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Mokinio lygmuo. Ataskaita tėvams

Skaitinė, grafinė, 
tekstinė informacija
Mokymosi turinio 

informacija
Gebėjimų grupės

Gebėjimų aprašymai



Mokyklos lygmuo

Surinktų taškų vidurkis Surinktų tašų vidurkis pagal veiklos sritis ir gebėjimų grupes

Aktyvus 
formatas



Mokyklos lygmuo
Kiekvienos klasės mokinių sąrašas

Mokinio surinkti užduoties taškai

Kognityvinių gebėjimų grupės

Kokią dalį užduoties taškų, skirtų 
žinioms ir supratimui gavo konkretus 

mokinys

Galima grupuoti mokinius pagal 
taškus/gebėjimų grupes

Turinio veikos sritys



VBE. Mokyklos lygmuo

Standartizuotas mokyklos VBE 
vidurkis, lyginant su savivaldybės 

ir šalies

Kelerių metų mokyklos dalyko 
VBE vidurkis, lyginant su 

savivaldybės ir šalies



Informacijos panaudojimas ugdymo kokybės užtikrinimui 

Savivaldybė

Mokinys ir jo tėvai

# ilgalaikių ir metinių planų 
rengimui, resursų 
paskirstymui.
# pasiekimų prognozavimui.
# metodinės pagalbos telkimui 
per Švietimo centrus, 
,,išpakuojant“ kognityvines 
gebėjimų grupes. 

# įvardyti stiprybes
# tikslingai diferencijuoti mokymą 
# rengti apibendrinimo / mokymosi / 
grįžtamojo ryšio teikimo metodiką ir 
medžiagą 
# planuoti konsultacijų grupes ir tematiką 
# prognozuoti mokinių pasiekimus
# ieškoti pagalbos
# parengti pagalbos planus

# įsivardyti stiprybes

# klausti ir kelti mokymosi tikslus

# Ieškoti pagalbos ir geriausio 
mokymosi stiliaus

Mokykla



Vertinimo kokybės užtikrinimas

PUPP (MAT/LKL) 
pervertinimas

Mokymai (2021 spalis-
gruodis)

# Pervertinama po 5000 LKL ir 
MAT darbų iš visų mokyklų

# Identifikuojamos vertintojų 
tipinės klaidos, vertinimo 
problemos, mokymo(si) 
spragos

# Kaip atrodytų mokinių darbų 
vertinimas mokykloje po 
pervertinimo

#Identifikuojamos mokyklos, kurių 
mokytojai kviečiami į mokymus

# 200 matematikos mokytojų

# 200 lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų

# 400 brandos darbo vertintojų

Ataskaita mokyklai (rugsėjis)



Priemonių paketas abiturientams:

• VBE vertinimo gairės.

• Užduočių komplektai su grįžtamojo pobūdžio 
informacija mokiniams 

• Užduotys specialiųjų ugdymosi poreikių 
mokiniams

• Patikrinimo testas visiems abiturientams, 
pasirinkusiems laikyti matematikos VBE.

• Kuriama ankstyvosios prevencinės skaitymo 
diagnostikos įrankių sistema, leidžianti 
mokytojui įvertinti mokinių skaitymo 
pasiekimus, o taip pat planuoti ir stebėti 
mokinio pažangą pradinėse klasėse


