėjimo mokiniai gali prisijungti įvairiais būdais:  naudojant  QR kodą,  programėlę Mentimeter,  

nuorodą menti.com,  įvedus 6 skaitmenų kodą. 

5. Apklausos priemonė naudojimas mokinių grįžtamajam ryšiui gauti efektyviai gali būti pritaikomas tiek pa-

mokos pradžioje, tiek  pabaigoje, tiek  pamokos viduryje, gali būti panaudojamas ir nepamokinėje veikloje. 

6. Užbaigus apklausą iš karto matomi apibendrinti rezultatai, kurie padeda gauti įžvalgas ir padaryti  išvadas, 

kuriomis remiantis planuojami tolesni mokymo (-si) etapai. 
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Informacijos šaltiniai 

1. Mentimeter.com. Prieiga per internetą: https://www.mentimeter.com/ 

2. Interaktyvios prezentacijos su apklausomis. https://www.iklase.lt/interaktyvios-prezentacijos-

su-apklausomis/ 

3. Metodinė priemonė. Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti, 2018 

4. Įsivertinimo įrankis „Voratinklis“ http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/isiverti-

nimo-irankis-voratinklis 

https://www.mentimeter.com/
https://www.iklase.lt/interaktyvios-prezentacijos-su-apklausomis/
https://www.iklase.lt/interaktyvios-prezentacijos-su-apklausomis/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/isivertinimo-irankis-voratinklis
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/isivertinimo-irankis-voratinklis
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Priedas 

1 priedas Mentimeter naudojimas. 
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