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Informavimas 

 
 

 

 

Kodėl turėtume 

informuoti mokinius, jų 

tėvus ir administraciją 

apie mokinių pasiekimus 

ir pažangą?  
 

 

 

 

 

 

 

Vienas iš vertinimo tikslų yra informacijos apie mokinių mokymosi patirtį, pasiekimus ir paţangą 

pateikimas. Jį įgyvendinant keliamas uţdavinys: „Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko 

mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos“ (Mokinių paţangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata, 2004, 3.).  

            Vertinimo informacija turėtų būti pateikiama ţodţiu ar raštu mokiniams, tėvams, mokyklos administracijai. 

 

Kiekvieną kartą, analizuodamas turimą vertinimo informaciją, mokytojas turėtų nuspręsti, kokia informacija 

apie mokinių mokymosi pasiekimus ir paţangą yra aktualiausia ir kokiu būdu reikėtų ją pateikti siekiant ugdymo 

kokybės. Veiksminga grįţtamojo ryšio vertinimo informacija gali būti teikiama įvairiais būdais ir formomis 

(ţodţiu, raštu ar kitaip). Informuojant mokinių tėvus apie jų vaikų mokymąsi, nepamirštama nusakyti esamą 

situaciją bei pateikti būdus, kaip bus siekiama aukštesnių pasiekimų.  

    Mokiniui pateikiame tokią vertinimo informaciją, kuri padėtų jam suvokti esamą mokymosi situaciją ir 

skatintų siekti geresnių mokymosi rezultatų. Mokinys turėtų ţinoti, pagal kokius kriterijus bus vertinami jo 

mokymosi pasiekimai, jam svarbu, kaip pavyko atlikti uţduotį, suvokti, išmokti nagrinėjamą temą. Apibendrinti 

mokymosi pasiekimai pateikiami parodant, ką pavyko pasiekti per atitinkamą ugdymosi laikotarpį, akcentuojamos 

stipriosios mokinio mokymosi pusės, pasakoma ir tai, ką reikėtų tobulinti. 

Didţiąją dalį informacijos mokiniui pateikiame ţodţiu, įvairiomis neverbalinėmis priemonėmis (gestu, 

mimika ir pan.) ar prasmingais komentarais prie atliktų darbų. Apibendrintą informaciją pateikiame išsamiais, 

vaikui suprantamais, pasiekimų aprašymais, recenzijomis ar įrašais pasiekimų knygelėje (jei mokykloje susitarta ją 

naudoti kaip vieną iš informavimo priemonių).  

Laiku pateikta aktuali vertinimo informacija padeda mokiniui mokytis geriau. 

Tėvus informuojame apie tai, kokių mokymosi rezultatų bus siekiama per atitinkamą ugdymosi 

laikotarpį, kaip ir pagal kokius kriterijus bus vertinami mokinių pasiekimai. Tai turėtume daryti reguliariai, 

pateikiant konkrečius ar apibendrintus atitinkamo laikotarpio mokinių mokymosi rezultatus. Šią informaciją 

pateikiame raštu arba išsamiai paaiškiname, kas pasiekta ir kaip derėtų siekti geresnių mokymosi rezultatų.  

Administracijai pateikiame pagal mokymosi lygių poţymius apibendrintą informaciją, kurią fiksuojame 

Dienyne, statistinėse suvestinėse, ataskaitose ir pan. Kai reikia, apie mokinio (-ių) pasiekimus galime pateikti 

išsamesnę informaciją.  

http://www.pedagogika.lt/puslapis/samprata.pdf
http://www.pedagogika.lt/puslapis/samprata.pdf
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 Pasvarstykime:  
Kada, kaip ir kokią vertinimo informaciją  turėtume pateikti mokiniams, tėvams, administracijai?  

Kokius konkrečius patarimus dėl tam tikrų mokinių pasiekimų augimo jiems turėtume pateikti? Kaip tai padaryti? 

 

 

Vertinimas siekiant ilgalaikių ugdymo tikslų:   INFORMAVIMAS 

 
Ką darome? 

 Numatome vertinimo informacijos pateikimo laiką ir formas visiems mokslo metams.  

 Paaiškiname mokiniams, tėvams ir administracijai, kaip ir kokia informacija apie mokinių 

mokymąsi bus pateikiama per visus mokslo metus. 
 

 

Kas numatoma mokslo 

metų pradžioje dėl 

mokinių pasiekimų 

vertinimo informavimo? 
 

 

 

 

 

 

Mokslo metų pradţioje apmąstome, kada ir kaip informuosime mokinius, tėvus, administraciją apie mokinių 

pasiekimus. 

              Mokiniams paaiškiname, kaip vertinimo informacija gali padėti jiems geriau mokytis ir daţniau patirti 

sėkmę mokykloje. Paaiškiname mokiniams, kaip ir kokia informacija bus pateikiama kasdien, pamokoje, per visus 

mokslo metus ir mokslo metų pabaigoje. 

             Tėvams mokslo metų pradţioje susirinkimo metu galėtume suprantamai paaiškinti, kada ir kokią informaciją 

apie mokymosi pasiekimus jie gaus. Taip pat paaiškiname, kokiu būdu tai vyks. Mokinių tėvus informuojame apie tai, 

kokių mokymosi rezultatų bus siekiama per tam tikrą laikotarpį, pagal kokius kriterijus pasiekimai bus vertinami bei 

kur jie bus fiksuojami. Aptardami mokinių mokymosi pasiekimus, pabrėţiame konstruktyvaus bendradarbiavimo 

būtinumą. 

Pradinio ugdymo metodinėje grupėje yra susitariama dėl mokinių pasiekimų vertinimo informacijos teikimo 

mokyklos administracijai. Susirinkimo metu nusprendţiama, kokia forma tai daryti būtų prasmingiausia ir 

naudingiausia. 
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Kokios informavimo 

formos tinkamiausios 

informuojant tėvus apie 

vaiko mokymąsi? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ieškome tokių informavimo formų, kurios padėtų tėvams suţinoti apie jų vaikų pasiekimus ir paţangą. 

Informuojant apie ilgalaikius mokymosi pasiekimus, vertėtų rengti mokinių tėvų susirinkimus, kuriuose bendrais 

bruoţais yra pateikiama mokymosi situacija klasėje. Šiuos susirinkimus organizuojame ne rečiau kaip du kartus per 

metus pusmečių (trimestrų) pabaigoje. Informaciją apie individualius mokinių pasiekimus ir paţangą fiksuojame 

Mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo apraše, iliustruodami mokinių darbų pavyzdţiais, arba Vertinimo aplanke, 

jeigu taip susitarta mokykloje (ţr. 2009–2011 metų Bendrasis pradinio ugdymo programos ugdymo planas) 

Kuri informavimo forma yra tinkamiausia teikti informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus ir paţangą,, 

galite nuspręsti tik jūs, nes geriausiai paţįstate mokinius ir jų tėvus. Svarbu pasirinkti tinkamiausią informavimo 

formą pagal esamą situaciją. 

Galimos tėvų informavimo formos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją apie mokinių mokymosi pasiekimus tėvams teikiame supaţindindami juos su apibendrintais atitinkamo 

mokymosi laikotarpio mokinių pasiekimų rezultatais. Šią informaciją daţniausiai pateikiame raštu. Išsamesnį 

paaiškinimą apie mokinio mokymosi pasiekimus ir konkrečias rekomendacijas, kaip juos pagerinti, teikiame tėvams 

Pasiekimų knygelė 

Filmuota medţiaga / 

nuotraukos 

Elektroniniai laiškai  

Bendravimas telefonu 

Tėvų susirinkimai 

Individualūs pokalbiai 

Tėvų informavimo 

formos 

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/ugd_planai/BPUP_2009-2011.pdf
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individualiai, iliustruodami mokinio darbų pavyzdţiais. Daţniausiai tai galėtų būti daroma individualių susitikimų 

metu arba, ypač pastaruoju metu labai patogia bendravimo forma, – internetu. Rengiantis pokalbiui su tėvais, 

prasminga revizuoti visą sukauptą medţiagą apie kiekvieną mokinį, išanalizuoti atliktus darbus, įvairias kontrolines 

uţduotis ir pan.; iš anksto apmąstyti,  kokiais mokinio mokymosi pasiekimais reikėtų pasidţiaugti, kas sekasi sunkiau 

ir ką tobulinti. Išankstinis pasirengimas pokalbiui labai svarbus dėl kelių dalykų: 

 pokalbio konstruktyvumo; 

 maţesnių laiko sąnaudų; 

 intensyvumo ir informatyvumo. 

 

Jei organizuojame tėvų susirinkimą, tai rengiame jį tada, kai norime pateikti daugiau informacijos, kai 

susirinkimas naudingas daugeliui tėvų.  

 

Patarimai mokytojui: 

 Kaupkime mokinių darbus, kuriais galėsime iliustruoti vaiko mokymosi pasiekimų augimą, kai apie tai 

individualiai kalbėsime su tėvais. 

 Kai kuriais atvejais, ypač turėdami tikslą išsiaiškinti tėvų lūkesčius dėl mokinių pasiekimų vertinimo būdų, 

formų, daţnumo, parenkime klausimyną. 

 Iš anksto pateikime tėvams informaciją apie susirinkimo tikslus, paraginkime juos apmąstyti siūlomą 

susirinkimo dienotvarkę ir suformuluoti klausimus, kuriuos norėtų uţduoti susirinkimo metu. 

 Stenkimės būti tolerantiški įvairiems mokinių tėvų poţiūriams. 

Kiekvieno susirinkimo metu: 

 Stenkimės geriau paţinti tėvus, išsiaiškinti jų lūkesčius ir išklausyti juos dėl mokinių pasiekimų vertinimo. 

 Kalbėdami apie klasės mokinių mokymosi situaciją, pabrėţkime mokymosi laimėjimus ir tai, kaip reikėtų 

įveikti mokymosi sunkumus. 

 Pateikime pasiūlymų, kaip vaikai galėtų namuose siekti geresnių rezultatų, atlikdami įvairius, galbūt labai 

juos dominančius, darbus. 

 Susirinkimo pabaigoje galime pasiūlyti uţpildyti klausimyną.  
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Jei manome, kad bendravimas raštu yra tinkamiausia bendravimo su tėvais forma, tai rašykime prasmingus ir 

informatyvius įrašus / komentarus mokinio pasiekimų knygelėje (jei mokykloje susitarta ją naudoti mokinių 

mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo fiksavimui) ar sąsiuvinyje vertinant tam tikros uţduoties atlikimą. Jei 

tėvus informuojame elektroniniu paštu ir rašome elektroninius laiškus, tuomet apmąstykime, koks galėtų būti laiško 

tikslas ir  turinys. 

Dar viena galima tėvų informavimo forma – bendravimas telefonu. Ši tėvų informavimo apie mokinių 

mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimą forma gali būti naudojama išskirtiniais atvejais. Skambinti reikėtų tada, 

kai bendravimas telefonu reikalingas individualaus pokalbio laikui tikslinti arba sprendţiant kokią nors neatidėliotiną 

problemą. 

 

Patarimai mokytojui: 

 

 Jei ketiname skambinti ne vienam, o keliems tėvams, sudarykime sąrašą ir pasiţymėkime skambinimo 

tikslą. 

 Pasirinkime tinkamą skambinimo laiką (venkime skambinti pietų pertraukos metu, anksti ryte ar vėlai 

vakare).  

 Pokalbio pradţioje prisistatykime ir įsitikinkime, kad kalbame su tuo ţmogumi, kuriam skambiname.  

 Kalbėkime trumpai, pabrėţkime esminius dalykus. 

 Jei ketiname susitikti, susitarkime dėl laiko ir vietos. 

 

Filmuota medžiaga, nuotraukos puikiai iliustruoja mokyklos gyvenimą. Vizualizacija suteikia galimybę 

pastebėti svarbias detales, kurios per eilinę pamoką daţnai praslysta pro akis, nėra uţfiksuojamos. Šią medţiagą 

mokytojas gali naudoti siekdamas geriau paţinti mokinius, stebėti jų susidomėjimą tam tikra veikla arba 

nuobodţiavimą pamokoje. Taip pat gali analizuoti savo darbą, įţvelgti taisytinus dalykus. Tačiau nepamirškime, kad 

filmuoti, fotografuoti mokinius galima tik gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą. 

 

Informuoti tėvus individualiai apie mokinių pasiekimus ir paţangą reikėtų individualių pokalbių metu. Iš 

anksto numatome individualių konsultacijų laiką ir apie tai pranešame tėvams. Paraginame pagal galimybes atvykti 

abu mokinio tėvus. Individualiam pokalbiui pasirengiame iš anksto. 
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Patarimai mokytojui: 

 

 Apmąstykime mokinio, su  kurio tėvais susitiksime, pasiektą paţangą per tam tikrą mokymosi laikotarpį. 

 Pasirenkime trumpą individualaus pokalbio eigos planą. 

 Nusiteikime, kad pokalbio metu gali būti uţduodami įvairūs klausimai apie mokinių pasiekimų vertinimą. 

 Galima atrinkti mokinio darbus, kurie geriausiai iliustruoja mokinio pasiekimų augimą. 

 Susitikę su tėvais, drauge pasidţiaukime vaiko sėkme, vėliau aptarkime problemas, pasiūlykime jų 

įveikimo būdus. 

 Nesistenkime pirmo pokalbio metu pasakyti viską, „nenuvarginkime“ klausytojų monologu ir informacijos 

gausa. Stenkimės pasakyti esmę. 
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Vertinimas siekiant trumpalaikių ugdymo tikslų:   INFORMAVIMAS 
 

 

Ką darome? 

 

 Paaiškiname mokiniams, kaip jie bus informuojami apie savaitės pasiekimus.  

 Numatome formas, kurias naudosime informuodami mokinius apie savaitės mokymosi 

pasiekimus. 
 

 

 

 

 

Kokią informaciją 

pateikiame mokiniams 

apie jų savaitės 

pasiekimus? 
 

 

                       Informaciją apie trumpalaikių ugdymo tikslų pasiekimus pateikiame mokiniams individualiai. 

Skatiname mokinius įsivertinti, taip pat aptarti mokymąsi su bendraamţiais (poroje ar grupėje). Geriausiai tokiais 

būdais pradinių klasių mokinius mokyti aptarti konkrečius darbus, kai vadovaujamasi konkrečiais kriterijais. 

Mokiniai apie savaitės pasiekimus suţino iš mokytojo. Žodinis komentaras, kai mokiniui individualiai pasakoma 

konkreti informacija, yra ypatingai veiksmingas, nes daţniausiai būna savalaikis, tik atlikus darbą. Tačiau ne visada 

pavyksta kiekvienam mokiniui individualiai pateikti išsamią informaciją apie pasiekimus, nes klasėje yra daug 

mokinių. Tokiu atveju galima savaitės, mėnesio mokymosi pasiekimus aptarti juos grupuojant, apibendrinant, kartais 

tik išskiriant esmę. Ţinojimas apie tai, kokią informaciją apie vertinimą mokiniai gaus kiekvieną savaitę, mėnesį, 

padės jiems siekti geresnių mokymosi rezultatų.  
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Kaip informuojame 

mokinių tėvus apie 

pasiekimų vertinimą, 

siekdami trumpalaikių 

ugdymosi tikslų? 
 

 

 

 

          Tėvams paaiškiname, kur jie galėtų rasti informaciją apie mokinių pasiekimų vertinimą, pavyzdţiui, 

sąsiuviniuose, užduočių lapuose, pasiekimų knygelėje (jei mokykloje susitarta ją naudoti kaip vieną iš informavimo 

priemonių). Taip pat iš anksto tėvus informuojame apie tai, kaip bus vertinami mokinių pasiekimai, kada planuojama 

atlikti diagnostinį, formuojamąjį, apibendrinamąjį mokinių pasiekimų vertinimą. 

          Galime susitarti su mokinių tėvais, jog informacija apie savaitės ar mėnesio mokinio pasiekimus bus 

siunčiama individualiai elektroniniu paštu. Jei kyla klausimų apie mokinių pasiekimų vertinimą, stenkimės patarti, 

kada ir kur reikėtų kreiptis, kad tam tikra problema, susijusi su mokinio mokymusi ar elgesiu būtų sprendţiama 

nedelsiant.  

Tėvų informavimas apie jų vaiko mokymąsi: 

 

 

Tėvų informavimas 

apie jų vaiko 

mokymąsi 

(ţingsniai) 

Tėvų 

supaţindinimas su 

mokinių mokymosi 

pasiekimų 

vertinimo kriterijais 

pagal Bendrąsias 

programas 

 

Susitarimai dėl 

informavimo apie 

mokinių mokymosi 

pasiekimų 

vertinimą 

laikotarpių, 

individualių 
konsultacijų laiko 

 

Individualūs 

pokalbiai, 

pastebėjus  

sunkumus  
 

 

Apibendrintų 

atitinkamo 

laikotarpio mokinių 

mokymosi 

pasiekimų rezultatų 

teikimas raštu  

 

Individualūs 

pokalbiai, kuriuose 

išsamiai 

paaiškinami 

mokinių mokymosi 

pasiekimų rezultatai 
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Vertinimas pamokoje:   INFORMAVIMAS 

 
 

Ką darome? 

 

 Įvardijame (informuojame mokinius) gerai atliktos uţduoties kriterijus, kuriais 

vadovaujantis bus vertinama uţduotis.  

 Pateikiame mokiniams prasmingus komentarus (ţodţiu ar raštu), įvertindami 

individualius pasiekimus pamokoje. 
 

 

 

Kodėl svarbu 

vertinti mokinių 

pasiekimus 

pamokoje ir juos 

apie tai 

informuoti? 
 

 

 

 

 

 

 

    Vertiname, siekdami padėti įvairių gebėjimų turintiems mokiniams mokytis geriau. Ugdymo procesą organizuojame 

taip, kad galėtume bet kuriuo metu pamokoje informuoti mokinį (mokinius), kaip jam (jiems) sekasi atlikti vieną ar kitą 

darbą; tai galima daryti įvairias būdais, priklausomai nuo to, kokia buvo uţduotis bei jos atlikimo kriterijai.  

    Kiekvieną dieną mokiniai mokykloje mokosi įvairių dalykų ir yra vertinami pagal tam tikrus kriterijus. Svarbu, kad jie 

iš anksto ţinotų, kad apie tai, kaip įvertinti jų pasiekimai, jie suţinos pirmieji. Tokiu būdu gilėja mokinių supratimas apie 

mokymosi prasmę, didėja ugdytinių motyvacija. Svarbu suprasti ir tai, kad prasčiau besimokantiems mokiniams 

išankstinis ţinojimas ir vertinimo kriterijų aiškus supratimas daro pakankamai didelį poveikį, didina pasitikėjimą ir gerina 

mokymosi pasiekimus.           
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Kaip 

informuojame 

mokinius apie jų 

mokymosi 

pasiekimus 

pamokoje? 
 

 

 

Mokinius apie individualius mokymosi pasiekimus ir paţangą pamokoje kiek leidţia galimybės informuojame 

nuolat. Kasdien stebime, ką mokiniams pavyko pasiekti ir vertiname mokinio atliktą darbą žodiniu komentaru arba 

prasmingu įrašu . Siekdami, kad komentarai (ţodţiu ar raštu) turėtų reikšmingą poveikį mokinių mokymuisi, grįţtamąją 

informaciją mokiniams stenkimės suteikti  tuoj pat arba kiek galima greičiau.   

Su mokiniais apie mokymosi pasiekimus ir paţangą kalbamės atsiţvelgdami į jų amţiaus tarpsnį, individualias 

savybes. Kiekvieno mokinio pasiekimai yra individualūs. Mokiniai ugdymosi tikslus įgyvendina skirtingais būdais, o 

mokytojas stengiasi, kad visi mokiniai suprastų, kaip jų pasiekimai atitinka iškeltus tikslus. 

Mokiniams paaiškiname, kokiais kriterijais remiantis bus vertinamas konkretus jų darbas. Vertinimo kriterijus 

išdėstome taip, kad visiems mokiniams jie būtų pakankamai suprantami. Išankstinis kriterijų numatymas – pagalba visiems 

mokiniams. Kai mokiniai ţino uţduoties vertinimo kriterijus, jie neabejotinai geriau suvokia uţduoties atlikimo 

prasmingumą, kryptingiau siekia uţsibrėţto tikslo.  

Kai kurių pamokų metu galime pasiūlyti mokiniams tartis dėl labai konkrečių su vertinimu susijusių dalykų.   

 

Patarimai mokytojui:  

 

 Padėkime mokiniams suvokti, kad ţmonės yra skirtingi ir visų mokymosi gabumai ir gebėjimai gali skirtis. 

 Paaiškiname mokiniams, kad, vertindami individualius ugdymosi pasiekimus ir paţangą, siekiame padėti jiems 

mokytis vis geriau ir geriau. 

 Iš anksto įvardykime atliktos uţduoties vertinimo kriterijus. 

 Analizuokime mokinių darbus, vadovaudamiesi kriterijais, tiek, kiek mums tai padeda išsiaiškinti esminius 

mokymosi pasiekimų ir paţangos augimo momentus. 

 Fiksuokime savo pastebėjimus prasmingais, informatyviais, konkrečiais komentarais, atsiţvelgdami į uţduoties 

kriterijus. 

 Prisiminkime, kad esame profesionalai, todėl kalbėkime su mokiniais suprantamai, aiškiai apibendrinkime.  

 Gerbkime mokinių teisę gauti informaciją apie individualius mokymosi pasiekimus ir paţangą. 

 Skatinkime mokinius įsivertinti atsiţvelgiant į uţduoties kriterijus. 

 Individualių pokalbių (ir ne tik) apie vertinimą metu drąsinkime mokinius, ypač tuos, kuriems sunkiau sekasi 

mokytis; įtikinkime juos siekti geresnių rezultatų. 

 Nelyginkime skirtingų mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos rezultatų tarpusavyje. 

 Pasistenkime padėti mokiniams mokantis daţniau patirti sėkmę. 

 


