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Tikslas ir uždaviniai
Tikslas - pagerinti ugdymosi veiklos kokybę pamokoje, įdiegiant 
veiksmingą mokinių (įsi)vertinimo bei refleksijos sistemą ir siekiant 
mokinių brandos, pažangos bei pasiekimų pozityvios kaitos.
Uždaviniai: 
1. Atnaujinti mokinių į(si)vertinimo modelį, įdiegiant 
kasdieninę/etapinę refleksiją ir teikiant kokybišką grįžtamąjį ryšį.
2. Pagerinti pamokos kokybę ir, naudojantis sistemingos refleksijos 
duomenimis, individualizuoti ir/ar diferencijuoti ugdymą(si).
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Kiek medaus 5-ame
koryje?

Kiek medaus 6-ame koryje?

Kiek turime
8-ame koryje?

IKI ,,KK“
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Ir 6-ame daug. Ką daryti, kad būtų
daugiau?

8-ame koryje visai 
mažai.

IKI ,,KK“

5

5-ame koryje labai
daug medaus. 
Ar gali būti daugiau?



Ir 6-ame daug. 

8-ame koryje visai 
mažai.

5-ame koryje labai 
daug medaus. 
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Ir 6-ame daug. Ką daryti,
kad būtų daugiau?

8-ame koryje visai.
mažai. Ką pasikviesti
į pagalbą?

O čia, 7-ame, visai nedaug medučio.
Kaip padėti gėlėms?

5-ame koryje labai daug
medaus. Ar gali būti
daugiau?
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Kiek medaus pririnkta į 5 korį? 
Daugiau.

Kiek medaus 6-ame koryje?
Korys sunkesnis.

O kaip 7-ame?
Čia svoris irgi 
pasikeitė.

Kiek medaus  8-ame 
koryje? Valio! 
Bet galime dar 
geriau.

PO „KK“
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PO „KK“
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https://edu.reflectus.lt/faq/lessons

https://edu.reflectus.lt/faq/lessons
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Tamo

VALIO! YRA REZULTATAI.PO „KK“
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IĮ padeda mokiniams apmąstyti savo mokymąsi. 

Mokiniai vertina savo mokymosi eigą ir rezultatus.

Mokiniai nusistato
savo sėkmės ir
nesėkmės priežastis.

IĮ įgalina mokytojų 
bendradarbiavimą.

Skatina mokytojus taikyti
veiksmingesnes metodikas.Skatina mokinius ugdytis

savivaldaus mokymosi
gebėjimus.
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Mokinys: Patinka man suteikiama pagalba
Mokinys: smagu kai balai didėja.



PO „KK“ VIZIJA
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Kažkodėl lapelis nuvyto... 
Kažkas nepasisekė mano 
gėlytei?

O, šaunu, naujų žiedlapių atsirado. 

Ką daryti, kad daugiau 
žiedelių sukrautų?

Vėl vysta
atžala ....



PO „KK“ VIZIJA
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Kaip tau padėti? Palaistyti 
ar patręšti?

Puikai augi. Taip ir toliau. 

Ar reikia pagalbos?

Kaip manai, 
kodėl vysti?



23

41 proc. mokinių padarė individualią pažangą;
91 mokinys pažangus;
Mokinių mokymosi motyvacija didėjo 3 proc.; 
6–9 klasių mokinių lietuvių, anglų kalbų, matematikos, 
geografijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, istorijos pasiekimai 
pagerėjo 1,5 proc. (2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m.).
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Linkime sėkmę patirti visiems.


