
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti 

laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
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Jei esate studentas, kuris domisi užsienio kalbos gebėjimų tobulinimu ir nori pasiekti kuo geriausių kalbos 

mokymosi rezultatų – ši knyga jums. O galbūt esate užsienio kalbos dėstytoja(s) ar mokytoja(s) ir norite 

patobulinti savo mokymo gebėjimus? Tikimės, kad ši knyga bus naudinga ir jums.  

Rašydami šią knygą, mintyse turėjome dvi akademinės auditorijos grupes – studentus ir dėstytojus. Ši knyga 

– keturių universitetų bendradarbiavimo rezultatas. Dirbome kartu vykdydami Erazmus + projektą FAB 

(„Formuojamasis vertinimas užsienio kalbų mokymuisi ir mokymui aukštajame moksle“) pastaruosius 

du metus, siekdami puoselėti formuojamojo vertinimo idėją ir įgyvendinti šį vertinimą kalbų mokymo ir 

mokymosi praktikoje.   

Pagrindinis šios knygos tikslas – pateikti formuojamojo vertinimo principus taip, kad jie būtų suprantami ir 

aiškūs kiekvienam. Formuojamasis vertinimas, taikomas kartu su labiau tradiciniu sumuojamuoju vertinimu 

(pvz., testai ar egzaminai), gali būti efektyviai naudojamas užsienio kalbų mokyme aukštojo mokslo 

institucijose. 

Knygoje aprašoma formuojamojo vertinimo samprata, išryškinami šio vertinimo privalumai ir pateikiami 

patarimai, kaip planuoti ir taikyti formuojamąjį vertinimą mokant kalbų. 

Manoma, kad studentus reikia vertinti, nes dėstytojai turi žinoti, ką studentai gali atlikti, ko dar negali, arba 

ką jie žino. Tačiau kartais dėstytojai užmiršta, kad viena iš vertinimo funkcijų yra suteikti besimokančiajam 

informacijos, kuri, jei tinkamai pateikta, gali padėti jam geriau valdyti savo mokymosi procesą. Taigi, 

vertinimas turi motyvuoti. Vertinimas turėtų kiek galima tiksliau apibūdinti studento įgytas žinias ir 

gebėjimus. Be to, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kaip vertinimas yra pateikiamas, vertinimo pateikimo  

maniera yra tiek pat svarbi kaip ir pats pažymys. Tai yra esminė formuojamojo vertinimo prielaida. 

Formuojamojo vertinimo funkcija yra padėti studentui tobulėti, o ne sutrukdyti šį procesą, motyvuoti 

studentus, ne atgrasyti nuo mokymosi. Todėl pagrindinis reikalavimas formuojamajam vertinimui yra 

suteikti tinkamą grįžtamąjį ryšį, kuris būtų formuluojamas draugiškai (laikantis taip vadinamo pozityvaus 

kodekso). Reikia prisiminti, kad vertiname studento pasiekimus, o ne suklydimus ar trūkumus. 

Pirmoji knygos dalis skirta dėstytojams. Joje stengėmės apibūdinti svarbiausius, mūsų nuomone, su 

vertinimo teorija susijusius dalykus.  

Po to pateikiame rinkinį pavyzdžių, kurie demonstruoja, kaip teorija gali būti taikoma praktikoje, t.y., 

auditorijoje. Gerosios praktikos pavyzdžiai surinkti projekto dalyviams stebint užsienio kalbų paskaitas 

keturiose aukštojo mokslo institucijose:  Kaune, Pėče, Turku ir Varšuvoje. Jei ir žinote kai kuriuos iš čia 

pateikiamų siūlymų, vis tiek manome, kad šios informacijos surinkimas ir pateikimas vienoje vietoje turės 

praktinę vertę. Pastebėsite, kad prie surinktų pavyzdžių pateikiame ir papildomos informacijos, tokios kaip 

kalbinės kompetencijos lygį, t.y., kurio lygio studentams ši strategija, veikla ar užduotis gali būti taikoma, 

kokius gebėjimus ji gali plėtoti. Tikimės, kad norėsite išbandyti mūsų siūlomas veiklas su savo studentais 

galbūt jau naujaisiais mokslo metais. FAB projekte dalyvavusieji dėstytojai teigė, kad šių veiklų 

panaudojimas suteikė jiems profesinio pasitenkinimo ir motyvavo studentus prisiimti didesnę atsakomybę už 

kalbos mokymąsi, skatino dažniau reflektuoti apie tai, kaip jie mokosi, ir aktyviau dalyvauti kalbos 

pamokose.  

Knygos pabaigoje galėsite paskaityti, ką dėstytojai sako apie savo patirtį ir kodėl jie vertina ir pritaria 

formuojamojo vertinimo taikymui praktinėje kalbos mokymo veikloje. 
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Antroji knygos dalis skirta, visų pirma, studentams, tačiau dėstytojams taip pat gali būti 

įdomi. Čia pateikiame pagrindinius formuojamojo vertinimo apibrėžimus ir jo reikšmę 

mokantis kalbos savarankiškai – kalbos mokymasis tampa efektyvesnis, kai besimokantysis sulaukia 

paskatinimo, pasitiki savimi ir yra motyvuotas. Šioje dalyje galėsite pasitikrinti, ar gerai suprantate 

formuojamąjį vertinimą, ir sužinoti, kodėl dėstytoja, kuri taiko šį vertinimo būdą, vartoja specifines mokymo 

technikas. Skatindami savęs vertinimą, sukūrėme pasitikrinimo viktoriną, kurioje rasite įvairių klasėje 

nutinkančių situacijų. Su kai kuriomis jau galite būti susidūrę mokydamiesi kalbų. Turėsite pasirinkti vieną 

iš trijų pateiktų atsakymo variantų, išreiškiančių jūsų nuomonę apie kiekvieną viktorinoje pateiktą situaciją. 

Šias nuomones pateikia įsivaizduojamas ‚Profesorius FABas’, kurio tikslas – puoselėti formuojamojo 

vertinimo idėjas ir paramą teikiantį kalbos mokymo/si metodą.  

Tikimės, kad dėstytojai bei aukštojo mokslo institucijos, kuriose šis metodas dar nėra populiarus, pamėgs ir 

taikys formuojamąjį vertinimą, teikdami tinkamą paramą studentams, besimokantiems kalbų ir kitų dalykų. 

Nuoširdžiai linkime sėkmės ir pasitenkinimo savo veikla, mokantis ir mokant užsienio kalbų.  
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ĮVADAS 

Šiandieniniame dinamiškame ir konkurencingame pasaulyje sėkmė lydi tuos, kurie žino, ko nori, žino, kaip 

pasiekti savo tikslų ir geba kontroliuoti, vertinti ir inicijuoti savo pažangą, siekdami iškeltų tikslų. Todėl 

švietimo įstaigos turėtų suteikti studentams galimybių patiems dalyvauti darniame ir harmoningame 

tobulėjimo procese, kuriame mokymosi tikslai, mokymo ir mokymosi strategijos bei vertinimas dera 

tarpusavyje.   

Vertinimas, kaip duomenų rinkimo procesas, leidžia dėstytojui gauti duomenų apie mokymo procesą, o 

studentui – apie mokymosi procesą; tada, remiantis šiais duomenimis, valdyti mokymo ir mokymosi 

procesus bei pasiekti iškeltus ugdymo ir švietimo tikslus. 

Keturių universitetų dėstytojai iš keturių ES šalių, vadovaujami Varšuvos universiteto Kalbų centro 

dėstytojų – projekto sumanytojų ir koordinatorių – susibūrė įgyvendinti idėją: išnagrinėti formuojamojo 

vertinimo sampratą ir jos panaudojimą aukštojo mokslo institucijose. Šioje Gairių dėstytojams dalyje:  

 trumpai pristatome FAB projektą; 

 pateikiame FAB projekto veiklos išvadas; 

 siūlome susipažinti su “formuojamojo vertinimo” apibrėžimais ir paaiškiname šį terminą; 

 pristatome gaires dėstytojams, kaip padidinti mokymo proceso efektyvumą, taikant pagrindinius 

formuojamojo vertinimo elementus; 

 pateikiame formuojamojo vertinimo technikų sąrašą ir patarimus, kaip jas taikyti klasėje; 

 apibendriname formuojamojo vertinimo taikymo privalumus;  

 pateikiame nuorodas į formuojamojo vertinimo šaltinius (knygas, straipsnius,  internetines 

svetaines). 

 

 

1. FAB PROJEKTO APRAŠYMAS 

FAB - Formuojamasis vertinimas kalbų mokymuisi ir mokymui aukštajame moksle – tai tarptautinis Europos 

Sąjungos finansuojamas švietimo programos pagrindinio veiksmo (KA 2) Bendradarbiavimas inovacijų ir 

keitimosi gerąja patirtimi tikslais projektas. Pagrindinis FAB projekto tikslas – pagerinti kalbų mokymo 

kokybę, parengiant kalbų dėstytojams formuojamojo vertinimo įrankius kalėjimo gebėjimų įvertinimui. 

Rengiant projekto paraišką, koordinatoriai atliko išsamią literatūros analizę formuojamojo vertinimo (FV) 

klausimu ir nustatė, kad aukštojo mokslo institucijose plačiai puoselėjama daugiakalbystė ir 

tarpkultūriškumas, tačiau trūksta išsamių tyrimų bei projektų, kurie siektų skatinti formuojamojo vertinimo 

taikymą. Todėl buvo nutarta užpildyti šią spragą ir imtis atsakomybės kelti dėstytojų ir studentų 

sąmoningumą šia tema, suteikiant teorinių ir praktinių žinių dėstytojams bei įgyvendinant formuojamojo 

vertinimo įrankių taikymą kasdieninėje kalbų mokymo praktikoje. Taip pat siekėme padidinti ir studentų 

motyvaciją bei jų atsakomybės jausmą, įsipareigojimą dalyvauti mokymosi procese, nes tai sąlygoja didesnį 

viso didaktinio proceso efektyvumą. Tikime, kad formuojamojo vertinimo įrankių taikymas leis dėstytojams 

teikti aukštesnės kokybės mokymo paslaugas atsižvelgiant į individualius kasdien vis labiau kintančius 

besimokančiųjų poreikius. 

Bendravimo žodžiu gebėjimas yra nepaprastai svarbus šiandienos globaliame pasaulyje, o jo vertinimas yra 

gana sudėtingas ir probleminis dalykas, nes kartais kalbėjimo veiklos įvertinimas gali ne paskatinti studentą 



                                                                                                                                                                                                                        

8 
 

kalbėti, o atvirkščiai, atimti bet kokį norą kalbėti studijuojama kalba. Todėl buvo nutarta 

dėmesį koncentruoti į formuojamojo vertinimo taikymą būtent kalbėjimo gebėjimų srityje, 

nes šioje srityje FV gali būti labai naudingas. Tikėjomės, kad taikant formuojamojo vertinimo įrankius 

kasdieniniame darbe, dėstymo kokybė pagerės ir tai sąlygos aukštesnę studentų kalbų mokymosi 

motyvaciją, didesnį viso mokymosi proceso efektyvumą ir leis studentams tapti labiau įgudusiais užsienio 

kalbos vartotojais. 

 

FAB dalyviai  

FAB projekto koordinatorius ir pagrindinių veiklų organizatorius:  

 Varšuvos universitetas (Uniwersytet Warszawski), Lenkija  

 

Projekto partneriai: 

 Pėčo universitetas (Pecsi Tudomany Egyetem), Vengrija; 

 Turku taikomųjų mokslų universitetas (Turun Ammattikorkeakoulu), Suomija; 

 Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva. 

 

Projekte tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvavo daugiau nei 200 užsienio kalbų dėstytojų ir keli tūkstančiai kalbų 

kursus universitete lankančių studentų iš keturių partnerinių institucijų. Projekto trukmė – du metai: nuo 

2015 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. 

FAB projekte vykdytos įvairios veiklos (žr. 1 pav.). Visos partnerinės institucijos pravedė įvadinę studentų 

ir dėstytojų apklausą siekiant nustatyti, ar respondentai žino pagrindinius formuojamojo vertinimo principus 

ir kaip organizuojamas vertinimas partnerinėse institucijose, įskaitant ir formuojamąjį vertinimą, apskritai. 

Projekto pabaigoje vykdyta baigiamoji apklausa siekė ištirti, ar studentai ir dėstytojai praplėtė savo žinias ir 

supratimą apie formuojamojo vertinimo principus ir kaip jie vertina praktinį formuojamojo vertinimo 

taikymą kalbų mokyme ir mokymesi. Apklausų rezultatai ir ataskaitos apie tyrimą apibendrintos projekto 

išvadose; jas galima rasti FAB internetinėje svetainėje. 
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1 pav. Pagrindinių FAB projekto veiklų santrauka 

 

Tarptautinės konferencijos apie formuojamąjį vertinimą organizavimas 

 

Tarptautiniai projekto partnerių susitikimai  

Varšuvoje Kaune Pėče 

Elektroninės metodinių patarimų ir gerosios patirties knugos rengimas ir publikavimas 

Baigiamųjų apklausų apie FV taikymą vykdymas ir analizė 

Paskaitų stebėjimas 

Paskaitų stebėjimas nacionalniame lygmenyje 

Paskaitų stebėjimas tarptautiniame 
lygmenyje 

• Varšuvoje 

• Kaune 

• Turku 

• Pėče 

Seminarai dėstytojams apie formuojamąjį vertinimą 

Naujienlaikraščių rengimas ir sklaida 

Socialinės žiniasklaidos svetainių kūrimas ir priežiūra 

FAB internetinė svetainė FAB Facebook 

Įvadinės apklausos apie FVB įrankių taikymą vykdymas 

Įvadinė apklausa dėstytojams Įvadinė apklausa studentams 
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Viso projekto eigoje buvo bendraujama ir keičiamasi informacija FAB Facebook 

socialiniame tinkle.  Projekto veiklų sklaida taip pat vyko per FAB naujienlaikraščius – 

buvo parengti ir išleisti 8 naujienlaikraščiai, kurie dalijosi įvairiomis projekto veiklų naujienomis ir 

pasiektais rezultatais.  

Visi dėstytojai – projekto dalyviai – dalyvavo ne mažiau kaip trijuose seminaruose apie formuojamąjį 

vertinimą ir įgyvendino seminarų metu įgytas idėjas savo paskaitose. Vyko dviejų etapų paskaitų stebėjimai 

– pirma dėstytojai stebėjo savo kolegų vedamas paskaitas savo institucijose, po to – projekto partnerių 

institucijose, į kurias vyko po du dėstytojus iš kiekvienos partnerinės institucijos. Dėstytojai pildė paskaitų 

stebėjimo formas, siekdami surinkti įdomius ir naudingus formuojamojo vertinimo pavyzdžius ir pasimokyti 

vieni iš kitų. Paskaitų stebėjimai buvo aptariami su paskaitą vedusiu dėstytoju ir kitais kolegomis, 

analizuojami ir rašomos paskaitų stebėjimo ataskaitos. Daugiau apie paskaitų stebėjimą nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygmenyse galite paskaityti projekto partnerių ataskaitose FAB internetinėje svetainėje. 

Tarptautiniai projekto susitikimai vyko Varšuvoje, Kaune ir Pėče – aptartas projekto vykdymas, pasidalinta 

projekto įgyvendinimo partnerių šalyse patirtimi ir numatyti darbai ateinančiam laikotarpiui bei ateities 

perspektyvos. Baigiamoji projekto konferencija, kurioje bus apibendrinti projekto pasiekti rezultatai, vyks 

Varšuvoje 2017 m. rugsėjo 17 d.  

Įgyvendindami projekto veiklas, daug dėmesio skyrėme mokymosi visą gyvenimą gebėjimų plėtojimui, nes 

projekte taikomi ir puoselėjami metodai bei technikos yra vertingos bei skatintinos taikyti ne tik 

formaliajame ugdyme, bet ir įvairiose gyvenimiškose savaiminio mokymosi situacijose ir projektui 

pasibaigus.  

 

2. FAB PROJEKTO VEIKLOS IŠVADOS 

 

FAB projekto veiklų įgyvendinimas leidžia daryti keletą išvadų, kai kurias pateikiame čia: 

Pirma, kaip ir tikėjomės, padidėjo akademinio personalo ir, to pasėkoje, studentų sąmoningumas ir žinios 

apie didaktinius formuojamojo vertinimo procesus ir šio vertinimo naudą kalbų mokymuisi. Žinios apie 

formuojamąjį vertinimą ir gebėjimai jį įgyvendinti itin svarbios užsienio kalbų mokymo srityje vieningos 

Europos kontekste, kuriame skatinama daugiakalbystė ir tarpkultūriškumas. Paskaitų stebėjimas leido 

nustatyti, kad: 

 partneriai akcentuoja teigiamos klasės kultūros, kuri padeda mokytis, sukūrimą. Visose partnerinėse 

institucijose buvo stebimas geras ryšys tarp dėstytojų ir studentų, kuriama draugiška ir saugi 

atmosfera, kuri motyvuoja studentus dalyvauti mokymesi; 

 kita vertus, ne visi dėstytojai pateikia mokymosi tikslus pradėdami paskaitas ir ne visi nuosekliai 

seka individualią studentų pažangą siekiant šių iškeltų tikslų, todėl šio vieno iš pagrindinių 

formuojamojo vertinimo principų svarbos išryškinimas ir žinių apie tai įgijimas teorinių seminarų 

metu ir praktinis projekto rezultatų įgyvendinimas buvo svarbus indėlis į kalbų mokymo praktikos 

gerinimą partnerinėse institucijose 

 kai kurių partnerių švietimo sistemose priimta, kad dėstytojai yra vieninteliai studento darbo 

vertintojai; todėl susipažinimas su formuojamojo vertinimo teorija, praktinėmis procedūromis bei 
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formuojamojo vertinimo teikiamais privalumais turėjo didelį poveikį dėstytojų požiūrio į 

vertinimą pasikeitimui.  

Antra, formuojamojo vertinimo įrankių taikymas, kolegų paskaitų stebėjimas nacionaliniame lygmenyje ir 

tarptautiniame lygmenyje - vizitų į partnerių institucijas metu, patirties pasidalijimas apie formuojamojo 

vertinimo panaudojimą leido dėstytojams teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas, atsižvelgiant į vis 

labiau kintančius studentų poreikius. 

 Projekto dėstytojai padarė išvadą, kad svarbu taikyti tokius mokymo metodus, kurie skatina aktyvų 

studentų dalyvavimą paskaitoje, pasitikėjimą savimi ir reflektavimą, kurti galimybes studentams 

dirbti grupėje, sudominti juos studijuojama kalba ir įtraukti į aktyvų kalbos mokymosi procesą. 

 Dėstytojai sutiko, kad būtina studentų kalbos klaidas laikyti natūraliomis galimybėmis juos mokyti ir  

jiems patiems mokytis efektyviau, todėl dėstytojai pripažino, kad svarbu taisyti studentų klaidas taip, 

kad neužgesintume jų motyvacijos mokytis ir kaip svarbiau pabrėžti studentų stipriąsias puses nei 

klaidas. 

 Kai kuriose institucijose buvo nustatyta, kad kai kurie dėstytojai retai sukuria studentams progas 

įsivertinti savo darbą ar daromą pažangą arba įvertinti kolegų darbą; studentams nesudaromos 

galimybės įsivertinti iki kokio laipsnio jie pasiekė sau iškeltus uždavinius paskaitos pabaigoje. Todėl 

galime teigti, kad projektas suteikė dėstytojams daug idėjų, kaip pakeisti iki šiol egzistavusią ir jiems 

priimtiną, bet ne itin efektyvią, praktiką. 

 Dėstytojai sutiko, kad yra ir kitų sričių, kurias reikia tobulinti: jie turėtų aptarti komunikacines 

užduotis su studentais, sukurti daugiau galimybių aktyviam studentų mokymuisi ir labiau atsižvelgti į 

individualius skirtumus. 

 

Trečia, formuojamojo vertinimo įrankių panaudojimo kasdieninėje aukštojo mokslo institucijos mokymo 

praktikoje nagrinėjimas ir analizė leido padidinti studentų motyvaciją, įsipareigojimą kalbos mokymuisi ir 

atsakomybės jausmą mokymosi procese, o tai sąlygoja aukštesnį viso didaktinio proceso efektyvumą.  

 Nors ir dėstytojai, ir studentai teigia, kad svarbu pasikliauti savo jėgomis ir jausti atsakomybę už tai, 

ką darai, bet kai kuriose institucijose pasitikėjimas savimi ir savarankiškumas, deja, neapima savęs 

vertinimo praktikos. Tai, kad dėstytojai ir studentai susipažino su kertiniais formuojamojo vertinimo 

principais ir jų praktiniu taikymu paskaitose, leido abejų mokymosi proceso grupių atstovams 

patikėti, kad atsakomybę už studentų atliktos veiklos vertinimą galima padalinti abejoms pusėms – 

dėstytojui ir studentams. 

 Dėstytojai išmoko įvairių technikų, kaip įtraukti studentus į vertinimo procesą taikant kokybinio 

vertinimo pavyzdžius, kurie ne tik suteikia studentui išsamios informacijos apie jų žinių ir gebėjimų 

spragas, bet taip pat nurodo konkrečius žingsnius, kaip gerinti situaciją; taip didėja studentų 

motyvacija ir pasitikėjimas savimi; taip jie tampa save reguliuojančiais besimokančiaisiais. 

 

Ketvirta, vykdydami projekto veiklas daug dėmesio skyrėme mokymosi visą gyvenimą įgūdžių plėtojimui, 

nes projekte skatinami metodai ir technikos pasirodė esą naudingi ne tik formalaus ugdymo procesuose, bet 

ir gyvenimiškos patirties kaupimo veiklose už universiteto ribų.  

 Studentai įgijo kolegų vertinimo ir savęs vertinimo gebėjimų. 

 Studentai įgijo darbo komandoje gebėjimų – išmoko prisiimti atsakomybę už grupę. 

 Studentai įgijo aukštesnio lygmens mąstymo plėtojimo gebėjimų. 
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 Studentai įgijo gebėjimų užreikšti savo nuomonę vertinant mokymosi ir mokymo 

procesą, pildydami įvadines ir baigiamąsias anketas bei vykdydami projekto veiklas. 

 

Penkta, be aukščiau minėtų „nematerialių, neapčiuopiamų“ projekto rezultatų, vykdant projektą sukurta ir 

„materialių“, t.y. parengtas „gerosios patirties pavyzdžių“ rinkinys. Šioje knygoje rasite ir teorijos, ir 

praktikos, rekomendacijų, kurias siūlo formuojamojo vertinimo teorijos ir praktikos ekspertai bei savo 

praktinę patirtį, įgyvendinant formuojamojo vertinimo taikymą savo paskaitose, apibendrinę dėstytojai. 

Knygoje daug praktinių patarimų dėstytojams ir studentams, kurie bus naudingi tolesniuose kalbos mokymo 

ir mokymosi procesuose formaliose ugdymo institucijose ir už klasės ribų, mokymosi visą gyvenimą 

situacijose.   

Supažindinę jus su FAB projekto tikslais, jo įgyvenimu ir rezultatais bei apibendrinę FAB projekto išvadas, 

toliau pateiksime trumpą teorinę formuojamojo vertinimo analizę, palygindami jį su sumuojamuoju 

vertinimu; analizuosime pagrindines gaires kaip pagerinti kalbos mokymą taikant pagrindinius 

formuojamojo vertinimo principus bei pateiksime mūsų sudarytą formuojamojo vertinimo technikų sąrašą, 

sugrupuotą pagal pagrindinius principus, kurių pagrindu vykdytos visos projekto veiklos. Pabaigoje 

pateiksime literatūros šaltinių sąrašą formuojamojo vertinimo tema, bei keletą nuorodų į internetines 

svetaines ir tinklaraščius bei sąrašą literatūros šaltinių, kurie buvo naudojami rengiant šias Gaires dėstytojui. 

3. FORMUOJAMASIS VERTINIMAS (FV) – KAS TAI? 

Formuojamojo vertinimo sąvoką pirmieji 1971 m. pristatė Bloom, Hastings ir Maddaus. Šios sąvokos 

apibrėžimų gausą lemia kartais ir prieštaringos sampratos bei skirtingos įvairiose švietimo institucijose 

taikomos šio tipo vertinimo praktikos.  

FV – tai nuolatinis informacijos apie mokymąsi, apie mokinių stiprybes ir silpnybes 

rinkimas, tos informacijos panaudojimas toliau planuojant kursą ir dirbant su mokiniais 

(Bendrieji Europos kalbų metmenys, 2002, p. 242). 

FV – tai planuojamas procesas, kai dėstytojai koreguoja savo vykdomo mokymo 

procedūras, o studentai keičia esamas mokymosi taktikas remdamiesi vertinimo metu 

gautais įrodymais apie studentų mokymosi būklę (Popham, 2008). 

Pastoviai vykstantis procesas, kuriame dalyvauja studentai ir dėstytojai, 

koncentruodamiesi į mokymosi tikslus, įvertindami, kiek yra pasiekta iškeltų tikslų 

atžvilgiu, ir imdamiesi veiksmų, leidžiančių juos pasiekti (Brookhart, 2010a). 

Plati įvairovė metodų, kuriuos dėstytojai taiko mokymo procese, siekdami įvertinti 

studento supratimą, mokymosi poreikius ir akademinę pažangą pamokos, skyriaus ar 

viso kurso tikslų atžvilgiu (Hidden Curriculum (2014), sukurta Great Schools 

Partnerships). 

 

Galime išskirti šiuos pagrindinius aspektus, kurie pasikartoja daugelyje FV apibrėžimų:  
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 informacijos rinkimo procesas; 

 nuolatinis ir planuojamas procesas; 

 šio proceso rezultatai informuoja dėstytojus apie esamą situaciją ir leidžia adaptuoti mokymą pagal 

studentų poreikius; 

 šio proceso rezultatai tiksliai parodo studentams, ką ir kaip galima tobulinti. 

Ugdymo institucijose taikomos dvi vertinimo rūšys – formuojamasis ir sumuojamasis, kurios skiriasi savo 

tikslais, metodais ir vertinimo rezultatų panaudojimu.  

Formuojamojo vertinimo (FV) tikslai Sumuojamojo vertinimo (SV) tikslai 

Pagerinti mokymą, mokymąsi ir, tuo pačiu, 

studentų pasiekimus, teikiant pastovų 

grįžtamąjį ryšį. 

Įvertinti studento mokymąsi, mokymosi 

pasiekimus palyginant su standartu ar 

etalonu. 

Kas atlieka FV? Kas atlieka SA? 

Dėstytojai, bendramoksliai, patys 

besimokantieji. 

Dėstytojai. 

Kada vykdomas FV? Kada vykdomas SA? 

Tai nuolatinis procesas, vykstantis visuose 

mokymosi proceso etapuose. 

Skyriaus, semestro ar mokslo metų 

pabaigoje, egzamino ar testo forma. 

Kaip vykdomas FV? Kaip vykdomas SA? 

Kuriant klasės kultūrą, stebint individualią 

pažangą siekiant tikslų, taikant įvairius 

mokymosi ir vertinimo metodus, aktyviai 

įtraukiant studentus į šį procesą. 

Dažnai testuojant ir matuojant studentų 

išmokimą, kad būtų galima daryti išvadas 

apie tai, kas pasiekta ir ko nepavyko 

pasiekti. 

Pažymiai ir FV Pažymiai ir SA 

Nerašomas galutinis pažymys nei rašto 

darbo pabaigoje, nei pažymių knygelėje. 

Rašomas pažymys atlikus užduotį ir 

sumuojamasis pažymys kurso pabaigoje. 

FV rezultatų panaudojimas SA rezultatų panaudojimas 

A. leisti aiškiai suprasti studentams, ką jie 

išmoko iki šio momento; 

B. priimti sprendimus, kaip reikia toliau 

Priimti tam tikrą sprendimą: 

F. nuspręsti, kokį pažymį studentui rašyti 

už atliktą užduotį; 

G. išmatuoti programos efektyvumą;  
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mokytis, kokių veiksmų reikia imtis; 

C. nukreipti studentus pasinaudoti 

reikiamais šaltiniais; 

D. užmegzti studentų ir dėstytojo(s) 

bendravimą ir skatinti studentų norą 

prireikus prašyti pagalbos; 

E. suteikti galimybių studentams aktyviai 

dalyvauti savo mokymosi vertinimo 

procese.   

H. nuspręsti, ar mokykla padarė 

atitinkamą metinę pažangą. 

Dyer (2016) teigia, kad formuojamasis vertinimas yra “itin svarbus šiuo metu, labiau nei bet kada”, kad jis 

leidžia studentams tapti tokiais besimokančiaisiais, kurie kelia tikslus; žino, ko siekia kiekvieną dieną; 

klausia klausimus; kai nesupranta, grįžta atgal ir ištaiso spragas; žino, ką reiškia puikiai atliktas darbas; 

atlieka darbus neskubėdami. Galime sakyti, kad ne visi studentai yra motyvuoti mokytis, bet, priešingai, visi 

besimokantieji yra motyvuoti. Studentaujantys tikisi, kad dėstytojai bus žinių šaltiniais, o besimokantieji yra 

patys aktyvūs; studentaujantiems rašomi įvertinimai, kurie po to lyginami, o besimokantieji domisi duomenų 

apie savo mokymosi rezultatus surinkimu tam, kad po to galėtų koreguoti savo mokymąsi ir tobulėti. 

Plačiai paplitęs Robert Stake (Shute ir Becker, 2010, p. 7) apibrėžimas, kuriame panaudota „sriubos“ 

metafora puikiai palygina abu vertinimo tipus: “Kai virėjas ragauja sriubą - tai formuojamasis vertinimas; 

kai svečiai ragauja sriubą - tai jau sumuojamasis vertinimas.” Akivaizdu, kad formuojamasis vertinimas 

vyksta proceso metu, prieš sumuojamąjį vertinimą, tada, kai dar yra laiko pagerinti situaciją ir imtis 

veiksmų. 

Reiktų pažymėti, kad praktikoje skirtumas tarp formuojamojo ir sumuojamojo vertinimo kartais yra gana 

miglotas, gali būti skirtingų nuomonių bei interpretacijų šia tema (Hidden Curriculum, 2014); tačiau tyrėjai 

sutinka, kad abu, ir sumuojamasis, ir formuojamasis vertinimo tipai turėtų būti taikomi mokymosi procese, 

nes abu siekia skirtingų tikslų ir atlieka skirtingas funkcijas: pirmasis akcentuoja mokymosi įvertinimą 

pažymiais, o antrasis siekia įvertinti mokymąsi ir pateikti aiškius bei išsamius komentarus apie studento 

įgytų žinių ir gebėjimų lygį ir parodyti kelius tolesniam tobulėjimui. 

Tyrimų rezultatai suponuoja išvadą, kad ugdymo institucijos turėtų teikti pirmenybę formuojamajam 

vertinimui. Tai turėtų tapti pastoviu ir sistemingu procesu, kuris ne tik leidžia nustatyti mokymosi spragas ir 

pateikti galimus sprendimus, bet pasitarnauja ir kitiems esminiams ugdymo tikslams: įgalina 

besimokančiuosius būti atsakingais už savo mokymąsi, tapti aktyviais mokymosi proceso dalyviais, kurie 

aktyviai diskutuoja, klausia klausimus, kontroliuoja savo mokymąsi, vertina savo ir kitų pažangą bei atliktas 

veiklas, taigi, rengiasi tapti aktyviais šiandienos visuomenės piliečiais.  

4. GAIRĖS DĖSTYTOJAMS, KAIP PADIDINTI MOKYMO PROCESO EFEKTYVUMĄ 

TAIKANT PAGRINDINIUS FORMUOJAMOJO VERTINIMO PRINCIPUS  

Formuojamasis vertinimas arba mokymąsi skatinantis (angl. assessment for learning) vertinimas gali vykti 

įvairiomis formomis. Šioje knygoje remiamės šešiais pagrindiniais tyrimais pagrįstais (OECD/CERI, 2008) 
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elementais, kuriuos rekomenduojame dėstytojams inkorporuoti į savo mokymą, siekiant 

pagerinti jo efektyvumą ir ugdyti save reguliuojančius besimokančiuosius, kurie prisiima 

atsakomybę už savo mokymąsi. 

1. Sąveiką ir vertinimo įrankių taikymą skatinančios klasės kultūros kūrimas  

Teigiamos klasės kultūros arba klimato kūrimas pripažintai laikomas viena iš pagrindinių dėstytojų 

atsakomybės sričių ir svarbia į besimokantįjį orientuoto mokymo sąlyga. Lucero teigia, kad teigiamą klasės 

kūrimą galima sukurti (1) išmokstant studentų vardus ir vadinant juos vardais – tai yra raktas į teigiamų 

santykių sukūrimą; (2) pradedant paskaitą nuo trumpos „apšildančios” veiklos, pvz., kokios nors naujienos 

paskelbimo, juokingo pasakojimo, aktualių įvykių aptarimo ar reflektyvaus temą pristatančio klausimo; (3) 

išgirstant kiekvieno studento balsą – skiriant užduotis porose, mažose grupėse, ir skatinant sąveiką; (4) 

nuolat įtraukiant studentus į naujos informacijos teikimą; (5) sudarant pasirinkimo galimybes kur tik 

įmanoma; (6) kiekvieną paskaitą užbaigiant apibendrinimu ir tolesnės veiklos, pvz., namų darbo ar/ir 

pasirengimo kitai paskaitai, aptarimu. 

Kai dėstytojai ir studentai kartu sujungia savo pajėgas formuojamojo vertinimo procese, jų partnerystė 

generuoja galingus mokymosi rezultatus. Dėstytojų veikla tampa efektyvesne, studentai labiau įsitraukia  į 

mokymosi procesą ir visi tampa aktyviais besimokančiaisiais (Brookhart it Moss cituota Dyer (2016).  

Dyer (2016) nuomone, teigiamos mokymosi kultūros kūrimui svarbūs įvairūs aspektai, tokie kaip 

strategijos, struktūros, procesai, įrankiai, bendradarbiavimas, aktyvus dalyvavimas, vertinimas, 

pasirinkimas, iššūkiai, pasitikėjimas, mąstysena. Šiuos aspektus galime sugrupuoti į keturis klasės kultūros 

koncentrus, kurie skatina sąveiką ir formuojamojo vertinimo taikymą klasėje: pasitikėjimas, mąstysena, 

aktyvus dalyvavimas, ir struktūros.  

Mokslininkai skatina mokyklas keisti vertinimo formą bei funkciją ir “sukurti tokią mokymosi kultūrą, 

kurioje studentų ir dėstytojų lūkesčiai persidengtų, jie kartu spręstų, kas prasminga ir kas ne – tai būtų 

jungtinis ir vertingas projektas, esminis žingsnis tolesniame mokymosi procese” (Shepard, 2000, p. 10). 

Siūlomi šie tokios kultūros komponentai: dinamiškas nuolatinis vertinimas, anksčiau įgytų žinių 

identifikavimas, grįžtamasis ryšys, išsamūs vertinimo kriterijai ir savęs vertinimo taikymas. 

Stebėdami kolegų paskaitas FAB projekto dėstytojai pažymėjo, kad stebimas paskaitas vedantieji stengėsi 

sukurti teigiamą klasės klimatą taikydami įvairius efektyvius klasės kultūros kūrimo metodus bei naudodami 

formuojamąjį vertinimą, žr. Gerosios patirties pavyzdžiai Nr. 1-12: 

 Dauguma stebimų dėstytojų stengėsi sukurti tokį klasės klimatą, kuris skatina aktyvų mokymąsi klasėje, 

drąsino studentus kalbėti ir dalyvauti įvairiose veiklose. 

 Klasės atmosfera šilta ir neįtempta, kadangi dėstytoja atidžiai bendrauja su studentais, juos supranta. 

 Sukuriamas toks klimatas, kuris leidžia studentams rodyti savo iniciatyvą. 

 Dėstytoja bendrauja su studentais labai draugiškai. 

 Žaidimai, kryžiažodžiai, dainos, spėjimai … tai žaismingos dėstytojų taikytos veiklos klasėje, siekiant 

sukurti jaukų ir atpalaiduojantį klimatą, kad studentai galėtų smagiai ir saugiai jaustis atlikdami veiklas. 

2. Mokymosi tikslų kėlimas ir kiekvieno studento pažangos stebėjimas siekiant šių tikslų 

Įvairios klasėje vykdomos mokymo veiklos turėtų padėti studentams atsakyti į šiuos tris klausimus:  
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 Kur aš einu? 

 Kur esu dabar?  

 Kaip užpildyti šią spragą? (Atkin, Black ir Coffey, 2001).   

Hattie ir Timperley (2007, cituota Fisher ir Frey, 2012) teigia, kad tai yra trys pagrindiniai visapusiškos 

sistemos, kuri gali pagerinti studento pasiekimus, etapai. Jie pavadino šiuos etapus taip: grįžtamasis ryšys 

apie tai, ko siekiama, apie tai, kas pasiekta ir apie tai, ko bus siekiama. Grįžtamasis ryšys apie tai, ko 

siekiama, reiškia mokymosi tikslų kėlimą ir aptarimą. Inkorporuojant formuojamąjį vertinimą klasėje, visų 

pirma, dėstytojai ir studentai turėtų aptarti siektinus mokymosi tikslus. Tikslai gali būti užrašomi studentui 

suprantama kalba, kartu pateikiant gero užduoties atlikimo pavyzdžių – kaip studentas turėtų atlikti darbą, 

ko iš jo tikimasi, ir netinkamo užduoties atlikimo pavyzdžių, aptariant, kas atlikta netinkamai.  

Dėstytojai turėtų išaiškinti, kaip reikia atlikti užduotį, modeliuoti procesą, parodyti, aprašyti reikalingus 

įgūdžius ir veiklas, įsitikinti, kad studentai tikrai supranta, kokius veiksmus reikia atlikti, ką reiškia geras 

užduoties atlikimas ir kaip sėkmingas darbo atlikimas bus išmatuojamas (Brookhart, 2010; William, 2012). 

Pamažu studentai patys išmoks, kaip išsikelti siektinus tikslus. 

Kai studentai žino siektinus tikslus – arba, kur jie eina – ir pradeda mokytis, t.y. siekti tų tikslų, tada reikia 

išmatuoti, kiek toli jie nuėjo – kur jie yra šiuo momentu. Moss ir Brookhart (2009) vadina šį žingsnį 

„sėkmės kriterijų aptarimu”. Iškeltų tikslų pasiekimo lygio identifikavimas ir neatidėliotinas grįžtamojo 

ryšio teikimas yra pagrindiniai formuojamojo vertinimo taikymo privalumai siekiant užtikrinti kokybišką 

mokymąsi. 

Iden

tifik

avę 

savo 

stipr

ybes 

ir 

silpn

ybes

, 

studentai turėtų sulaukti pagalbos, kaip rasti būdus pagerinti situaciją ar užpildyti spragas tarp siektinų tikslų 

ir pasiektų rezultatų. Taikydami formuojamojo vertinimo metu gautais duomenimis dėstytojai teikia 

grįžtamąjį ryšį apie tai, ką reikia atlikti toliau – planuoja tolesnes veiklas ir būtiną sulaukti paramą. 

Taigi, siūlomos šios veiklos (Chappuis ir Chappuis, 2008), kurios suteiks grįžtamąjį ryšį studentams 

ir, remiantis šiais duomenimis, leis jiems pasiekti iškeltus tikslus: 

 parenkite grafiką ar apibūdinkite žodžiu, kokią pažangą studentas padarė specifinių 

mokymosi tikslų atžvilgiu; 

 paprašykite pačių studentų pakomentuoti savo pažangą: kokius pokyčius jie pastebėjo? ką 

lengva atlikti, kas iki šiol buvo sunku? kokias įžvalgas jie patys gali padaryti apie save kaip 

besimokančiuosius?  

Pavyzdžiui, gali būti taikomos šios kelios veiklos, padedančios studentams ir dėstytojams įvertinti 

esamą pasiekimų lygmenį (Chappuis ir Chappuis, 2008): 

A. trumpa, pažymiais nevertinama apklausa, pateikiama viduryje mokymosi, leidžianti 

dėstytojams ir studentams suprasti, kurias sritis kuriam studentui reikia patobulinti; 

B. vertinimo išsireiškimų vadovas, kuriame pateikti specifiniai puikiai atlikto darbo 

apibūdinimai bei išsireiškimai, taikomi apibūdinti sritis, kurias reikia tobulinti; 

C. savo stiprių ir silpnų pusių nusistatymas remiantis vertinimo išsireiškimų vadovu; 

D. studentai užsirašo savo siektinus dalyko mokymosi tikslus ir periodiškai pasitikrina, kaip 

jie pasiekti.   
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Brookheart (2009, p. 14) akcentuoja šias svarbias dėstytojų veiklas formuojamajame 

vertinime: 

1. aiškiai pateikite mokymosi tikslus; 

2. padėkite studentams suvokti ryšį tarp mokymosi tikslų ir jų atlikto darbo; 

3. gaukite informaciją iš studentų apie tai, kur jie dabar yra; 

4. suteikite grįžtamąjį ryšį ir pateikite pasiūlymų, kaip priartėti prie mokymosi tikslų; 

5. užsirašykite grįžtamojo ryšio modelius – išsireiškimus, kuriuos teikiate studentams, ir kuriam reikia 

ką pasakyti; 

6. padėkite studentams įsivertinti savo mokymąsi ir išsikelti tikslus; 

7. taikydami vertinimo metu surinktą informaciją, smulkiai aprašykite, kas pasiekta paskaitoje ir 

suplanuokite būsimas paskaitas. 

Formuojamojo vertinimo strategijos efektyvios, kai jos įgalina studentus „nutiesti tiltą“ tarp to, ką jie jau 

žino, supranta ir gali padaryti, ir to, ką jie sužinos, gebės suprasti ir padaryti ateityje. Svarbu pažymėti, kad 

dėstytojų vaidmuo yra ne nutiesti šį tiltą besimokantiesiems, bet paremti ir paskatinti juos tiesiant tą tiltą 

patiems savo pastangomis, taikant technikas, kurios jiems tinka. Formuojamasis vertinimas yra skirtas save 

reguliuojančiųjų besimokančiųjų ugdymui (Wilhelm, 2013).  Žr. Gerosios praktikos pavyzdžiai Nr. 13–23. 

3. Įvairių mokymo metodų taikymas tenkinant skirtingus besimokančiųjų poreikius  

Šiandieninė į besimokantįjį orientuota mokymo metodika skatina pasitelkti įvairius aktyvaus mokymosi 

metodus, jei norime patenkinti skirtingus studentų poreikius. Norint, kad kiekvienas studentas aktyviai 

dalyvautų žodinių gebėjimų plėtojimo procese, siūloma taikyti įvairias į užduotį ir temą orientuotas 

kalbėjimo veiklas: dirbti porose ir grupėse, atlikti vaidmenų žaidimus ir simuliacijas, diskutuoti, dalyvauti 

debatuose, derybose, rengti ir pristatyti prezentacijas, atlikti personalizuotas veiklas, problemų sprendimo 

veiklas, žaisti edukacinius žaidimus, klausinėti vienas kitą ieškant trūkstamos informacijos, rengti interviu, 

atlikti smegenų šturmo, paveikslų apibūdinimo ir istorijų kūrimo pagal paveikslus veiklas, pasakoti istorijas, 

užbaigti pradėtas istorijas, atlikti įvairias kitas kūrybines veiklas klasėje bei virtualaus mokymosi aplinkose. 

Black ir Wiliam (1998b) nuomone, klausimų klausimas ir klasės diskusijos yra efektyvios veiklos, 

sudarančios galimybes studentams įgyti daugiau žinių ir geriau suprasti informaciją. Tačiau jie pataria, kad 

dėstytojai turėtų skatinti studentus klausti ne paprastus faktinius, o prasmingus ir reflektyvius klausimus, bei 

pataria duoti studentui laiko atsakymui. Siūloma taikyti atnaujintą Bloom taksonomijos modelį, kuriant 

įvairiais kognityviniais ir afektyviniais mokymosi tikslais pagrįstas veiklas. 

Dėstytojai turėtų sudaryti kiek galima daugiau galimybių studentams kalbėti studijuojama kalba 

bendradarbiavimu pagrįstoje draugiškoje aplinkoje, panaudojant autentišką medžiagą ir dalijantis žiniomis 

su draugais - taip studentai pasirengtų efektyviai komunikacijai už klasės ribų mokymosi visą gyvenimą 

veiklose.  

Kolegų vedamas paskaitas FAB projekte stebintys dėstytojai stebėjimo protokoluose užfiksavo daug įvairių 

efektyvių mokymo metodų: žr. Gerosios praktikos pavyzdžiai Nr. 24-32: 

 Pateikiami humoristiniai gyvenimiški pavyzdžiai. 

 Dėstytoja stengiasi taikyti tokias veiklas, kurios skatina studentų norą kalbėti studijuojama kalba. 

 Dėstytoja pateikė įvairias užduotis išdėstytas logine seka, kurios padeda kruopščiai pasiruošti 

kalbėjimo veiklai; todėl, kai reikia kalbėti, studentai jaučiasi puikiai. 

 Dauguma dėstytojų intensyviai taiko darbą porose ir grupėse.  
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 Dėstytoja taikė tiek daug aktyvių veiklų, kaitaliodama žaismingas veiklas su pratimų 

iš knygos atlikimu, todėl studentai visą laiką aktyviai dalyvavo paskaitoje vykstančiame 

mokymosi procese. 

 Tai buvo labai gerai organizuota paskaita. Studentai tiksliai žinojo, ką daryti. 

 Dėstytoja organizavo įvairias kalbėjimo užduotis, kuriose studentai aktyviai dalyvavo.  

 Dėstytoja skatino studentus išreikšti savo nuomonę, nebijoti kalbėti. 

4. Įvairių metodų taikymas studentų supratimo vertinimui 

Studentų supratimo patikrinimas yra viena iš svarbių mokymo ir mokymosi proceso dalių, kuriai dažnai neskiriamas 

deramas dėmesys (Fisher ir Frey, 2012). Dėstytojai turėtų ne tik vertinti “individualią per tam tikrą laikotarpį padarytą 

studento pažangą realiose situacijose ir įvairiuose kontekstuose” (OECD/CERI, 2008), taikydami įvairius vertinimo 

metodus, bet, visų pirma, turėtų nustatyti, kaip studentai suprato naują medžiagą, kas buvo nepakankamai aišku, ar jie 

galės perkelti mokymąsi į naujas situacijas ir kaip jie tai gebės atlikti – tai yra labai svarbus gebėjimas mokantis 

mokytis. 

 

Dėstytojai gali išdalinti studentams „Paskaitos pabaigos korteles” ar „Išėjimo bilietus”, kurie padeda greitai 

surinkti atsakymus į dėstytojo pateiktus klausimus paskaitos pabaigoje ir matyti, kaip studentai suprato naują 

medžiagą, ką reikia keisti ar papildyti kitą paskaitą, kokias sąvokas paaiškinti iš naujo, nes studentai jų 

nesuprato ar neteisingai suprato, ar kokių gebėjimų jiems dar nepavyko įgyti. Gali būti panaudojamos ir 

„Paskaitos pradžios kortelės“ – panaši strategija, tik taikoma paskaitos ar pamokos pradžioje siekiant 

nustatyti, ką studentai išlaikė atmintyje iš ankstesnės mokymosi patirties (Hidden curriculum, 2014). 

 

Black ir William (1998) siūlo šias studentų supratimo vertinimo veiklas:  

 studentai parašo, kaip jie supranta žodžius ar sąvokas prieš mokymą ir po mokymo;  

 apibendrina pagrindines paskaitos mintis, kokią žinutę jie išsineša iš paskaitos, diskusijos ar 

skaitymo užduoties;  

 pabaigia spręsti problemas ar atsakyti į klausimus mokymo pabaigoje ir pasitikrina atsakymus;  

 dėstytoja žodžiu apklausia studentus individualiai ar grupėse apie tai, ką jie galvojo spręsdami 

problemas; 

 atlieka trumpas užduotis klasėje raštu. 

Dėstytojai dažnai tikrina studentų supratimą klausdami bendruosius klausimus, bet dažnai tokie klausimai 

nėra veiksmingi, kadangi studentai į juos neatsako, nes nedrįsta ar varžosi, nenori pasirodyti prieš visą klasę, 

kad nesupranta (Daugiau apie šias veiklas skaitykite 5 dalyje). 

Kolegų vedamas paskaitas FAB projekte stebintys dėstytojai pateikė įvairių efektyvių metodų, kuriuos 

stebimi dėstytojai taikė vertindami studentų supratimą (žr. Gerosios praktikos pavyzdžiai Nr. 33-44): 

A. Dėstytoja priderina mokymosi turinį prie to, ką studentai žino. 

B. Dėstytojas teikia studentams lingvistinę ir emocinę paramą, sukuria labai artimus studentų-dėstytojo 

santykius, turi puikų humoro jausmą, naudoja išraiškingą kūno kalbą ir veido išraišką. 

C. Dėstytojas labai paslaugus ir skatinantis. 
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D. Padrąsinantys ir pagiriantys žodžiai visada padeda. 

E. Dėstytoja juokauja, pateikia asmeninių pavyzdžių. 

 

5. Grįžtamasis ryšys apie studento atliktą užduotį ir mokymo pritaikymas pagal studento poreikius 

Mokslininkai tvirtina, kad grįžtamasis ryšys yra informacija, kurią dėstytojai teikia studentams apie tai, kaip 

jie atliko užduotį ir kaip užduotis turėtų būti atlikta, t.y. parodo, ar užduoties atlikimo lygis atitinka standartą 

ar etaloną. Sadler (1989) išskyrė tris sąlygas, kurių reikia, kad studentai gautų naudos iš grįžtamojo ryšio 

apie atliktas akademines užduotis. Jo nuomone studentai privalo žinoti: (1) ką reiškia geras užduoties 

atlikimas (t.y. jie privalo žinoti, kokį tikslą ar standartą jie privalo pasiekti); (2) kaip jo atlikta užduotis 

atitinka standartą (tam jie turi gebėti palyginti atliktą užduotį su gerai atliktos užduoties etalonu); (3) ką 

daryti, kad užpildytų spragą tarp esamo ir gero užduoties atlikimo.  

Dėstytojai taiko įvairius studentų mokymosi vertinimo metodus vertindami užduotį ir siekdami, kad 

vertinimas pasitarnautų mokymuisi. 

 Dėstytojų teikiamas grįžtamasis ryšys   

Tai, kaip studentai interpretuos grįžtamąjį ryšį priklauso nuo jų supratimo, kas sudaro gerą užduoties 

atlikimą. Pagrindiniai gero grįžtamojo ryšio principai suformuojami padedant studentams suvokti gero 

užduoties atlikimo standartus (Oxford Learning Institute).  

Specifinis, detalus ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys apie studentų atliktą darbą gali būti pateikiamas 

įvairiomis  formomis, pvz. “įrašai žurnaluose, komentarai perskaičius studentų parašytas ese, darbo 

ataskaitas, tyrimo projektus, įvairius kitus projektus, pažymiais nevertinamus kvizus, meno, projektavimo ir 

atlikimo darbus. Grįžtamasis ryšys gali būti naudojamas peržiūrint ar siekiant patobulinti atliktą produktą” 

(Hidden curriculum, 2014). Mokslininkai (Moss ir Brookhart, 2009; William, 2012) skatina dėstytojus teikti 

tokį grįžtamąjį ryšį, kuris skatina eiti pirmyn, ne atgal.  Grįžtamasis ryšys  turėtų būti savalaikis, 

suprantamas ir aprašomasis, kuris matuoja studentų pasiekimus šių aspektų atžvilgiu: 

 

 

Tikslai 

Atsižvelgia į tai, 
kokius tikslus 
reikia pasiekti. 

Siprybės 

Identifikuoja 
gerąsiais puses, 
kas jau sėkmingai 
pasiekta. 

Silpnybės 

Identifikuoja 
neatitikimus, 
kuriuos reikia 
pataisyti. 

 Tolesnis kelias 

Siūlo tolesnį kelią 
koreguojamojo 
grįžtamojo ryšio 
forma, kad būtų 
galima panaikinti 
spragas tarp to, 
kas pasiekta, ir to, 
kas dar ne.  
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Formuojamasis vertinimas akcentuoja mintį, kad visi gali išmokti net ir sudėtingiausius 

dalykus, ir prieštarauja nuomonei, kad blogas darbo atlikimas reiškia gebėjimų stoką, todėl 

turėtume skatinti studentus investuoti į savo tolesnį mokymąsi (Boston, 2003).  

Gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos pateikė kolegų vedamas paskaitas FAB projekte stebintys dėstytojai:  

 Dėstytojai pastoviai giria studentus.  

 Dėstytojai labai kantriai taiso studentų klaidas. 

 Bendramokslių teikiamas grįžtamasis ryšys   

Studentai turėtų išmokti, kaip įvertinti savo kolegas, o dėstytojai galėtų jiems pasiūlyti paramą, kaip tai 

atlikti - galėtų pateikti lenteles ar darbalapius su vertinimo kriterijais, t.y. kurias sritis vertinti, į kokius 

aspektus koncentruoti dėmesį. Tarpusavio vertinimas yra svarbus formuojamojo vertinimo komponentas. 

Paprastai studentai labai rimtai priimą savo kolegų pateiktą kritiką, jie taip pat noriai priima vertintojo ar 

eksperto vaidmenį ir vertina savo bendramokslius labai apgalvotai (Black ir kt., 2004).  

Tačiau tarpusavio vertinimas taps vertinga veikla tik tada, jei dėstytojai sudarys sąlygas studentams įgyti šį 

gebėjimą. Black (2004) siūlo keletą paprastų ir efektyvių veiklų: (1) „Šviesoforo“ ikonų taikymas – žalia, 

geltona ar raudona, kurios reiškia „suprantu“, „iš dalies suprantu“ ir „nesuprantu“; (2) tas pačias vertes 

galima parodyti delno pakėlimo pagalba – į viršų – „suprantu“, horizontaliai – „iš dalies“, į apačią – 

„nesuprantu“. Po to dėstytojai suporuoja „žaliuosius“ ir „geltonuosius“ (tuos, kurie supranta arba iš dalies 

supranta), kad jie padėtų vienas kitam, ir dirba su „raudonaisiais“, kurie turi gilesnių problemų.  

Bet kuriuo atveju studentai turi žinoti vertinimo kriterijus ir ženklinimo rubrikas. Jie turi aiškiai suprasti du 

dalykus: darbo tikslą ir ką reiškia atlikti darbą puikiai (Black, 2004, p. 15). Kaip teigė projekto partneriai iš 

Suomijos savo paskaitų stebėjimo veiklų ataskaitoje, „tarpusavio vertinimas palengvina dėstytojo darbą“ 

(FAB projekto svetainė). 

Gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos pateikė kolegų vedamas paskaitas FAB projekte stebintys dėstytojai:   

A. Prieš prezentaciją 5 studentams buvo išdalinti vertinimo darbalapiai ir jie buvo paprašyti 

įvertinti kalbėtojo pasirengimą, pristatymą ir diskusijos moderavimą bei pakomentuoti savo 

įvertinimus.  

B. Dėstytoja nustatė tokį sudėtingumo lygį, kuris skatina sėkmę. Dėstytoja pasiekė, kad savęs 

vertinimo ir tarpusavio vertinimo metodai būtų aiškūs ir tikslingi studentams. Padalomoji 

medžiaga parengta labai profesionaliai: naujos idiomos apibrėžtos, iliustruotos pavyzdžiais ir 

paveikslėliais. 

 

 Studentai vertina save  

Savęs vertinimas glaudžiai susijęs su tarpusavio vertinimu. Kartais šios dvi veiklos atliekamos tuo pačiu 

metu, ypač jei kolegų vertinimas atliekamas žodžiu.  

Dėstytojai turėtų padėti studentams tapti sąmoningesniais savo mokymosi poreikių, stiprybių ir pomėgių 

atžvilgiu, kad jie išmoktų mokytis ir prisiimti daugiau atsakomybės už savo edukacinį augimą (Hidden 

Curriculum, 2014). Dėl to studentai turėtų išmokti įsivertinti savo veiklas, galvoti apie savo mokymosi 
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procesus, reflektuoti, ką jie atlieka gerai ir ką reikia tobulinti, bei gebėti pasakyti, ką 

išmoko, ar ką dar reikia mokytis, kad būtų pasiekti dalyko lūkesčiai ir mokymosi standartai.  

Mokslininkai (Black ir kt., 2004, p. 14) sako, kad sunkiausia priversti studentus mąstyti “apie savo darbą 

tikslų atžvilgiu”. Studentai turėtų būti visada mokomi prisiminti, koks veiklos tikslas ir vertinti daromą 

pažangą pagal tai, ar tas tikslas pasiektas ir kiek dar nepasiekta. Mokydamiesi, kaip tai atlikti, studentai 

ugdosi metakognityvines strategijas. 

Gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos pateikė kolegų vedamas paskaitas FAB projekte stebintys dėstytojai:  

 Ypatingai šilti, pozityvūs ir studentus kalbėti drąsinantys dėstytojai, dažnai kviečiantys studentus 

pamąstyti, kodėl pasirenkamos tam tikros kalbos mokymosi veiklos, kokią pažangą jie padarė ir kaip 

galėtų pagerinti savo mokymąsi, ir t.t. 

 Dauguma dėstytojų sudaro studentams galimybes reflektuoti apie atliktą darbą. 

 Pabaigus darbą porose ar grupėse dėstytoja davė kiekvienam studentui 3 lipdukus, kad įvertintų 

partnerį ir save nupiešdami 2 šypsenas – vieną už turinį, kitą už aktyvų dalyvavimą (laimingą, 

neutralią ar liūdną šypseną).    

 Studentai dažniausiai taisė save kalbėdami; dėstytoja pagirdavo kiekvieną tokį bandymą. 

Sulaukę grįžtamojo ryšio apie tai, kaip vertinamas jų iki šiol atliktas darbas, studentai turėtų žinoti, kas 

toliau, t.y. kaip toliau pagerinti situaciją. Taigi, jie turėtų išsikelti tikslus ir suplanuoti tolesnę veiklą. Jei 

studentai žino, kaip tobulėti, jų mokymasis tampa labiau tikslingas ir jie jaučiasi labiau atsakingi; taigi, 

geriau pasirengia mokymuisi visą gyvenimą. 

Žr. Gerosios praktikos pavyzdžiai Nr. 45–50. 

 

 

6. Aktyvus studentų įtraukimas į mokymosi procesą  

Norint, kad mokymasis būtų efektyvus, studentai turi pakeisti savo vaidmenį – iš pasyvių žinių priėmėjų jie 

turi tapti aktyviais žinių kūrėjais. Aktyvus mokymasis – tai studentų įsitraukimas į idėjų komunikavimo 

procesą, informacijos perdirbimo procesą, susiejant naujas su turimomis žiniomis ir perkeliant jas į naujas 

situacijas. Aktyvus mokymasis remiasi konstruktyvizmo teorija, kuri akcentuoja aktyvų studento žinių 

konstravimą, kai esamos žinios ir supratimas pakeičiami ar papildomi gilesnio lygmens supratimu 

mokymosi procese, kuris, pasak konstruktyvistų, yra prasmės formavimo procesas. Socialiniai 

konstruktyvistai (Vygotsky ir kiti) teigia, kad mokymasis vyksta bendraujant su kitais, pvz., dėstytojais ar 

kolegomis; todėl interaktyvios veiklos yra itin svarbios formuojant aktyvaus mokymosi etosą klasėje.    

Dėstytojai vaidina kertinį vaidmenį organizuojant aktyvų studentų įsitraukimą į mokymosi procesą; kai 

kuriems dėstytojams tai gali reikšti jų įprasto vaidmens pasikeitimą iš tos srities eksperto į pagalbininką, 

teikiantį paramą studentams ir leidžiantį jiems patiems tapti ekspertais, kurie įsitraukia į mokymosi procesą, 

klausia klausimus, patys ieško ir randa atsakymus į klausimus, diskutuoja ir priima sprendimus. Aktyvaus 

mokymosi strategijos apima grupės veiklas ir diskusijas dėstytojų ir pačių studentų inicijuotais klausimais, 

debatus, panelines diskusijas, kruopštų užrašų vedimą taikant įvairius šablonus ar neužpildytos 

padalomosios medžiagos formas, demonstraciją klasėje, įvairius kvizus ir nuomonių apklausas.  
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Norint taikyti aktyvaus studento dalyvavimo mokymosi procese metodus, dėstytojas turi 

gerai pasirengti – paruošti studentams aktyvaus dalyvavimo užduotis, gero užduoties 

atlikimo pavyzdžių, paramos modelius kalbos ir turinio atžvilgiu bei gebėti organizuoti, valdyti ir 

kontroliuoti aktyvų studentų dalyvavimą veiklose. Kita vertus, aktyvaus studentų įsitraukimo veiklos 

“įgalina mokymąsi, kuris leidžia perkelti klasėje įgytus gebėjimus į situacijas už klasės ribų” (Knapper, 

2007). Tokios veiklos reikalauja perkelti tam tikrą galią ir kontrolę iš dėstytojo į studentus, kad studentai 

taptų atsakingi už savo mokymąsi. Bet juk to iš mūsų visų ir reikalauja gyvenimas už universiteto sienų, t.y. 

mokymasis visą gyvenimą.  

Gerosios praktikos pavyzdžiai Nr. 51-62, kuriuos pateikė kolegų vedamas paskaitas FAB projekte stebintys 

dėstytojai:  

 Visi studentai jautėsi patogiai ir laisvai, kalbėjimo veiklos ir klausimų teikimas nesudarė problemų. 

 Studentams buvo suteikta daug atsakomybės, jie jautėsi atsakingi už daugelį veiklų klasėje.  

 Studentai dominavo mokymosi procese, dėstytojos užduotis buvo vaikščioti ir klausytis bei padėti, jei 

reikėjo.  

 Studentai aktyviai įsitraukė į gana sudėtingo lygmens diskusijas, pateikė gerai apmąstytus ir svarius 

argumentus. 

 

 

 

 

 

 

5. FORMUOJAMOJO VERTINIMO TECHNIKŲ SĄRAŠAS BEI PATARIMAI, KAIP 

JAS TAIKYTI KLASĖJE 

FORMUOJAMOJO 

VERTINIMO 

TECHNIKOS 

PATARIMAI, KAIP ŠIAS TECHNIKAS TAIKYTE KLASĖJE 

 

TEIGIAMO MOKYMOSI KLIMATO KŪRIMAS 

KLASĖS ELGESIO 

KODEKSO KŪRIMAS 

Teigiamas ir produktyvus darbas gali vykti klasėje, jei yra bendras supratimas ir susitarimas, 

ką reiškia teigiamas ir neigiamas elgesys. Jei norite pasiekti tokį sutarimą, reikia aptarti su 

studentais, kaip jie nori, kad su jais būtų elgiamasi: sukurkite sąrašus teiginių, ką reiškia 

pagarbus, sąžiningas, nuoširdus ir empatiškas elgesys. Prieikite prie išvados, kad geriausias 

elgesio kodeksas – elgtis su kitais taip, kaip nori, kad būtų elgiamasi su tavimi (1)*. 

APKLAUSOS 

KLASĖJE 

Išdalinkite studentams korteles su klausimais apie jų interesus, domėjimosi sritis, kam jie teikia 

pirmenybę, juokingiausią įvykį, ir t.t. Kiekvienas studentas turi atlikti apklausą ir surinkti 

grupės narių (įskaitant ir dėstytojos) atsakymus į gautą klausimą,  Tada jie apibendrina 

informaciją grafiškai ir pristato klasei, interpretuodami savo tyrimo rezultatus ir darydami 

išvadas (6). 

MANDAGUS 

ĮVADINIS POKALBIS 

APIE 

Tai – dar viena veikla, leidžianti geriau pažinti vieniems kitus. Aptarkite, apie ką kalbame 

įvadiname pokalbyje tik susipažinus (angl. small talk) ir koks šio pokalbio tikslas. Tada 

paprašykite studentų atsistoti, užkalbinti vienas kitą ir pakalbėti. Studentams dažniausiai ši 
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NEREIKŠMINGUS 

DALYKUS 

užduotis patinka, nes gali bent kiek pažinti vienas kitą (6).   

PRASMINGAS 

ĮVADINIS POKALBIS 

Aptarę mandagų įvadinį pokalbį, paieškokite argumentų prieš tokį pokalbį, t.y. aptarkite 

prasmingą įvadinį pokalbį. Duokite studentams korteles su 2 prasmingais klausimais ir 

paprašykite jų parašyti 1 savo prasmingą klausimą. Tegu studentai užkalbina 3 kolegas ir 

kiekvienam pateikia skirtingą klausimą. Po to padiskutuokite, kurie klausimai buvo įdomiausi, 

labiausiai diskutuotini ar, atvirkščiai, nejaukūs ir varžė klausiant klausimą ar ieškant atsakymo 

(6).  

EMOCINĖS 

TEMPERATŪROS 

MATAVIMAS 

Užduotis atliekama naujo kurso pradžioje. Paprašykite studentų pamąstyti apie tai, ką jie jaučia 

šiuo momentu būdami naujoje grupėje. Išdalinkite mažus lipdukus ir paprašykite jų 

„pasimatuoti savo emocinę temperatūrą“ įvertinant savo savijautą nuo -5 (labai įsitempęs, 

nesmagiai, jaudinuosi) iki +5 (atsipalaidavęs, patenkintas, pasitikintis) su 0 viduryje, kuris 

reiškia nei įsitempęs, nei atsipalaidavęs, neutralus. Surinkite lapelius ir paprašykite, kad viena 

pora suskaičiuotų rezultatus – nubrėžkite skalę lentoje ir sužymėkite rezultatus. Trumpai 

aptarkite. Tą pačią užduotį atlikite paskaitos pabaigoje. Palyginkite rezultatus. Pakalbėkite apie 

emocinės savijautos ir saugaus klimato svarbą (6). 

VIDINĖS 

MOTYVACIJOS 

SKATINIMAS 

Žmonės turi jaustis gerai. Padėkite studentams suprasti, kad jaučiamės gerai, jei dalyvaujame 

teigiamai nuteikiančioje veikloje – pasiūlykite 3 žingsnių procesą pasirenkant teigiamą veiklą: 

1 – sugalvojame idėją – atlikti ką nors teigiamo; 2 – atliekame veiklą pastoviai mąstydami, kad 

elgiamės gerai; 3 – remdamiesi šia veikla, patiriame teigiamus jausmus apie save. Tie jausmai 

mus skatina sugalvoti kitą idėją ir taip prasideda visas ciklas. Aptarkite su studentais, kaip 

neigiamą mintį pakeisti teigiama, kuri skatintų teigiamą veiksmą ir teigiamus jausmus apie 

mus pačius – tai galingas vidinis stimulas (6). 

SUPRATIMO TIKRINIMAS 

KARTOTEKŲ 

KORTELĖS/ 

SANTRAUKOS 

Periodiškai padalinkite studentams kartotekų korteles ir paprašykite, kad abiejose kortelės 

pusėse jie užrašytų teiginius ar klausimus pagal šias instrukcijas: I pusėje - apibendrindami 

nagrinėtą temą (ar skyrių), suformuluokite pagrindinę mintį, kurią supratote, ir užrašykite 

apibendrinamojo teiginio forma. II-je pusėje - parašykite, ką nepilnai supratote, ir pateikite 

teiginio ar klausimo forma (3). 

ĮĖJIMO BILIETAI Įėjimo bilietai išdalinami paskaitos pradžioje. Tai mažos kortelės ar bilietai su klausimais iš 

namų darbų arba praeitos paskaitos medžiagos; studentai į juos atsako ir atiduoda dėstytojui, 

kuris remiantis studentų atsakymais planuoja tolesnį mokymą (4). 

PENKI PIRŠTAI Ši technika leidžia sulaukti grįžtamojo ryšio spontaniškai. Paklauskite studentų klausimą ir 

paprašykite, kad atsakytų pakeldami pirštus ir rodydami, ar suprato ir kiek suprato – jei nėra 

visiškai tikri, kad supranta ir norėtų gauti daugiau informacijos – rodo vieną pirštą, 3 ar 4 

pirštus – jei beveik viską suprato ir 5 – jei puikiai suprato iš išmoko bei gali pademonstruoti 

savo žinias ir supratimą (4). 

KORTELIŲ RATO 

SISTEMA 

Kiekviena 4-5 studentų grupė gauna kortelę su atviru klausimu, kuriuo siekiama nustatyti, kaip 

studentai suprato nagrinėjamą medžiagą. Grupė bendrai nutaria, kaip suformuluoti ir užrašyti 

atsakymą. Jie gali pasidalinti turimomis apie temą žiniomis. Parašę atsakymą, perduoda kortelę 

kitai grupei, kuri užrašo savo atsakymą. Kai visos grupės pateikia atsakymus į visų kortelių 

klausimus, atsakymai aptariami klasėje (2).  

GALVOK-PORUOK-

PASIDALINK 

Tai greita ir paprasta technika, skirta nustatyti studentų supratimo lygį. Paklauskite klausimą 

(pvz., „Ką išmokote šios dienos paskaitoje?” ar „Kaip tai, ką mokomės, susiję su jūsų 

gyvenimu – kokias sąsajas galite įvardinti?”). Leiskite studentams kelias minutes pamąstyti ir 

paprašykite užrašyti savo atsakymus. Tada juos suporuokite ir paprašykite porose aptarti savo 
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atsakymus. Vaikščiokite po klasę ir klausykitės diskusijų. Po to studentai gali jungtis į 

didesnes grupes ar diskutuoti su visa klase kartu (2; 4). 

KLAUSINĖJIMAS Klausimų kėlimas yra puiki formuojamojo vertinimo strategija, kuri leidžia nustatyti, kiek 

giliai studentas supranta medžiagą. Klauskite studentus žemesnio lygmens klausimus, kurie 

koncentruojasi į faktus ir bendrą informaciją apie nagrinėjamą temą. Taip pat klauskite 

aukštesniojo lygmens klausimus, taip paskatinsite studentus mąstyti ir reflektuoti apie jų 

mokymąsi. Šeši Bloom taksonomijos mąstymo lygmenys ir klausimų pavyzdžiai gali puikiai 

pasitarnauti dėstytojams formuluojant įvairaus lygmens klausimus (4). 

KLAUSIMAI, KĄ STUDENTAI IŠMOKO 

KORTELIŲ 

PANAUDOJIMAS 

Studentai gali brūkšteli savo atsakymus apie tai, ką išmoko šios dienos paskaitoje ant paprastų 

popieriaus lapelių ir tada 

 įteikti lapelius dėstytojui; 

 aptarti su partneriu; 

 aptarti su visa klase (4). 

VIENOS MINUTĖS 

ESE 

 

Paklauskite klausimą ir leiskite studentams parašyti atsakymą, bet laiko skirkite tik vieną 

minutę. Pateikite tokį klausimą, į kurį galima atsakyti per vieną minutę. Klauskite klausimus, 

kurie skatina studentus reflektuoti apie savo mokymąsi ir susieti jį asmeniškai su savo 

gyvenimu. Panaudokite Bloom taksonomijoje pateikiamas klausimų pradžias, jei nesate tikri 

kaip tiksliai paklausti atitinkamo lygmens klausimą. Klauskite klausimus, kurie skatintų visų 

trijų aukštesniojo lygmens tipų mąstymą (4). Parašę atsakymus, studentai gali aptarti 

atsakymus porose ar grupėse. 

VIENO SAKINIO 

SANTRAUKOS 

Paprašykite studentus vienu sakiniu apibendrinti, ką jie šiandien išmoko. Duokite jiems laiko 

reflektuoti apie savo mokymąsi ir skatinkite juos apmąstyti savo atsakymą. Studentų santraukų 

gilumas – indikatorius, kaip jie suprato temą ar skyrių, suteikiantis jums žinių, kaip planuoti 

tolesnes paskaitas ateityje (4). 

NETEISINGAS 

SUPRATIMAS 

Pateikite studentams įprastines ar tikėtinas klaidingas nuomones apie sąvoką, principą ar 

procesą, kurį analizavote šios dienos paskaitoje. Paprašykite jų pasakyti, ar jie sutinka, ar 

nesutinka su tokia nuomone ir paaiškinti, kodėl. Klaidingos nuomonės gali būti pateiktos 

daugeriopo pasirinkimo (multiple-choice) ar teisinga-klaidinga (true-false) trumpos apklausos 

formatu (3). 

TRIJŲ MINUČIŲ 

PAUZĖ 

Paprašykite studentų tris minutes tyliai pareflektuoti apie ką tik pristatytas idėjas ar sąvokas, 

susieti jas su ankstesnėmis žiniomis ar patirtimi, išsiaiškinti, kas nevisai aišku. Paprašykite 

juos pasirinkti kai kuriuos iš šių atvirų teiginių ir juos užbaigti: 

- Aš pakeičiau savo požiūrį į … 

- Aš labiau suvokiu … 

- Mane nustebino, kad … 

- Aš galiu susieti … su .... 

- Aš gerai suvokiau … (3). 

IDĖJŲ SUKTUKAS Sukurkite suktuką, kurį sudaro 4 ketvirtadaliai: „Nuspėkite, kaip bus toliau“, „Paaiškinkite“, 

„Apibendrinkite“ ir „Įvertinkite”. Pateikus naują medžiagą, pasukite suktuką ir paprašykite 

studentų atsakyti klausimą priklausomai nuo to, kur sustojo suktukas. Pavyzdžiui, jei suktuko 

rodyklė sustojo ties „Apibendrinkite“, galite pateikti užduotį „Išvardinkite pagrindines ką tik 

pateiktas sąvokas“. (3).  

LOŠIMAS Pateikite 6 klausimus iš paskaitos medžiagos. Studentai dirba grupėse po 4. Kiekviena grupė 
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KAULIUKAIS gauna 1 žaidimų kauliuką. Kiekvienas studentas meta kauliuką ir atsako į tą klausimą, koks 

skaičius iškrenta, t.y. koks skaičius kauliuko viršuje. Jei iškrenta tas pats skaičius, studentas 

gali papildyti atsakymą arba mesti iš naujo (3). 

AAKS2 Per 2 minutes studentai turi atgaminti ir išvardinti praeitos pamokos idėjas nuo svarbiausios iki 

ne tokios svarbios. Per kitas 2 minutes jie turi apibendrinti tas idėjas vienu sakiniu, tada 

parašyti 1 pagrindinį klausimą, kurį jie nori, kad būtų atsakytas, ir po to identifikuoja temą, 

kuri sujungtų šią medžiagą su pagrindiniu kurso tikslu (3). 

PAŽANGOS ĮVERTINIMAS PAGAL NUSISTATYTUS TIKSLUS 

KONFERENCIJOS Individualūs pokalbiai „akis į akį“ leidžia dėstytojui atlikti studento supratimo lygmens 

formuojamąjį vertinimą. Pasirenkite pokalbiui apgalvodami tikslinius klausimus iš anksto – 

tokiu būdu surinksite daugiau siekiamos gauti informacijos (4). 

KONTROLINIAI 

SĄRAŠAI 

Sukurkite kontrolinių klausimų iš nagrinėjamos temos ar paskirtos užduoties sąrašą (angl. 

checklist) ir duokite studentams, kad įsivertintų, ar gali atsakyti į visus klausimus, ar atliko 

visus užduoties žingsnius, ar pasinaudojo visa užduočiai atlikti reikalinga informacija (4). 

PREZENTACIJŲ 

KRITERIJAI 

Studentai dažnai turi parengti prezentacijas tam tikra tema ir pristatyti klasėje. Skatintina, kad 

kiti kolegos vertintų šiuos pristatymus pagal parengtą vertinimo šabloną, kurį sudaro iš anksto 

su studentais aptarti vertinimo kriterijai, pvz.  

 Pasiruošimas (akivaizdu, kad pasiruošimui skirtas tam tikras laikas; gera skaidrių 

kokybė; puikus turinio išdėstymas; panaudotos vaizdinės priemonės)  

 Pristatymas (įdomu, naudingas turinys; išlaikytas akių kontaktas su auditorija; aiškus 

dėstymas; užmegztas santykis su auditorija) 

 Diskusija (klausimai prasmingi ir skatinantys diskusiją; geri diskusijos valdymo 

gebėjimai; girdi ir reaguoja į kolegų atsakymus). 

Studentai turi vertinti vienas kito pristatymus raštu ar žodžiu, pateikdami ne pažymį, o 

žodinius komentarus, patarimus, pradedant teigiamais (6).  

STEBĖJIMAI Dėstytojai gali surinkti daug vertingos informacijos stebėdami savo studentus. Informacijos 

užrašymas gali vykti įvairiomis formomis:  

 savo pastebėjimus galima rašyti ant lipdukų, kuriuos po to įklijuojate į kiekvienam 

studentui parengtus aplankus ar segtuvus; 

 galima pasirengti tinklelį su studentų vardais ir rašyti informaciją, pvz., kaip studentas 

kalba, kokie jo kalbėjimo gebėjimai, į atskirą langelį prie studento vardo; tinklelis leidžia 

matyti, kuris studentas dar nebuvo stebimas;  

 galima taikyti aplanko korteles, į kurias rašote informaciją apie kiekvieną studentą; jei 

stebėjimai vykdomi kelias paskaitas, taip galima nustatyti tam tikrą pasikartojantį elgsenos 

modelį (4). 

3-2-1 SKAIČIAVIMAS 

ATGAL 

Paskaitos pabaigoje paprašykite studentų parašyti ant kortelių 3 teiginius iš nagrinėjamos 

temos ar pasakyti žodžiu:  

3 dalykus, kurių anksčiau nežinojo; 

2 dalykus, kurie juos nustebino; 

1 dalyką, kurį jie nori pradėti daryti remiantis tuo, ką išmoko (2). 

Gali būti ir kitokie teiginiai: 

 3 dalykus, ką sužinojo naujo, 2 įdomius dalykus; 1 klausimą, kuris nebuvo atsakytas; 

 3 skirtumus tarp __ ir __; 2 poveikius (kieno?) __ (kam?)__; 1 klausimą, kuris nebuvo 
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atsakytas; 

 3 raktinius žodžius; 2 naujas idėjas; 1 mintį, apie ką reikia pagalvoti (3). 

AKTYVUS VISŲ STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS 

PARAMA Prarenkite šablonus ir darbalaukius, tinklelius ar užuominų sąrašus, kuriuos naudodami 

studentai galėtų organizuoti savo kalbėjimo veiklas – taip jie bus skatinami aktyviau ir drąsiau 

dalyvauti paskaitoje. 

Galima parengti dialogo karkasą su pagrindiniais klausimais ir/ar atsakymo pradžiomis, kurias 

studentai toliau pratęsia ir taip praktikuojasi naudodami įvairias nuomonės išreiškimo frazes – 

pastoviai vartojamus išsireiškimus, padedančius atlikti įvairias kalbines funkcijas, tokius kaip 

pasakyti komplimentus, suteikti ar gauti grįžtamąjį ryšį, įsijungti į diskusiją, paryškinti 

pagrindinę mintį, sutikti/nesutikti, paprašyti pakartoti konkretų žodį ar mintį, ir t.t.  (6). 

KETURI KAMPAI Kiekviename klasės kampe prisekite lapą su užrašu: „Tikrai sutinku“, „Sutinku“, „Nesutinku“ 

ir „Tikrai nesutinku“. Pateikite faktą ar teiginį iš studijuojamos temos. Studentai eina ir 

atsistoja į tą kampą, kuris reiškia jų nuomonę. Paskatinkite studentus pasidalinti priežastimis, 

kodėl pasirinko tą ar kitą atsakymą. Paprašykite vieną ar du studentus iš kiekvieno kampo 

pagrįsti savo atsakymus. Klausydamiesi, kaip studentai aptarinėja savo pasirinkimo priežastis, 

gausite informacijos, kuria galėsite pasinaudoti planuodami kitas paskaitas (4). 

GRAFINIAI 

ORGANIZATORIAI 

Mokymas kaip parengti ir išdėstyti savo kalbą yra labai svarbi užduotis. Interneto svetainėje 

Švietimo oazė (Education Oasis) ar kurioje nors kitoje rasite teksto grafinio organizavimo 

šablonų, kurie ne tik pateikia vaizdinį grožinio ar ne grožinio teksto reprezentavimo šabloną, 

bet taip pat padeda studentams sudėlioti mintis pagal atitinkamą modelį: įvykių eiga, 

palyginimas, priežastis ir pasekmė, ir t.t. Studentai pradeda pildyti šabloną užrašydami kaip jie 

supranta nagrinėjamą skyrių ar temą. Vėliau jie gali tą vaizdinę reprezentaciją panaudoti 

organizuodami savo kalbėjimo veiklas (4; 6). 

ATVIRI KLAUSIMAI Atviri klausimai leidžia nustatyti, kiek giliai ar plačiai studentai įsisavino medžiagą. Klauskite 

studentus tokius klausimus, į kuriuos nebūtų galima atsakyti tik „taip“ ar „ne“ ar vienu žodžiu. 

Atviro tipo klausimai priverčia studentus pagalvoti prieš atsakant, panaudoti įgytas žinias ir 

suprasti nagrinėjamą temą. Klausimai, kurie prasideda „kodėl?“ dažniausiai reikalauja gilesnio 

mąstymo (4).  

KVIZAI, KURIUOS 

TIKRINAMĖS PATYS 

Sukurkite tam tikrą skaičių kvizų – trumpų testų, kuriuose pateikite įvairaus mąstymo lygmens 

(žemojo ir aukštojo) reikalaujančius klausimus. Tegu studentai atsako į šiuos klausimus ir tegu 

patys išsitaiso pagal pateiktą atsakymų raktą. Studentai galės matyti savo supratimo lygį, kaip 

supranta temą ar skyrių. Jie taip pat galės nusistatyti, kuriuos klausimus dar reikia išsiaiškinti, į 

ką atkreipti daugiau dėmesio mokantis. Svarbu pabrėžti, kad šių kvizų tikslas – identifikuoti 

sritis, kurias reikia toliau tobulinti, o teisingų ir neteisingų atsakymų skaičius nėra taip svarbus 

(4). 

TRYS FAKTAI IR 

NEKALTAS MELAS 

 

Tai puiki užduotis, padedanti sužinoti, ką studentai išmoko iš nagrinėjamos temos. Studentai 

užrašo tris faktus ir vieną nekaltą melą apie temą. Tada pasidalina savo faktais ir nekaltu melu 

su partneriu, po to grupėje ir su visa klase. Paprastai gana smagu identifikuoti nekaltą melą. 

Dėstytoja vaikšto po klasę ir stebi, ką jie rašo ir kaip jie dalijasi užrašyta informacija (4). 

PASISUK IR KALBĖK Ši užduotis leidžia visiems studentams pakalbėti naujai pristatytos medžiagos tema ar 

klausimu. Studentai pasisuka į kaimyną ir aptaria, ką galvoja šia tema ir ką jie išmoko šiuo 

klausimu ar tema. Abejiems studentams suteikiama galimybė kalbėti. Dėstytoja vaikšto po 

klasę ir stengiasi suprasti, ką studentai žino ir ką jie išmoko nagrinėjama tema ar klausimu (4). 

SKAITYTOJO Paprašykite studentų sukurti scenarijų iš skaityto ir aptarto teksto, po to tegu suvaidina 
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TEATRAS situaciją pagal pačių parašytą scenarijų (3). 

LIKERT SKALĖ Pateikite studentams 3-5 teiginius, kurie yra arba klaidingi, arba ne visai teisingi, bet 

diskutuotini. Tikslas – reflektuoti apie perskaitytą tekstą ir įsijungti į diskusiją su kolegomis. 

Tokia skalė – apibendrintos nuomonės išreiškimas apie charakterius, temas, konfliktus ar 

simbolizmą - padeda studentams analizuoti, sintetinti ir įvertinti informaciją. Pavyzdžiui: 

                                                                                               Tikrai taip       Nesutinku      ikrai 

ne      (3)   

1. Veikėjas (vardas) neturėjo (ko nors daryti).     

2. __________________________________ 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO APIE STUDENTŲ ATLIKTĄ DARBĄ TEIKIMAS 

BENDRAMOKSLIŲ 

ĮVERTINIMAS - 

SPALVOTOS 

JUOSTELĖS 

Aptarkite gero diskusijos dalyvio kriterijus prieš paskirstant studentus į grupes kalbėjimo 

užduočiai atlikti. Paraginkite aktyviai dalyvauti diskusijoje, pasakykite, kad kiekvienas bus 

grupės draugų vertinamas ir turės pats įvertinti save. Aptarkite šiuos vertinimo kriterijus, pvz.  

 Turinį: puikus indėlis į diskusiją (+3), geras (+2), patenkinamas (1), nepateikė jokių 

idėjų (0).  

 Aktyvų dalyvavimą diskusijoje: labai aktyvus (+3), aktyvus (+2), patenkinamas (+1), 

beveik visą laiką tylėjo (0). 

Kriterijai priklauso nuo užduoties. Kartais galima vertinti tam tikrų frazių panaudojimą, pvz., 

kaip teikiamas grįžtamasis ryšys, ar vartoja frazes reiškiančias pritarimą/nepritarimą; kitais 

atvejais vertinimo kriterijus gali būti aktyvaus žodyno panaudojimas. Po kalbėjimo veiklos 

studentams išdalijamos spalvoto popieriaus juostelės su kolegos, kurio kalbėjimo užduotį 

reikia įvertinti, vardu ir kitos spalvos juostelė savęs įvertinimui (6).  

SAVĘS ĮVERTINIMAS Paprašykite studentų pamąstyti, kaip įvertintų savo mokymąsi, analizuojant, kokie faktai rodo, 

kad jie padarė pažangą siekdami mokymosi tikslų ir kokius tolesnius žingsnius jie turėtų 

paplanuoti savo mokymesi (3). 

KRITERIJAI 

NAUDINGIAU NEI 

PAŽYMIAI 

Vietoj pažangos įvertinimo testo, vertinkite, ar studentai padarė pažangą palygindami jų 

kompetenciją su ‚geba atlikti’ kriterijų teiginiais. Parenkite 10 ‚geba atlikti‘ teiginių sąrašą 

priklausomai nuo siekiamų kurso ar temos kalbėjimo rezultatų, pvz., “Aš galiu dalyvauti 

diskusijoje ir paaiškinti savo požiūrį aiškiai ir mandagiai”. Pasirenkite lentelę su visų studentų 

vardais ir vertinimo kriterijais. Praplėskite vertinimo laiką ir vertinkite studentus kelias 

paskaitas: kaip jie pasakoja, kaip dalyvauja vaidmenų žaidime, dirba porose ar grupėje, ar 

atlieka kitas kalbėjimo veiklas – stebėkite, klausykite ir užsirašykite savo pastabas (4). 

Suteikite studentams grįžtamąjį ryšį, tiksliai parodydami, kokių rezultatų jie dar nepasiekė 

savo mokymesi ir aptarkite konkrečias priemones, kaip pagerinti situaciją (5). 

KOMPIUTERINĖS 

APKLAUSOS 

Sukurkite dešimt trumpų atsakymų reikalaujančių klausimų – teisinga/klaidinga, daugeriopo 

pasirinkimo, ar vieno žodžio užbaigimo klausimų, ir naudokite virtualią platformą, pvz. 

SurveyMonkey vertinimui sukurti. SurveyMonkey leidžia matyti individualius atsakymus bei 

pateikia visos klasės atsakymų santrauką (3). 

Kahoot – tai puikus įrankis, kai norite pasitikrinti, kaip studentai atsimena temą, žodyną, 

gramatines struktūras ir t.t. Tai smagiai atliekama veikla grojant muzikai, su konkurencijos 

elementais, kuri ne tik leidžia susidaryti vaizdą, kaip studentai įsisavino medžiagą, bet taip pat 

suteikia užbaigtumo jausmą studentams (6).  
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*Pastaba: Skaičius prie pavyzdžio nurodo šaltinį (daugiau informacijos apie šaltinį žr. Literatūra): (1) - 

Allred, 2008; (2) - Crocket, 2016; (3) - Lambert, 2012; (4) - Regier, 2010; (5) - Scrivener; (6) – patirtimi 

dalijasi šios dallies autorė N. Mačianskienė. 

 

6. FORMUOJAMOJO VERTINIMO PANAUDOJIMO PRIVALUMŲ 

APIBENDRINIMAS 

Daugiau nei 30 metų atliekami formuojamojo vertinimo tyrimai rodo, kad šis vertinimas tapo efektyviu 

mokymo ir mokymosi komponentu (Black ir William, 1998a). Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse 

(2001) sakoma, kad „formuojamojo vertinimo stiprybė yra jo siekis pagerinti mokymąsi“. Mokslinėje 

literatūroje pateikiama daug formuojamojo vertinimo privalumų:  

 FV taikymas mokymo procese įtraukia studentus į šią veiklą ir sąlygoja aukštesnius pasiekimus - 

dėstytojai gali pritaikyti mokymą atsižvelgiant į surinktus duomenis apie studentų supratimą ir 

spragas, gali daryti pataisymus ir tobulinti turinį ir metodus, ir taip pagerinti mokymosi ir išmokimo 

kokybę; be to, studentai patys gali naudoti šiuos duomenis apie esamą pažangą aktyviam savo 

mokymosi proceso valdymui ir tobulinimui (Brookhart, 2010a). 

 Dalyvavimas FV užtikrina aktyvų studentų mokymąsi, leidžia nenukrypti nuo užduoties, moko 

koncentruotis į mokymosi tikslus.  

 Kai studentai mokosi įsivertinti savo mokymąsi, jie mokosi kelti tikslus, valdyti jų siekimo procesą, 

nustatyti, ar pasiekė šiuos tikslus ir planuoti tolesnes veiklas; taigi, galima teigti, kad dalyvavimas 

formuojamojo vertinimo veiklose skatina studentų metakognityvinių gebėjimų plėtojimą. 

 Kai studentai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, jų motyvacija išauga, jie tampa labiau 

pasitikintys savimi ir išmoksta reguliuoti savo mokymąsi (Brookhart, 2010).  

 Mokymąsi skatinantis vertinimas, o ypač bendramokslių vertinimas ir savęs įsivertinimas įgalina 

studentų socialinį žinių konstravimą.  

 Dar svarbiau yra tai, kad FV leidžia studentams sulaukti grįžtamojo ryšio tiksliai apie tai, ką reikia 

pagerinti. Jis parodo, ką toliau daryti, kad mokytis sektųsi geriau. 

 Negana to, tai nuolatinis procesas, kuris teikia grįžtamąjį ryšį tuojau pat, dabar, šiuo momentu, ne 

po dviejų savaičių, kada dėstytoja atneša ištaisytus studento raštu atliktus darbus.   

 Galiausiai, dalyvaudami nuolatiniame savo mokymosi proceso vertinime, studentai identifikuoja, ką 

jie gali atlikti sulaukę pagalbos, o ką gali atlikti vieni, savarankiškai, be kieno nors pagalbos, t.y., jie 

išmoksta mokytis, o tai yra labai svarbus mokymosi visą gyvenimą gebėjimas. 

Black ir Wiliam (1998a) atliko išsamią 250 straipsnių, publikuotų mokslo žurnaluose ir knygų skyriuose, 

analizę, kuria siekė nustatyti, ar akademinis FV užtikrina aukštesnius akademinius standartus klasėje. Jų 

tyrimo rezultatai rodo, kad pastangos taikyti FV sąlygoja reikšmingus pasiekimus mokymesi. Akivaizdu, 

kad FV padeda ir studentams, kurių pasiekimai žemesni, įskaitant ir studentus su mokymosi negaliomis, FV 

naudingas jiems gal net daugiau nei kitiems studentams (Black ir Wiliam, 1998b). 

Baigiant šį skyrių norime pasakyti, kad formuojamasis vertinimas atveria duris į efektyvesnį dėstytojų ir 

studentų bendravimą ir bendradarbiavimą, įgalina studentus tapti aktyviais savo mokymosi veikėjais, 

išmokti mokytis, kelti mokymosi tikslus, valdyti savo laiką ir vertinti pasiektą pažangą. Taip jie tampa 

aktyviais įgalintais mokymosi visą gyvenimą proceso veikėjais. 
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7. LITERATŪROS ŠALTINIAI APIE FORMUOJAMĄJĮ 

VERTINIMĄ (KNYGOS, STRAIPSNIAI, INTERNETINĖS SVETAINĖS) 

Siūlome paskaityti apie formuojamąjį vertinimą 

 Anderson, M. (2016). Learning to Choose, Choosing to Learn: The Key to Student Motivation and 

Achievement. ASCD. (Autorius teigia, kad suteikdami studentams galimybę pasirinkti mokantis, 

dėstytojai įteikia galingą įrankį, kuris naudingas mokantis, gerina motyvaciją ir užtikrina aukštesnius 

pasiekimus.) 

 Bluestein, J. (2014). Managing 21st Century Classrooms: How do I avoid ineffective classroom 

management practices? (ASCD Arias). (Pateikiamos septynios dažniausiai pasitaikančios klaidingos 

nuomonės apie klasės valdymą, aptariamos išbandytos, bet ne visai teisingos praktikos, pasiūlomos 

teigiamos, tyrimais pagrįstos alternatyvos, atsižvelgiančios į šiandieninį studentų mokymąsi.) 

 Brookhart, S. M. (2010a). Formative Assessment Strategies for Every Classroom. (2
nd

 ed.) ASCD 

http://www.ascd.org 

 Brookhart, S. M. (2010b). How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. ASCD 

http://www.ascd.org 

 Brookhart, S. M. (2013a). How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. 

ASCD http://www.ascd.org 

 Brookhart, S. M. (2013b). Grading and Group Work: How do I Assess Individual Learning When 

Students Work Together?  ASCD http://www.ascd.org 

 Brookhart, S. M. (2017). How to Give Effective Feedback to Your Students. (2
nd

 ed.). ASCD 

http://www.ascd.org 

 Brookhart, S. M. (2014). How to Design Klausimass and Tasks to Assess Student Thinking.   ASCD 

http://www.ascd.org 

 Caldwell, R. (2013). 5 Pillars of Formative Assessment. Prezi. https://prezi.com/8i9splsej9mo/5-

pillars-of-formative-assessment/. 

 Chappuis, J. (2016). Introduction to Seven Strategies of Assessment for Learning. Pearson 

Assessment Training Institute. 23rd Annual Summer Conference.  

 Fisher, D. & Frey. (2012). Checking for Understanding: Formative Assessment Techniques for Your 

Classroom. No. 4. 

 Lambert, K. OCPS Curriculum Services. Tools for FA. Techniques to Check for Understanding. 

Processing.  

http://www.levy.k12.fl.us/instruction/Instructional_Tools/60formativeassessment.pdf 

 Wees D. 56 different examples of FA. https://docs.google.com 

 Wiliam, D. (2011). Embedded Formative Assessment. Solution Tree Press. 

 

Kelios formuojamojo vertinimo edukacinės svetainės ir tinklaraščiai 

 

 ASCD. Learn. Teach. Lead. Books. http://www.ascd.org 

 Edutopia – George Lucas Ed. Foundation. https://www.edutopia.org/blogs/tag/formative-assessment 

 NWEA Measuring What Matters. http://www.nwea.org/blog 

 NCTE: National Council of Teachers of English. A Professional Association of Educators in English 

Studies, Literacy and Language Arts. http://www.ncte.org 

 Regier Educational Resources: www.regiereducationalresources.com, 

http://blog.regiereducationalresources.com 

http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/Managing-21st-Century-Classrooms.aspx
http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/Managing-21st-Century-Classrooms.aspx
http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/Formative-Assessment-Strategies-for-Every-Classroom-An-ASCD-Action-Tool-2nd-Edition.aspx
http://www.ascd.org/
http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/How-to-Assess-Higher-Order-Thinking-Skills-in-Your-Classroom.aspx
http://www.ascd.org/
http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/How-to-Create-and-Use-Rubrics-for-Formative-Assessment-and-Grading.aspx
http://www.ascd.org/
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http://www.ascd.org/
file:///C:/Users/Iwona/AppData/Local/Temp/How%20to%20Give%20Effective%20Feedback%20to%20Your%20Students.%20(2nd%20ed.)
http://www.ascd.org/
http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/How-to-Design-Questions-and-Tasks-to-Assess-Student-Thinking.aspx
http://www.ascd.org/
https://prezi.com/8i9splsej9mo/5-pillars-of-formative-assessment/
https://prezi.com/8i9splsej9mo/5-pillars-of-formative-assessment/
http://www.levy.k12.fl.us/instruction/Instructional_Tools/60formativeassessment.pdf
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http://www.regiereducationalresources.com/


                                                                                                                                                                                                                        

30 
 

 West Virginia Department of Education. Formuojamojo vertinimo pavyzdžiai. 

https://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html  

 Education Oasis. Resources for Teachers by Teachers. http://www.educationoasis.com/ 

Naudingos nuorodos į šaltinius apie formuojamąjį vertinimą lietuvių kalba 

 Bulajeva, T. Vertinimo samprata ir jos kaita: 

www.fsf.vu.lt/dokumentai/studijos/doktorantura/vertinimas.pps 

 Gudynas, P. 2013. Vertinimas mokymuisi ir mokymosi vertinimas: 

http://nec.lt/failai/3747_Vertnimas_mokymuisi_ir_mokymosi_vertinimas.pdf 

 Salienė, V. 2006. Vertinimas ir įsivertinimas lietuvių kalbos pamokose: tradicijos ir kaita: 

http://www.ceeol.com/search/article-detail?id=44153 

 Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. 2008: 

www.flf.vu.lt/…/Bendrieji_Europos_kalbų_mokymosi_mokymo_ir_vertinimo_metm… 

 Vertinimas ugdant: 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/vertinimas/failai/Vertinimas%20ugdant.pdf 

 Formuojamasis vertinimas: problemos, panaudojimo galimybės pamokose: 

http://www.kpkc.lt/failai/dokumentai/konferencijos/2012/4/23/FORMUOJAMASIS%20VERTINIMAS

.pdf 

 Mokymai vertinimo ekspertams. Trečiasis seminaras: Ugdymo ir vertinimo dermė: 

http://www.egzaminai.lt/failai/4942_3_seminaras_elena_motiejuniene.pdf 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. Patvirtinta ŠMM 2004-02-25: 

http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/samprata.pdf 

 Vertinimo samprata: chamber.lt/EN/content/…/811/…/METODAI_LT_ETAP_2008.pdf 

 Ugdymo plėtotės centras: rekomendacijos. 3.3 Vertinimas: 

http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/failai/pilietiskumas/rekomendacijos/Verti

nimas.pdf 
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GAIRĖS DĖSTYTOJAMS 

PRAKTINĖ DALIS 

GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI 

 

VIETOJ ĮVADO arba KAIP BUVO PARENGTA PRAKTINĖ KNYGOS DALIS? 

 

Praktinėje Gairės dėstytojams dalyje yra 62 formuojamojo vertinimo gerosios praktikos pavyzdžių aprašai. 

Šiuos pavyzdžius rinkome visą projekto vykdymo laikotarpį, bet daugiausia – per paskaitų stebėjimo veiklas 

nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse visose keturiose projekto dalyvėse – auštojo mokslo 

institucijose. 

Gairėse dėstytojams pateikiame įvairias paskaitas stebėjusių dėstytojų iš visų keturių šalių perspektyvas. Tai 

svarbu, nes projekto veiklos atskleidė, kad kiekviena institucija taiko gana skirtingus užsienio kalbų 

mokymo metodus ir technikas. Supratome, kas yra įprasta praktika vienoje šalyje, gali būti laikoma nauja ir 

inovatyvia praktika kitoje. 

Stebėjimo metu dėstytojai pažymėjo skirtingas klasėje vykstančias sąveikas, kurios leido jiems spręsti, ar 

vykdoma veikla efektyvi ir patraukli studentams. Kitaip tariant, stebėtojai galėjo spręsti, ar tam tikra 

paskaita pasisekė ir kokių mokymo ir mokymosi rezultatų pasiekė tam tikros formuojamojo vertinimo 

procedūrų, praktikos ar veiklos taikymas paskaitoje. 

Knygoje pateikiame tik tuos gerosios praktikos pavyzdžius, kurie buvo surinkti FAB projekto veiklose, todėl 

negalime teigti, kad tai išsamus formuojamojo vertinimo praktikos katalogas. Buvo pažymėta, kad kai kurios 

veiklos, kurios sėkmingai taikomos dirbant su vaikais ar jaunais besimokančiaisiais, gali būti taikomos ir 

dirbant su suaugusiais. 

Po kiekvieno paskaitos stebėjimo dėstytojai turėjo aprašyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal tam 

specialiai sukurtą formą. Be dėstytojo procedūrų ir veiklos paskaitoje aprašymo stebėtojai turėjo pateikti ir 

daugiau naudingos informacijos, t.y. parašyti: 

 Veiklos pavadinimą (jei toks yra); 

 Veiklos tikslus (įžanginė – „apšilimo“ veikla, pristatyti naują temą, aktyvinti leksines struktūras, 

aktyvinti gramatines struktūras, suprasti perskaitytą tekstą ar peržiūrėtą video, ir t.t.); 

 Kalbinės kompetencijos lygis, kuriame gali būti taikoma ši veikla; 
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 Mokomoji medžiaga / didaktinė parama / padalomoji medžiaga; 

 Kalbinės veiklos rūšys, kurias šia veikla siekiama tobulinti; 

 Šios veiklos taikymo privalumai; 

 Rizika/trūkumai/silpnybės, kurias gali sąlygoti ši veikla; 

 Galima adaptacija/ kitoks panaudojimas /alternatyvos; 

 Pastabos/komentarai. 

 

Šiose Gairėse pateikiami paskaitas stebėjusių dėstytojų komentarai pažodžiui. Mes nekeitėme veiklų 

aprašymo stiliaus, palikdami pilną autonomiją ir laisvę paskaitą stebėjusiems dėstytojams. Kai kuriais 

atvejais buvo užpildyti ne visi stebėjimo formos langeliai/stulpeliai, nes, pvz., kartais dėstytojai nematė 

jokios rizikos taikant tam tikrą veiklą ar neturėjo jokių papildomų komentarų. 

Paskutiniame stulpelyje pateikiame informaciją, kokia paskaita ir kokioje institucijoje buvo stebima.  

Projektu metu dėstytojai laisvai dalijosi pastebėjimais iš savo praktinės veiklos. Todėl rengdami šią knygą 

nutarėme pasinaudoti šia patirtimi ir apklausėme projekto dalyvius apie taikomus metodus mokant studentus 

kalbos. 

Tolimesniame etape atlikome gerosios praktikos aprašų kategorizavimą pagal formuojamojo vertinimo 

principus. Tačiau tenka pastebėti, kad  kai kurie pavyzdžiai atspindi ne vieną, o kelis formuojamojo 

vertinimo principus ir galėtų būti priskirti daugiau nei vienai kategorijai. Tokiu atveju remdamiesi savo 

profesine patirtimi nutarėme juos klasifikuoti pagal vyraujantį duotos praktikos aspektą. 

Norime išreikšti didžiausią padėką visiems dėstytojams, kurie prisidėjo prie šių Gairių parengimo savo 

žiniomis ir kompetencija. Tai dėstytojai, kurie tobulindami savo profesinės veiklos patirtį sutiko priimti 

lankytojus į savo paskaitas, kurie stebėjo, išrinko ir aprašė gerosios praktikos pavyzdžius. Norėtume 

pasveikinti juos už inovatyvias idėjas ir džiaugiamės, pristatydami šį leidinį ir padarydami šiuos pavyzdžius 

prieinamus kitiems dėstytojams ir mokytojams. Be jūsų indėlio, šis leidinys nebūtų išvydęs dienos šviesos. 

Skatiname visus užsienio kalbų mokytojus naudoti šią knygą savo kasdieninėje praktikoje. Tikime, kad jūsų 

profesinis gyvenimas taps turtingesnis ir teiks daugiau pasitenkinimo. Ypač tikimės, kad įkvėpsime ir tuos 

dėstytojus, kurie dar neturėjo galimybės taikyti formuojamąjį vertinimą savo kalbų mokymo praktikoje – 

pabandykite ir užsidekite noru leistis į šį nuotykį savo profesinėje veikloje! 

Taip pat tikimės, kad jūsų profesinio tobulėjimo dėka formuojamasis vertinimas bus dažniau taikomas 

užsienio kalbų mokymo praktikoje akademiniame lygmenyje. 

Linkime mėgautis skaitant, išbandant ir taikant šią knygą visur ir visada, kur ir kada tik ji gali būti naudinga! 

 

FAB komanda  
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1. SĄVEIKĄ IR FORMUOJAMOJO VERTINIMO ĮRANKIŲ TAIKYMĄ 

SKATINANČIOS KLASĖS KULTŪROS KŪRIMAS  

 
Gerosios patirties pavyzdys Nr.  1                                                  
Pavadinimas: Pabandyk, užuosk, paragauk ... 

Veiklos tikslai: Apšilimas / pristatyti naują temą/ sudominti studentus studijuojamos kalbos kultūra 

Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės: 
Originalus maistas ar kiti realūs 

daiktai 

Apytikslė trukmė:  

1-5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas 

 

Aprašymas 

Dėstytoja/s į paskaitą atsinešė rusiškų saldumynų, vadinamų „zefyrais“, kuriuos paskaitoje panaudojo 

kaip prizus konkursui. Praeitoje paskaitoje studentai sužinojo, kad šie saldumynai labai populiarūs po-

sovietinėse šalyse. Studentai buvo labai susidomėję ir prisipažino, kad neįsivaizduoja, koks šių saldumynų 

skonis. 

 

Privalumai:  

Į paskaitą atsinešdama/s tokias priemones dėstytoja/s parodo, kad ji/jis rimtai vertina studentų poreikius. 

Tuo pačiu metu nagrinėjant terminus ir maisto produktų pavadinimus bei jų apibrėžimus skatinama 

domėtis studijuojamos kalbos šalies/srities kultūra. Galimybė produktus paliesti palengvina žodyno 

įsiminimą, o komentarai ir pasikeitimas nuomone skatina draugišką atmosferą grupėje,  nes ne tik 

verbalinėmis priemonėmis įsigilinama į lingvistinį kontekstą. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 

 Galima panaudoti bet kokią kitą priemonę/atributiką, kuri susijusi su vieta, kur kalbama 

studijuojama kalba; ypač daiktus, kurie charakterizuoja tą šalį ar yra susiję su dėstytojos/o patirtimi ir 

kurie turėtų būti paaiškinami.  

 Skaitymo įgūdžiai gali būti gerinami skaitant užrašus ant etikečių, produktų sudėties aprašymus, 

skrajutes, lankstinukus, specialius pasiūlymus, kino bilietus, transporto bilietus, žemėlapius ir pan. 

 

 

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  2 
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Veiklos tikslai: įtraukti („panardinti“) studentus į studijuojamos kalbos kultūrą 

  

Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo priemonės: 

dainos 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas  

 

Aprašymas 

Tarp paskaitų per pertraukas studentai gali klausytis ispaniškų dainų. 

Privalumai 
Tokio pobūdžio įtraukimas į kalbos mokymąsi padeda studentams jaustis patogiai ir atsipalaiduoti.  

 

Stebėta paskaita: Ispanų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  3                                              

Pavadinimas: Išridenk kauliuką 

 

Veiklos tikslai: Aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras 

 

Lygis: A2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Nėra 

Apytikslė trukmė: 10 -15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas 

Tai veikla grupėms po 3-5 studentus. Kiekviena grupė gauna po popieriaus lapą su veiksmažodžių 

bendratimis, kauliuką ir po tuščią popieriaus lapą. Pirmas studentas grupėje pradeda nuo pirmojo 

veiksmažodžio ir išridena kauliuką. Išridentas skaičius rodo, kurią veiksmažodžio formą studentas turi 

pasakyti (1- yo, 2 – tú, 3 – ella, ir t.t. Presente de Indicativo laiku). Kauliuką išridenęs studentas turi 

pasakyti ar, jo manymu, atsakymas yra teisingas, o grupė turi nuspręsti, ar tikrai atsakymas teisingas. Grupės 

priimtas atsakymas užrašomas ant tuščio popieriaus lapo. Toliau tą pati atlieka kitas studentas, su kitu 

veiksmažodžiu iš eilės. Kai studentų grupė užduotį atlieka su visais duotais veiksmažodžiais, savo bendrą 

grupės atsakymų lapą pateikia dėstytojai/ui.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Ši užduotis gali būti pritaikoma naudojant kitas veiksmažodžių formas arba laikus (Indefinido, Imperfecto, ir 

t. t..) 

Stebėta paskaita: Ispanų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 
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Gerosios patirties pavyzdys Nr.  5 

 

Veiklos tikslai: studentų įtraukimas (“panardinimas”) į studijuojamos kalbos kultūrą 

 

Lygis: B1 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Nėra 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas 

 

Aprašymas 
Per paskaitos pertraukas dėstytojas grojo pianinu ir dainavo itališkas dainas, kviesdamas studentus 

dainuoti kartu. Tai buvo lyg įvadas į italų kultūros pristatymą ir galimybė pasinerti į pačią kalbą, tuo 

pačiu padedant studentams jaustis patogiai ir atsipalaiduoti.  

 

Stebėta paskaita: Italų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  4 

 

Veiklos tikslai:  

Apšilimas / pristatyti naują temą/ aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti 

ar įtvirtinti leksines struktūras /   pakartoti ar įtvirtinti gramatines struktūras / skaitymo supratimas / 

klausymo supratimas 

Lygis: A2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Vadovėlis  

Apytikslė trukmė: 90 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas 

Paskaita vyko švedų kalba. A2 lygio švedų kalbos paskaitoje ir studentai, ir dėstytoja naudojo švedų kalbą 

kaip pagrindinę paskaitos kalbą. Studentams buvo neleidžiama užduoti klausimus ar teikti komentarus 

gimtąja kalba. Buvo pateikiamos atitinkamo kalbinio lygmens užduotys, sudarant studentams galimybę 

mokytis net nepastebint, kad paskaita vyksta ne gimtąja kalba. Dėstytoja naudojo labai paprastas 

pagrindines sakinių struktūras, o sakinius kartojo kelis kartus. Švedų kalba, kurią studentai turėjo naudoti 

paskaitoje, taip pat buvo A2 lygio (dėstytoja visas situacijas parengė naudojama šio lygmens studentams 

suprantamą kalbą). Tokiu būdu paskaitoje buvo galima naudoti švedų kalbą atliekant visas paskaitos 

veiklas.  

Privalumai 
Paskaitos trukmė atitiko mokymosi tikslus. Ne tik mokymosi medžiaga, bet ir komunikacija grupėje 

atitiko A2 lygmens siekiamus mokymosi rezultatus.  

 

Pastabos/komentarai 
Visų sąveikos klasėje rūšių (ne tik vadovėlio medžiagos) panaudojimas mokymosi tikslams yra 

išmintingas būdas sudaryti galimybę studentams mokytis net nepastebint paties mokymosi. 

 

Stebėta paskaita: Švedų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 
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Gerosios patirties pavyzdys Nr.  6                                  

Pavadinimas: Rask savo vietą 

Veiklos tikslai: Apšilimas 

 

Lygis: B1 ir aukštesnis  Medžiaga / didaktinė 

parama / mokymo 

priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: rašymas/kalbėjimas 

 

Aprašymas 
Svarbu susėdimo tvarka paskaitos pradžioje – jei studentai sėdi ratu, jiems bus patogiau 

bendrauti. Apšilimui studentai turi suporuoti žodį su paveikslėliu, tada suvaidinti arba kitaip 

imituoti tą žodį, kurį kiti studentai turi atspėti.  

 

Privalumai 

Studentai skatinami labiau įsitraukti į veiklas paskaitoje.  

 

Stebėta paskaita: Ispanų kalba, Varšuvos universitetas (UW)  

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  7             

Pavadinimas: Apšilimas paskaitos pradžioje – darbas porose 

 

Veiklos tikslai: Apšilimas 

 

Lygis:  B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 5 min 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  
Siekiant paskatinti studentus kalbėti, galima panaudoti apšilimo veiklą porose (greitas apsikeitimas 

nuomonėmis kasdieninėmis temomis), pvz. „Ar žiūrėjai žinias vakar? Matei, kas nutiko Prancūzijoje?“ ir 

pan.  

Privalumai  
Kalbėjimas be įtampos (= darbas porose) 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Apsikeitimas nuomonėmis (įvadiniai trumpi pokalbiai apie kasdienius dalykus) 

Pastabos/komentarai 

Toks metodas labai naudingas siekiant paskatinti studentus pradėti kalbėti (ypatingai žemesniuose kalbos 

lygiuose). 

 

Stebėta paskaita Anglų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 
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Gerosios patirties pavyzdys Nr.  8              

Pavadinimas: Darbas bendradarbiaujant mišrių gebėjimų grupėse 

 

Veiklos tikslai: kita / bendradarbiavimo įgūdžiai 

 

Lygis: B2  Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės: 

Autentiški profesiniai atvejai    

Apytikslė trukmė: 

2 x 45 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

Nepaisant to, kad dažniausiai kalbos mokoma atitinkamo lygmens pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis grupėse, pasitaiko, kad studentai grupėse yra skirtingų kalbinių lygių. Tokiose grupėse studentai 

gali atlikti daugelį kalbėjimo arba rašymo užduočių porose arba mažesnėse grupelėse.  

 

Privalumai 

Dėka darbo porose, studentai gauna daugybę progų vertinti vienas kito bei savo pačių kalbinius gebėjimus 

ir mokymosi procesą, ir tuo pačiu mokytis vienas iš kito. Labiau pažengę studentai padeda mažiau 

pažengusiems - dirbdamos bendradarbiaujant abi grupės įgyja vertingos patirties.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai:  
Gali būti pritaikoma bet kuriam kalbiniam lygiui.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  9 

 

Veiklos tikslai: Apšilimas / naujos temos pristatymas 

 

Lygis:  B2 Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės:  
arbatos maišeliai, puodeliai, 

arbatiniai šaukšteliai, arbatinukas 

Apytikslė trukmė: 

90 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas 

 

Aprašymas 
Ši užduotis buvo atlikta su grupe, kurioje daugumą sudarė studentai kinai, o dėstytoja/s norėjo pradžioje 

pristatyti medžiagą iš socialinės psichologijos srities, t.y. paaiškinti socialinių vaidmenų terminologiją per 

arbatos pateikimo ir gėrimo veiklą. Pagrindinis užduoties tikslas – pristatyti temą studentams; tokio 

metodo pridėtinė vertė - tai, kad atmosfera klasėje tapo draugiškesnė ir jaukesnė, tuo pačiu studentai 

turėjo galimybę susipažinti su tokių skirtingų kultūrų, kaip kinai ir vengrai, panašumais. 

 

Privalumai 

 Sukuriama gera ir draugiška atmosfera; 

 Išryškinami panašumai tarp skirtingų 

kultūrų.  

Rizika/trūkumai/silpnybės 

 Jeigu grupėje yra labai daug studentų, 

nepatogumų gali sukelti tai, jog tektų atsinešti 

pakankamai daug arbatos pakelių,  puodelių, 

šaukštelių, arbatinuką ir pan. 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Pėčo universitetas (PTE) 
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Gerosios patirties pavyzdys Nr.  10                      

Pavadinimas: Priėmimo interviu 

Veiklos tikslai:  
klausymo supratimas / kalbėjimo praktika / su darbu susiję terminai  

Lygis: B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Registracijos forma 

 

Apytikslė trukmė: 15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas  

 

Aprašymas  

Studentams duodama ligoninės/klinikos registracijos forma (paciento klausimynas). Studentai dirba 

porose imituodami, kad viena/s iš jų yra slaugytoja/s, o kita/s – pacientė/as. Pasikeisdami vaidmenimis 

studentai žodžiu arba raštu atsako į visus formoje pateiktus klausimus. Kad nebūtų pažeidžiamas studentų 

privatumas, atsakymai pateikiami išgalvojant detales. Atlikdami šią užduotį studentai turi atkreipti dėmesį 

į teisingą registracijos formos užpildymą ir panaudoti atitinkamus terminus.  

 

Privalumai 
Studentai turi galimybę praktikuoti kalbėjimą 

taikydami specifinius terminus su darbu 

susijusioje situacijoje. 

Rizika/trūkumai/silpnybės  
Jeigu studentai nežino atitinkamų terminų, mokymosi 

rezultatai gali būti menkai pasiekiami.  

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 

Studentai gali praktikuotis ir patys kurdami klausimus. Registracijos forma taip pat gali būti naudojama ir 

kitose, labiau specifinėse situacijose, pvz. pateikiama pacientams prieš operaciją.  

 

Stebėta paskaita: Profesinė anglų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  11                                 

Pavadinimas: Insulto atvejo aptarimas 

Veiklos tikslai:  
Apšilimas / pristatyti naują temą/ klausymo supratimas / peržiūrėti ir suprasti vaizdo įrašą / specifinis 

žodynas / kita 

 

Lygis: B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: video vaizdo įrašas 

 

Apytikslė trukmė: 15 min 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas 

 

Aprašymas 

Studentai peržiūri trumpą vaizdo įrašą apie medicininį atvejį (insultą) anglų kalba, po to aptaria pateiktus 

pagrindinius punktus. Vaizdo įrašas – tai medicininio atvejo pavaizdavimas, panaudojami specifiniai 

terminai. Tai pasitarnauja pristatant paskaitos temą ir tuo pačiu palengvina sudėtingos temos supratimą.  

 

Privalumai 
Tokia veikla naudinga studentams, kuriems 

lengviau mokytis klausantis ar žiūrint vaizdo įrašus, 

nei mokantis skaitant iš vadovėlio.  

 

Rizika/trūkumai/silpnybės 

Vaizdo įrašo turinys turi būti teisingas ir leistinas 

naudoti paskaitoje. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
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Vaizdo įrašų ar animacijų peržiūra gali būti naudojama pristatant bet kurią temą paskaitos pradžioje arba 

apibendrinimui paskaitos pabaigoje. Studentams taip pat galima pateikti keletą supratimą tikrinančių 

klausimų, į kuriuos jie turi atsakyti, žiūrėdami vaizdo įrašą arba animaciją. 

 

Stebėta paskaita: Profesinė anglų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS)  

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  12                                    

Pavadinimas: Teisinė anglų kalba 

Veiklos tikslai: Apšilimas / naujos temos pristatymas 

 

Lygis: C1  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  
Dėstytojo/s pateiktas tekstas, servetėlės 

Apytikslė trukmė: 90 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas 

 

Aprašymas 

Kursas skirtas studijuoti teisinę anglų kalbą. Stebėtos paskaitos speciali tema buvo „Servetėlės sutartis“. 

Tai reiškia, kad bet koks tekstas parašytas ant bet kokios medžiagos ir pasirašytas parašu įgauna teisinį 

pagrindą. Tema yra svarbi studijuojantiems teisę, o paskaita koncentruota į specifinę anglų kalbą, 

reikalingą šiame kontekste.  

Kiekvienam studentui dėstytoja/s davė (be išankstinio įspėjimo) po servetėlę ir paprašė mažose grupėse 

angliškai padiskutuoti, kam servetėlė gali būti panaudota. Tada jie pasidalino savo servetėlės 

„pritaikomumo“ idėjomis su visa grupe. 

 

Privalumai 
Tokiu įdomiu būdu studentai gali orientuotis į vieną pagrindinę pamokos sąvoką, taip pat į teisinės anglų 

kalbos ir medžiagos kontekstą. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MOKYMOSI TIKSLŲ KĖLIMAS IR KIEKVIENO STUDENTO 

PAŽANGOS STEBĖJIMAS SIEKIANT ŠIŲ TIKSLŲ 

 Gerosios patirties pavyzdys Nr.  13                                          
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Pavadinimas: Išvykimo kortelės 1 

Veiklos tikslai: leksinių struktūrų pakartojimas ar užtvirtinimas 

 

Lygis: A1-C2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė: 5-10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  

Paskaitos pabaigoje studentų paprašoma įvardinti nors vieną leksinį vienetą, kuris jiems buvo naujas. 

Studentams neleidžiama pakartoti kitų studentų jau paminėtus žodžių ar frazių. Kai tik visi nauji leksiniai 

vienetai išvardijami, studentai turi paaiškinti naują žodyną savais žodžiais. 

 

Privalumai 
Tokia veikla aktyvina trumpąją atmintį ir stiprina 

žodyno mokymosi procesą. Tai yra labai naudinga 

mokantis kalbos specifiniais tikslais, pvz., verslo 

arba teisinę kalbą, kuri išsiskiria sudėtingais 

terminais.  

 

Rizika/trūkumai/silpnybės 

Kai studentų netikėtai prašoma atgaminti arba 

prisiminti naujai išmoktus žodžius, jie gali patirti 

„atminties užblokavimą“, t.y. neprisiminti naujų 

žodžių.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  14                                         

Pavadinimas: Perduok bombą 

Veiklos tikslai: Apšilimas / leksinių struktūrų aktyvinimas 

 

Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

Laikmatis, atrodantis kaip bomba  

Apytikslė trukmė: 5-10 min.  

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas 

 

Aprašymas  

Tokia žodyno pakartojimui skirta apšilimo užduotis atliekama paskaitos pradžioje. Dėstytoja/s naudoja 

laikmatį, kuris panašus į bombą (tokį laikmatį galima lengvai įsigyti kartu su stalo žaidimu „Pass the 

bomb“). Po nustatyto laiko „bomba“ išsijungia skleisdama į bombos sprogimą panašų garsą. Pirma/s 

studentė/as gauna „bombą“ ir perduoda ją kitai/am tik tada, kai pasako aktyvų žodį arba frazę iš praeitos 

paskaitos, kurio apibūdinimą pateikė dėstytoja/s (pvz. „priklauso tam tikrai sričiai“). Kai „bomba“ sprogsta, 

prasideda kitas raundas. Dėstytoja/s taip pat dalyvauja „lenktynėse“.  

 

Stebėta paskaita: Prancūzų kalba, Varšuvos universitetas (UW)  

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  15                       

Pavadinimas: Aš balsuoju už ... 

Veiklos tikslai:  

Aktyvuoti gramatinių struktūrų panaudojimą / pakartoti ar įtvirtinti leksines struktūras / pakartoti ar 

įtvirtinti gramatines struktūras 
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Lygis:  A1–C1  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 2-4 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: rašymas  

 

Aprašymas  
Ant lentos užrašomi trys sakiniai: 

1. Aš suprantu kaip naudoti ... ir galiu tai paaiškinti kitiems. 

2. Aš suprantu kaip naudoti ..., bet man reikia daugiau praktikos. 

3. Aš dar nesuprantu kaip naudoti ... 

Prieš išeidami iš paskaitos studentų prašome pažymėti varnelę prie teiginio, kuris geriausiai apibūdina jų 

žinių lygį paskaitoje išklausyta tema.  

 

Privalumai 

 Studentai skatinami praktikuoti reflektavimą ir objektyviai vertinti savo žinias.  

 TPR (Total Physical Response – Visiško fizinio atsako metodika) elementai labai naudingi paskaitos 

pabaigoje. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Toks pratimas gali būti pritaikomas bet kurio kalbinio lygio paskaitoje ir ne tik apibendrinant paskaitos 

medžiagą, bet taip pat ir kituose paskaitos etapuose, pvz., pagrindžiant savo požiūrį, balsuojant, ir pan. Tai, 

kad studentai turi atsistoti, išeiti iš savo suolo ir parašyti kažką ant lentos, paįvairina paskaitą. Be to, tai itin 

motyvuoja studentus su vyraujančiu kinestetiniu mokymosi stiliumi.  

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  16           

Pavadinimas: Aš iškilmingai pažadu ...  

 

Veiklos tikslai:  
Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / 

pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / skaitymo supratimas / klausymo supratimas / vaizdo įrašo 

supratimas / kita 

 

Lygis: B1 – C2  Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės  

Veiklų sąrašas 

 

Apytikslė trukmė:  
Pristatymas: 5-10 min., 

trukmė – visas semestras. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

Semestro pradžioje dėstytoja/s studentams pristato 10 užduočių sąrašą (pvz., pažiūrėti rusišką filmą 

originalo kalba, perskaityti rusišką straipsnį ar apsakymą, teatre pažiūrėti rusų autoriaus spektaklį, parašyti 

svarbios rusų personos biografiją, paragauti tris rusiškus patiekalus, pasiklausyti 5 rusiškų dainų, ir pan.). 

Atlikus 7 iš 10 užduočių gaunamas aukštesnis galutinis įvertinimas.  

Kartu su studentais nutariama, kaip bus įrodomas užduočių įvykdymas (filmo peržiūros ar knygos skaitymo 

atveju – rašytinė/žodinė santrauka; patiekalų ragavimo atveju – nuotraukos su atsiliepimu Instragram‘e, ir 

pan.) ir kokie užduočių atlikimo terminai.  

Kiekvienas studentas savo noru paruošia plakatą arba pažymėjimą, kuriame visos atliktos užduotys yra 
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sužymimos jai/jam patogiu būdu (nuotraukos, piešiniai, aprašymai). Jei studentai sutinka, jų plakatai gali 

būti pristatomi grupėje.  

Privalumai 
Tokio pobūdžio darbas peržengia darbo paskaitoje ir griežtai lingvistines kurso ribas. Tačiau tai skatina 

studentus patiems tyrinėti studijuojamos kalbos kultūrą, be dėstytojo paraginimo rinktis vieną ar kitą turinį 

užduočiai (pvz., populiarius žmones ar knygų pavadinimus).  

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Priklausomai nuo kalbos mokėjimo lygio, užduočių skaičius ir sudėtingumas gali būti keičiamas. 

Dėstytoja/s taip pat gali rekomenduoti darbą porose.  

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  17 

 

Veiklos tikslai: aktyvinti gramatines struktūras / pakartoti ar įtvirtinti gramatines struktūras  

Lygis:  A1  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė: 10-15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas 

Ši veikla naudinga mokantis teikti asmeninę informaciją, pvz., užduodant klausimus ar pateikiant 

atsakymus apie save: vardas, pavardė, tautybė, ir pan.  

1 etapas: Kiekvienas studentas gauna dialogus su trūkstamomis pokalbių dalimis, kurias turi užpildyti. 

Šiame etape studentai dirba individualiai.  

2 etapas: Porose pasidalija savo mintimis. Jeigu iškyla kokių klausimų ar problemų, gali pasižiūrėti į 

užrašus, vadovėlį arba klausti dėstytojos/o. Kai visos poros pasiruošusios, keli studentai perskaito savo 

dialogus visai grupei. Dialogas skaitomas po du kartus, kad būtų galima paaiškinti bet kokias klaidas arba 

abejones, susijusias su kalba. 

3 etapas: Po to studentai vėl dirba poromis ir suvaidina dialogus, pateikia informaciją apie save (vardus, 

tautybes, ir pan.) arba apie kažką kitą, kuo jie norėtų būti atlikdami šią užduotį. Šiame etape studentai 

mažiau skaito ir daugiau susikoncentruoja į kalbėjimąsi vienas su kitu. 

4 etapas. Paskutinis šios užduoties etapas yra pokalbis, kai kiekvienas studentas pasikalba su kitais 2-3 

studentais. Dėstytoja/s moderuoja pokalbius padalomosios medžiagos pagalba, kurioje studentai randa 

informacijos apie tai, ką dėstytoja/s prašo sužinoti iš pašnekovo pokalbiu metu. Studentai taip pat yra 

raginami panaudoti frazes, kurios pokalbį padarytų natūralesniu, pvz., spontaniškas prašymas padėti, 

pakartoti, prašymas pasakyti žodį paraidžiui ar padėkojimas parneriams/ kitam už pokalbį. 

Stebėta paskaita: Ispanų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  18 

 

Veiklos tikslai:  

Pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  

Lygis:  A2  Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės: 

Pristatymas Power Point įrankiu 

 

Apytikslė trukmė: 

7 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  
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Aprašymas  

Dėstytoja/s multimedijos ekrane pateikia būdvardžių sąrašą. Studentai turi pasakyti jų aukštesnįjį ir 

aukščiausiąjį laipsnius. Sudėtingesni būdvardžiai arba tie, kuriais studentai abejoja, parašomi ant lentos. Ši 

užduotis skirta pasikartoti praeitos paskaitos medžiagą ir trunka apie 4 min. Po šios veiklos pirmojo etapo 

pateikiamas trumpas testas, tada studentai pasikeičia testais ir ištaiso vienas kito darbus; tai trunka apie 3 

min. Vėliau dėstytoja/s patikrina studentų atsakymus prašydama/s jų perskaityti atsakymus garsiai ir  

paaiškina sudėtingesnes vietas. Įvertinti testai gražinami jų autoriams.  

 

Privalumai  
Ši veikla efektyviai patikrina studentų mokymosi pažangą. Studentai gauna galimybę įvertinti, ką jie 

prisimena iš praeitos paskaitos. Veikla moko vertinti kolegų darbą.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Ši veikla gali būti taikoma kartojant bet kokias gramatines struktūras.  

 

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  19                         

Pavadinimas: Sienų apmušalai (tapetai) 

Veiklos tikslai: 
Apšilimas / pristatyti naują temą/ skaitymo supratimas / klausymo supratimas / vaizdo įrašo supratimas  

Lygis: B1 

aukštesnysis  
Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  
Didelis tuščias balto popieriaus lapas, 

prisegtas ant sienos 

Apytikslė trukmė: 10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas/rašymas 

 

Aprašymas 
Paprašykite studentų pateikti vaizdinį pristatymą to, ką jie išmoko šiandieninėje paskaitoje. Ant sienos 

pakabinkite baltą popieriaus lapą ir paprašykite studentų užrašyti arba nupiešti tai, ką jie prisimena iš 

šiandieninės paskaitos temos. Jie gali užrašyti bet ką: asmenines nuomones, faktus, asociacijas, su tema 

susijusias savo mintis ir pan.  

Privalumai 

Studentams gali kilti įvairiausių minčių, apie kurias dėstytoja/s net nepagalvojo.  

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Jeigu studentai ko nors nesuprato, dėstytoja/s gali paanalizuoti tą specifinę sritį  ir išsiaiškinti nesupratimo 

priežastis.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Pėčo universitetas (PTE) 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  20 

 

Veiklos tikslai:  
Apšilimas / pristatyti naują temą/ skaitymo supratimas / klausymo supratimas / vaizdo įrašo supratimas 

Lygis: B1 

aukštesnysis 

Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: rašymas/kalbėjimas 
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Aprašymas  
Paprašykite studentų užbaigti pateiktus sakinius: 

Šiandien ... 

1. aš išmokau ... 

2. aš pradedu abejoti ... 

3. aš džiaugiuosi ... 

4. aš turėčiau daugiau pasimokyti ... 

 

Privalumai 

Studentai geba apibendrinti ir reflektuoti apie tai, ko jie mokėsi. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 

Sakiniai gali būti keičiami pritaikant prie to, kokia specifinė kalbos tema mokomasi. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW)  

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  21 

 

Veiklos tikslai:  

Leksinių struktūrų aktyvavimas / leksinių struktūrų pakartojimas arba užtvirtinimas 

Lygis: B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

Vadovėlis „Keynote. Upper-Intermediate“, 9 

skyrius, tema „Doodlers, unite!“ 

 

Apytikslė trukmė: 

30 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

Darbas porose. Studentas A: vadovas. Studentas B: darbuotojas. 

Abu - vadovas ir darbuotojas - namuose pasižiūri TED pristatymą „Doodlers, unite!“. Darbuotojo 

užduotis yra apibendrinti ir pateikti esminių idėjų ataskaitą vadovui ir taip įtikinti vadovą, kad pristatymas 

buvo įdomus ir naudingas. Tačiau vadovą nėra lengva įtikinti, todėl vadovas turėtų sugalvoti ir pateikti 

darbuotojui papildomų sudėtingų klausimų.  

Procedūra: 

1. Pasiruošimo etapas: savarankiškas darbas, pastabų žymėjimasis, apibendrinimas (5-7 min.). 

2. Pokalbio vykdymas: darbas porose (10-12 min.). 

3. Užduoties vertinimas: naudodami 3 spalvų lapus pademonstruoja, ar užduotis buvo sėkmingai užbaigta 

ir ar darbuotojui pavyko įtikinti vadovą (pakelia žaliąjį lapą), iš dalies sėkmingai (geltonąjį lapą) arba 

nepavyko (raudonąjį lapą). 

4. Bendra klasės diskusija apie užduoties privalumus, sunkumus ir trūkumus, pasidalijama išvadomis ir 

idėjomis (10 min.). 

 

Privalumai  

 Aktyvinamos ir pakartojamos praeitą paskaitą pristatytos leksinės struktūros. 

 Visi studentai įtraukiami į užduoties atlikimą. 

 Praktikuojami įvairūs gebėjimai ir kalbinės veiklos rūšys: rašymas, kalbėjimas, klausymas, idėjos 

reiškimas, klausimų teikimas, argumentavimo gebėjimai. 
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Pastabos/komentarai 

Studentams užduotis patiko. Tai buvo sudėtinga, tačiau ir pasitenkinimą teikianti užduotis.  

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  22                                 

Pavadinimas: Tikslų nustatymas 

 

Veiklos tikslai:  Tikslų nustatymas / kita 

 

Lygis: B2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 
 

Autentiški profesiniai atvejai 

Apytikslė trukmė: 

45 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas /klausymas  

 

Aprašymas  
Vienas iš svarbių pradinių kalbų paskaitos momentų yra aiškus mokymosi tikslų apibrėžimas paaiškinant 

juos žodžiu arba pateikiant juos, pavyzdžiui, skaidruolėse. Kiekvieno kurso ar net atskiros paskaitos 

mokymosi tikslai yra pateikiami ir aptariami kartu su studentais. Kurso ar paskaitos pabaigoje naudinga 

grįžti prie pradžioje apsibrėžtų tikslų ir įvertinti, ar jie buvo pasiekti.  

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  23              

Pavadinimas: Apibendrinamasis žaidimas kamuoliu 

Veiklos tikslai: 
Apšilimas / leksinių struktūrų aktyvinimas / skaitymo supratimas / klausymo supratimas / vaizdo įrašo 

supratimas 

 

Lygis: B2 ir 

aukštesnis  
Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  

Bet kas, panašus į kamuolį, ir ką būtų galima mesti 

 

Apytikslė trukmė: 

5 min. 
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Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  

Tokia veikla gali būti naudojama užbaigtos temos (skaitymo, klausymo, diskusijos) pakartojimui. 

Kamuolys yra metamas bet kam ir tas studentas, kuris pagauna kamuolį, turi pasakyti idėją, žodį, faktą arba 

sąvoką, bet ką, ką prisimena iš diskusijų paskaitoje.    

 

Privalumai 

Linksmas būdas pakartoti, ko buvo mokomasi.  
Rizika/trūkumai/silpnybės 

Drovūs studentai gali jaudintis.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 

Gali būti naudojamas norint atgaminti žodyną arba aktyvuoti jau turimas žinias paskaitos pradžioje. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Pėčo universitetas (PTE)  

 

 

3. ĮVAIRIŲ MOKYMO METODŲ TAIKYMAS TENKINANT 

SKIRTINGUS BESIMOKANČIŲJŲ POREIKIUS  

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr.  24                                  

Pavadinimas: Pusė kryžiažodžio, atminties ir sakymo paraidžiui konkursas 

Veiklos tikslai:  
Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ar įtvirtinti leksines struktūras.  

Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės  
12-os žodžių kryžiažodžių lapai darbui porose / 

kryžiažodžių kūrimo programinė įranga arba 

tinklalapis  

Apytikslė trukmė: 20-25 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

1. Naudodama/s galvosūkių kūrimo programą arba internetinę prieigą  (pavyzdžiui Oksfordo universiteto 

leidyklos mokytojų klubo tinklapyje prieinamą kryžiažodžių kūrimo programą „Crossword Maker“) 

dėstytoja/s parengia kryžiažodį darbui poromis.  

2. Prieš pradedant veiklą, svarbu įsitikinti, kad studentai supranta, kaip spręsti kryžiažodį ir suprantą, ką 

reiškia žodžiai vertikaliai arba horizontaliai.  

3. Išskirstykite grupę poromis (studentas A ir studentas B) ir kiekvienam studentui paduokite atitinkamą 

padalomąją medžiagą. Paaiškinkite, kad kiekvienas turi pusiau užpildytą kryžiažodį, o tikslas yra dirbti 

kartu ir jį užpildyti.  

4. Ant lentos užrašykite du pavyzdžius, ko studentai vienas kito turėtų klausti, pvz., What’s 3 across?/ 

What’s 6 down? Pabrėžkite, kad atsakydami į tokius klausimus jie neturėtų pateikti atsakymo iškart, bet 

turėtų pateikti apibrėžimą/kokią kitą detalę, kas padėtų partneriui atspėti žodį.  

5. Prieš pradedant paprašykite studentų dirbti porose su tais, kurie turį tokią pat dalį kryžiažodžio (A su A, 

B su B) ir patikrinkite, ar jie supranta visus žodžius savo kryžiažodžio dalyje.  

6. Kai visi studentai išsiaiškina visus savo žodžius, duokite 10-15 min. A ir B studentų poroms, kad jie 

užduotų vienas kitam klausimus ir užpildytų kryžiažodį. Kai visi studentai pabaigia, jie gali pasitikrinti 

savo atsakymus, palygindami kryžiažodžius.  

7. Įsitikinkite, kad visos poros palygino savo kryžiažodžius ir pasakykite, kad dabar jie visi dalyvaus 

varžybose/lenktynėse, kur galės pasitikrinti savo atmintį.  
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8. Paprašykite pasiruošti užrašyti visus 12 galvosūkio žodžių iš atminties ant popieriaus lapo. Pabrėžkite, 

kad vienas iš poros turi rašyti, o kitas turi patikslinti rašybą ir pasakyti žodžius. Žaidimo tikslas – būti 

pirmąją pora, kuri užrašo visus galvosūkio žodžius be rašybos klaidų. Kai pirmoji baigusi pora šūkteli 

„Stop!“, duokite dar 30 sekundžių kitoms poroms paskubėti ir užbaigti užduotį.  

9. Paprašykite porų susikeisti sąrašais ir patikrinti savo kaimynų žodžių rašybą. Studentai gauna po vieną 

balą už teisingai parašytą žodį. Tada suskaičiuoja visus balus ir vertindami kolegų darbą užrašo balą bei 

kokį nors komentarą, pvz., “Puiku!”, “Atkreipkite dėmesį į rašybą.“ ir pan.   

 

Privalumai. 

 Dėstytoja/s kryžiažodį gali pritaikyti 

individualiai temai ar situacijai (pvz., pasirinkti 12 

pačių sunkiausių, naujausių ar dažniausiai klaidingai 

užrašomų žodžių nagrinėjamoje temoje). 

 Visi studentai gauna galimybę kalbėti garsiai 

ir tobulinti savo anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius.  

 Į veiklą įtraukiami visi studentai.  

 Kol studentai užsiėmę, dėstytoja/s gali 

vaikščioti aplink ir įvertinti, kuris žodis ar leksinė 

struktūra vis dar kelia sunkumų studentams.  

 Privalumas yra tai, kad kryžiažodžių 

galvosūkiai gali būti pritaikomi įvairiems mokymosi 

stiliams. Vizualiai besimokantieji, kurie dažniausiai 

turi stiprius galvosūkių sprendimo įgūdžius, tikrai 

būna labai patenkinti, kai kryžiažodį išsprendžia iki 

galo. Tie, kurie mokosi klausydamiesi, mėgsta atlikti 

užduotis žingsnis po žingsnio, todėl tokio tipo 

užduočių atlikimas jiems naudingas dėl galimybės 

užduotį atlikti viską darant nuosekliai.  

 

Rizika / trūkumai / silpnybės  

 Kryžiažodžių sprendimas poromis užima 

daug paskaitos laiko, todėl labai svarbu prieš 

atliekant užduotį pasitikrinti, ar studentai gerai 

supranta jiems pateiktus žodžius ir  pamokyti, ką 

dar jie galėtų daryti ar sakyti siekdami padėti 

partneriui atspėti žodį (pvz., nurodyti kalbos dalį, 

pateikti sinonimus, antonimus, dažniausiai 

pasitaikančias  kolokacijas, ir pan.). 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Žemesnių lygių arba silpnesniems studentams dėstytoja/s gali pasiūlyti naudoti įvairias mimikas, kaip  

papildomą priemonę apibūdinant kryžiažodžio žodyną. 

Pastabos/komentarai  

Sprendžiant kryžiažodžius poromis suteikiama puiki galimybė nenuobodžiai pasikartoti. Tai tiek pat 

naudinga praktikuojant tam tikras gramatines struktūras (pvz., santykiniai įvardžiai/sąlygos sakiniai) ir 

naujai išmoktą žodyną.  

Atminties ir rašybos konkursas buvo labai linksmas, o varžybų metu studentai buvo labai motyvuoti 

užrašyti žodžius kuo greičiau ir taisyklingai.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 25                   

Pavadinimas: Nuoseklus pakartojimas – žingsnis po žingsnio  

Veiklos tikslai:  

Apšilimas / pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  

Lygis:  A1 – A2 Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės:  

lapeliai, klausimynai 

Apytikslė trukmė: 

15 - 20 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  
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Aprašymas 

1 etapas. Dėstytoja/s išdalina popieriaus lapelius su klausimais reikalaujančiais asmeninės informacijos, 

pvz., slapyvardis, augintiniai, adresas, gimtasis miestas, hobis, ir pan. Studentai atsako į klausimus 

(frontalinė veikla). Pvz., Van beceneved? (Ar turi slapyvardį/pravardę?), Van kisállatod? (Ar turi 

augintinį?), Egyedül laksz vagy van lakótársad? (Ar gyveni vienas, ar gyveni su kambarioku?), Mit 

szeretsz csinálni szabadidődben? (Ką mėgsti veikti laisvalaikiu?). 

2 etapas. Dėstytoja/s išdalina lapelius su raktiniais žodžiais sufleruojančiais ankstesnius klausimus. 

Studentai užduoda atitinkamus klausimus (grupinis darbas), pvz., BECENÉV (slapyvardis/pravardė) – Ar 

turi slapyvardį/pravardę? Koks yra tavo slapyvardis/pravardė? Ar tu mėgsti savo slapyvardį/pravardę? / 

KISÁLLAT (augintinis) – Ar tu turi augintinį? Kokį augintinį turi? Kiek kačių turi? Kuo vardu tavo 

augintinis? ir pan. 

3 etapas. Dėstytoja/s išdalina padalomąją medžiagą – klausimyną aukščiau minėtomis temomis. Studentai 

vaikšto vieno prie kito, dirba porose užduodami klausimus ir į juos atsakydami (darbas porose). 

Priklausomai nuo kiekvieno studento lygio, klausimynas gali būti sudarytas tik iš raktinių žodžių (pvz., 

AUGINTINIAI/POMĖGIAI/GYVENAMOJI VIETA, ir pan.), raktiniai žodžiai su pilnais sakiniais (pvz., 

TELEFONAS: Kokį telefoną tu turi?), arba net gi žodžiai su klausimų rėmais (pvz., BROLIAI IR SESĖS: 

Ar tu turi...? ir pan.  

 

Privalumai 
Lengvai pritaikomas bet kokiai medžiagai, 

palaipsniui sunkinant ir didinant pasirinkimo lygį, 

reikalauja įvairių klasės darbo formų, leidžia 

diferencijuoti darbą.  

Rizika/trūkumai/silpnybės 

Įsitikinkite, kad klausimai yra nauji ir/ar atrodo 

įdomūs jūsų studentams – jie gali nenoriai 

atsakinėti į to paties tipo klausimus daugybę kartų 

(pvz., Koks tavo vardas?). 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Ši technika gali būti naudojama kartojant ar įtvirtinant praktiškai bet kokią ankstesnę medžiagą – ar tai 

būtų gramatinė struktūra (kaip anksčiau minėtas savybinis įvardis) ar leksika (susijusi su duota tema, pvz., 

asmeninė informacija), taip pat skatina bendravimą realiuoju laiku (su partneriu keičiantis jam nežinoma 

informacija apie save).  

 

Stebėta paskaita: Vengrų kalba, Pėčo universitetas (PTE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 26                        

Pavadinimas: Vieno fakto susiejimas su kitu 

Veiklos tikslai: Apšilimas / leksinių struktūrų aktyvinimas 

 

Lygis: A1-A2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo priemonės: 
Popieriaus lapeliai 

Apytikslė trukmė: 7 min.  

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas  

 

Aprašymas  

Dėstytoja/s paruošė vieną sąrašą su šalių pavadinimais ir kitą sąrašą su stereotipais, susijusiais su tomis 

šalimis. Studentai turėjo šalims priskirti joms taikomus stereotipus. Pateiktos informacijos kalbos lygis 

atitiko studijuojamos kalbos lygį. Studentai galėjo išmokti naują žodyną: šalys, tautybės, elementarūs 



                                                                                                                                                                                                                        

51 
 

faktai apie tas šalis. Kadangi tai buvo daugiakultūrė grupė, studentai galėjo sutikti arba nesutikti su jų 

šaliai taikomais stereotipais ir pagrįsti, ar jiems asmeniškai tie stereotipai atrodo teisingi ar ne.  

 

Privalumai 
Studentai gali išmokti dalintis nuomone, sutikti arba nesutikti su pateikta informacija, sužinoti ką nors 

naujo. Išsakydami savo nuomones studentai buvo labai kūrybingi.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Toks metodas gali būti pritaikomas bet kokiai kitai temai.  

 

Stebėta paskaita: Vengrų kalba, Pėčo universitetas (PTE) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 27                              

Pavadinimas: Italų gestai 

Veiklos tikslai:  
Suprasti vaizdo įrašą 

Lygis:  B1-B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo priemonės: 

Vaizdo įrašas „I gesti italiani” (internetinė prieiga: 

https://www.youtube.com/watch?v=JT-LeO4RrG8) 

Apytikslė trukmė: 

15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas 

 

Aprašymas  

Paskaitos metu, besimokant apie italų kultūrą ir gyvenimo būdą, studentai peržiūri vaizdo įrašą apie italų 

gestus. Dėstytoja/s paaiškina kiekvieno gesto reikšmę ir paragina studentus patiems juos išbandyti. Tuomet 

studentai prašomi pakartoti vaizdo įraše girdėtas frazes ir matytus gestus. 

Privalumai 
Studentai kviečiami atrasti naujų neformalių italų kultūros aspektų.  

Pastabos/komentarai  

Rekomendacija: studentai galėtų pabandyti suvaidinti dialogus naudojant išmoktus gestus.  

Stebėta paskaita: Italų kalba, Pėčo universitetas (PTE)  

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 28  

Pavadinimas: TV pokalbių šou „Diskusija“ (angl. Controversy) 

Veiklos tikslai: Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir įtvirtinti leksines 

struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / skaitymo supratimas / klausimo supratimas / 

kalbėjimo aktyvinimas / kita 

Lygis: B1-B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė:15-30 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas 

Diskusijai pristatoma kontroversiška tema ir visi studentai kviečiami dalyvauti TV pokalbių šou. Jiems 

https://www.youtube.com/watch?v=JT-LeO4RrG8
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suteikiama šiek tiek informacijos apie vaidmenį, kurį jie turi suvaidinti ir skiriamos 5 min. pasiruošimui.  

Tokia veikla suteikia daugybę galimybių kalbėti, kadangi kiekvienas studentas gauna specifinį vaidmenį, t. y. 

papasakoti savo asmeninę gyvenimo istoriją ir tokiu būdu pateikti aiškias priežastis, kodėl palaiko arba ne 

duotą temą. Tokia diskusija gali vykti bet kokia diskutuotina ir aktualia tema.  

Privalumai: 

 spontaniško kalbėjimo įgūdžių praktika 

 naujo žodyno aktyvinimas 

 funkcinės anglų kalbos praktika (pvz., frazės 

siekiant pritarti arba nepritarti).  

Rizika/trūkumai/silpnybės: 

Kyla rizika, kad esant dideliam studentų skaičiui, 

drovūs studentai nenorės dalyvauti diskusijoje. Tokią 

veiklą naudoti mažesnei grupei būtų geresnis 

pasirinkimas.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Atlikę tokią veiklą studentai galėtų užpildyti „Savęs įsivertinimo formą“ ir įvertinti, kaip gerai ar blogai jie 

dalyvavo diskusijoje parašydami pagrindines to priežastis (formos gali būti pildomos anonimiškai ir 

atiduodamos dėstytojai/ui, kad ji/jis galėtų rinkti duomenis apie tai, kaip studentai save įsivertina).   

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 29      
Pavadinimas: Visų studentų aktyvinimas, personalizavimas 

Veiklos tikslai: Apšilimas / naujos temos pristatymas 

 

Lygis: B2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Video “50 dalykų, kuriuos turi 

padaryti prieš mirštant“ 

Apytikslė trukmė: 15- 20 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / rašymas 

 

Aprašymas  

Prieš studentams pasižiūrint filmą „50 things to do before you die” (“50 dalykų, kuriuos turi padaryti prieš 

mirštant“), jie turi padiskutuoti apie tai, ko galima tikėtis iš šio filmo. Studentai dirba porose ir sudaro sąrašą 

veiklų ir pateikia pavyzdžių, ką jų nuomone žmonės turėtų pabandyti atlikti, kol dar gyvi. Tuomet jie grupės 

kolegoms papasakoja, ką kolega rekomendavo.   

Privalumai  
Studentai turi įdėmiai klausytis (kartais ką nors 

pasižymėti) ir prisiminti kitų asmenų pasakytas 

detales, kad vėliau galėtų pristatyti grupėje; jie 

noriai pasakoja apie savo patirtis. Kalbant prieš 

grupę, jiems lengviau perpasakoti kitų asmenų 

patirtį nei savo. Tuo pačiu kolegos gali stebėti, ar 

viskas, ką jie sakė, buvo aišku. Visi studentai 

įtraukiami į kalbėjimo veiklas.  

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Tai yra daug laiko reikalaujanti veikla – didesnėje 

grupėje paskutinis etapas gali užtrukti kur kas ilgiau, 

todėl tik keli studentai gautų galimybę pakalbėti. 

Tačiau panaši užduotis gali būti atliekama ir vėliau 

paskaitos metu siekiant išjudinti kitus studentus.  

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Vėliau (arba namuose) studentai forume aprašo veiklas, kurias jų manymu kiti turėtų išbandyti. Kitoje 

paskaitoje perskaito ir pataiso vieni kitų forumo įrašus ir balsuoja už veiklas, kurias, jų manymu, dauguma 

žmonių norėtų išbandyti.  

 

Pastabos/komentarai  

Jei tokia veikla atliekama reguliariai, studentai pradeda uždavinėti klausimus ir yra labiau įtraukiami į trumpus 

pokalbius su savo draugais ir gali tai atpasakoti grupėje.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 
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Gerosios patirties pavyzdys Nr. 30                                                                                                  

Pavadinimas:  Pokalbiai apie nuotraukas 

Veiklos tikslai:  

Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / 

pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras   

Lygis: C1 Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės:  

Rodomos nuotraukos 

Apytikslė trukmė: 

po 5 min. studentui 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas 

 

Aprašymas 

Dėstytoja/s užrašo šiuos klausimus ant lentos: 

 Kas yra nuotraukoje? 

 Kokiu tikslu nuotrauka padaryta? 

 Kas galėjo šią nuotrauką padaryti? 

 Asmeninis ryšys.  

Tuomet parodomos nuotraukos. Vienas iš studentų atsako į pirmąjį klausimą ir išrenka kitą studentą atsakyti 

į kitą klausimą. Kai visi klausimai atsakomi, rodoma kita nuotrauka. Temos buvo adaptuotos iš A. Tompos ir 

A. Neville (2012) knygos „Arguments and discussion“ (Győr: Nordwest 2002 Kiadó). Nuotraukos 

panaudotos iš nemokamų ir laisvai prieinamų tinklapių http://www.freedigitalphotos.net/ ir 

https://pixabay.com/. 

 

Privalumai 

 studentai kviečiami išreikšti savo mintis apie nuotraukas, kurių jie anksčiau nematė;  

 nuotraukos aktyvuoja studentų logines schemas; 

 studentai patenka į situacijas, kuriose jie turi susitarti dėl reikšmės; 

 grupinis nuotraukų apibūdinimas leidžia bendradarbiauti tarpusavyje ir plėtoti bendravimo įgūdžius.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Gali būti pritaikomas skirtingiems lygiams. 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Pėčo universitetas (PTE)  

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 31 

 

Veiklos tikslai:  
pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  

Lygis: C1  Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės  

Rodomos nuotraukos 

Apytikslė trukmė: 

5 min. vienam studentui 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas 

 

Aprašymas  

Prieš paskaitą dėstytoja/s paruošia rinkinį nuotraukų ir jas atitinkančius lapelius su tomis pačiomis 

nuotraukomis bei siūlomomis idėjomis „už“ ir „prieš“, pvz., atominė energetika, sportavimas namuose ar 

sporto klube, augintiniai.  

Temos adaptuotos iš A. Tompos ir A. Neville (2012) knygos „Arguments and discussion“ (Győr: Nordwest 

http://www.freedigitalphotos.net/
https://pixabay.com/
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2002 Kiadó). Nuotraukos panaudotos iš nemokamų ir laisvai prieinamų tinklapių 

http://www.freedigitalphotos.net/ ir https://pixabay.com/. 

Tema: Gyvenimas bendrabutyje (Tompos ir Neville, 2012, p. 27) 

Už: 

 Sutinkate daug naujų žmonių. 

 Studentų klubuose mažesnės kainos, geri renginiai, nemokamos fitneso salės. 

 Pigus ir fiksuotas nuomos mokestis, jokių papildomų mokesčių.  

 Galima su kitais leisti savo laisvalaikį. 

Prieš: 

 Trukdžių pavojus ruošiantis egzaminams ir paskaitoms. 

 Bendras vonios kambarys. 

 Per daug vakarėlių, to pasekmė - pagirios ir praleistos paskaitos. 

Paskaitoje dėstytoja/s išdalina popieriaus lapelius – kiekvienas studentas gauna po vieną lapelį. Dėstytoja/s 

grupei rodo nuotraukas, o tie studentai, kurie turi lapelius su informacija, susijusia su nuotrauka, pradeda 

trumpą diskusiją.  

Privalumai 

 Studentai kviečiami dalyvauti diskusijoje, jiems pateikiama keletas idėjų. 

 Reikia sugalvoti kontekstą kiekvienai idėjai, pateiktai papunkčiui.  

 Jie gali praplėsti temą arba naudoti skirtingus elementus užtvirtinant argumentus. 

 Pagrindinis šios užduoties tikslas yra imituoti profesinio anglų kalbos egzamino, kurį studentai turės 

laikyti pirmųjų metų pabaigoje, kalbėjimo dalį. 

 Studentai taip pat turi prieigą prie daugybės argumentų įvairiomis temomis, pateiktų 

 „Quizlet“ internetiniame puslapyje (parengta pagal Kész, Z. & Törökné Tenk, D. (2011). Let's discuss it! 

Székesfehérvár: Lexika Kiadó., pp. 169-187) 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Gali būti pritaikoma skirtingoms kalbinio lygio grupėms.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Pėčo universitetas (PTE) 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 32                                                                                                         

Pavadinimas: IDKM 

Veiklos tikslai:  
Pristatyti naują temą/ aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir įtvirtinti 

leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / skaitymo supratimas / klausymo supratimas 

/ vaizdo įrašo supratimas / kita 

Lygis: B2 ir aukštesnis Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

Autentiški profesiniai atvejai 

Apytikslė trukmė: 

2 x 45 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

Integruotas dalyko ir kalbos mokymas (IDKM) yra esminis kalbos pedagogikos elementas Suomijos 

taikomųjų mokslų universitetuose. Tai reiškia, kad kalbos mokymasis ir tobulinimas (kalbėjimas, klausymas, 

skaitymas, rašymas) yra visada integruojamas į prasmingą kontekstą, susijusį su studentų būsimu profesiniu 

http://www.freedigitalphotos.net/
https://pixabay.com/
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gyvenimu, pavyzdžiui, verslo komunikacija, informacinės technologijos ar slauga. Vadovaujantis IDKM 

principais svarbu plėtoti naujai įgytas kalbinės veiklos rūšis (kalbėjimas, klausymas, rašymas, skaitymas) ir 

dalyko turinį autentiškuose kontekstuose, pavyzdžiui, verslo susitikimų, klientų ar pacientų kontaktų srityje. 

Kalbos praktika gali būti teikiama dirbant kalbos dėstytojui ir dalyko dėstytojui kartu arba integruojant tam 

tikrą profesinio dalyko turinį į kalbos kursą. 

 

Praktinio pritaikymo pavyzdžiai: 

• Verslo pokalbio įgūdžiai praktikuojami rengiant dialogą prieš vaizdo kamerą; 

• Pokalbis su klientu telefonu praktikuojamas skambinant vienas kitam mobiliaisiais telefonais įvairiose 

universiteto vietose, nematant vieni kitų; 

• Darbo interviu praktikuojamas kaip vaidmenų žaidimas, visiems judant klasėje ir pristatant save 

skirtingiems "potencialiems darbdaviams";  

• Profesinių, su tam tikra tema susijusių el. laiškų rašymas, siuntimas kitiems studentams ir atsakymai į 

laiškus (prisegant ir dėstytojo adresą); 

• Studentai parengia pristatymus pagal autentišką sveikatos priežiūros situaciją, naudodamiesi įrodymais 

pagrįsta medžiaga. Pristato savo paciento / kliento scenarijus grupėje. Ir profesinio dalyko, ir kalbos 

dėstytoja/s teikia spontanišką grįžtamąjį ryšį ir inicijuoja tolesnes, visą grupę įtraukiančias diskusijas.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS) 

 

 

 

3. ĮVAIRIŲ METODŲ TAIKYMAS STUDENTŲ SUPRATIMO VERTINIMUI 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 33                                                                                

Pavadinimas: Žodyno iliustravimas 

Veiklos tikslai:  
Apšilimas / aktyvinti leksines struktūras / pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  

Lygis:  

A1-C2  
Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  

popierius ir spalvoti žymekliai studentams 

Apytikslė trukmė:  

10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  

Studentai, piešdami žodžių ar frazių piešinius, iliustruoja naujai išmoktą žodyną apie emocijas. 

Dėstytoja/s priskiria po vieną žodį arba frazę kiekvienam studentui ir paprašo studentų nupiešti piešinį ar 

kažkaip kitaip iliustruoti žodį, bet ne aprašyti. Studentai gali piešti paprastą piešinį arba istoriją iš piešinių. 

Kai iliustracijos paruoštos, dėstytoja/s jas surenka ir paprašo studentų išsirinkti vieną iliustraciją (tik ne tą, 

kurią jie patys nupiešė). Tada studentų prašoma užrašyti žodį, kurį iliustracija turi vaizduoti ir suradus 

iliustracijos autorių įsitikinti, ar jie sugalvojo teisingą žodį arba frazę.  

Privalumai 
Studentai turi pasitikėti ir pasinaudoti kitų studentų 

darbu. Visi turi dalyvauti. Vieni mėgsta piešti, kiti - 

žiūrėti į kitų studentų piešinius. 

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Kai kurie studentai gali jaustis negebantys piešti 

arba gėdintis tai daryti. Kai kurias sąvokas sunku 

iliustruoti. Tai užima daug laiko. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Studentai gali iliustruoti žodį poromis, kiekvienam piešiniui gali būti priskiriamas numeris, o studentai, 

spėdami žodžius, gali parengti numeruotą jų sąrašą, piešiniai gali būti pakabinami ant sienos. Dėstytoja/s 

gali norėti išsaugoti iliustracijas kitai paskaitai ir panaudoti pakartojimui ir (arba) įtvirtinimui. Po veiklos 

dėstytoja/s gali parodyti piešinius, kurie, jo manymu, yra geros svarbiausių / sudėtingų žodžių iliustracijos 

arba tik norėdama/s pagirti studentų meninius talentus. Reikia jautriai atsižvelgti į tai, kaip patys studentai 
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vertina savo darbus.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 34         

Pavadinimas: Popieriaus lapeliai, kad nesuklystume 

Veiklos tikslai:  

Apšilimas / pakartoti ar įtvirtinti leksines struktūras 

Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė: 5-10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas 

Studentai suskirstomi į dvi grupes. Viena grupė studentų gauna lapelius su anksčiau išmoktų žodžių ir 

frazių sąrašu. Kita grupė gauna lapelius su leksinių elementų apibrėžimais. Tada pastaroji grupė perskaito 

apibrėžimą, o kita grupė pateikia atitinkamą žodį ar frazę.  

Privalumai 

Šis pratimas padeda studentams pakartoti naujai įgytą žodyną; tai motyvuoja dalyvauti visą grupę. 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 35                                                                                                         
Pavadinimas: Savęs išbandymas 

Veiklos tikslai: pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / kita:  

supratimo vertinimas, grupės darbo apibendrinimas 

Lygis: A1-C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės : nėra 

Apytikslė trukmė: 5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

Aprašymas  

Paskaitos pabaigoje dėstytoja/s paprašo studentų pasiimti popieriaus lapą arba atsiversti savo sąsiuvinius ir 

užrašyti skaičius nuo 1 iki 5. Ji/jis paprašo užrašyti žodžius arba frazes, kuriuos prisimena iš paskaitos. 

Pavyzdžiui: 

1. Kaip angliškai yra „ ....“? 

2. Kokia veiksmažodžių frazė gali pakeisti „ ...“? 

3. Parašykite tris bruožus, kurie svarbūs kai norite dirbti „ ...“. 

4. Užbaikite sakinį: „ ...“. 

5. Ką tu pasakytum, jeigu „ ...“? 

Visi klausimai yra susiję su kuo nors, kas buvo veikiama paskaitoje ir dėstytoja/s keletą kartų sakė, kad tai 

svarbu. Parašę studentai pasitikrina savo atsakymus su grupe ir dėstytoja/s paprašo parašyti sau taškus: “Kas 

surinko 5? Tai puiku! Kas gavo 4? Tai taip pat geras rezultatas!” ir pan. Tokia veikla gali būti 

supaprastinama užrašant ant lentos pirmą (ar kelias) žodžio raides. Taip pat būtų galima įtraukti ir kolegų 

teikiamas vertinimo elementus.  

Privalumai 
Ši veikla pakartoja paskaitos medžiagą, supažindina studentus su tuo, ko jie išmoko, o savęs vertinimo 

elementai skatina reflektavimą apie savo mokymosi procesą.  
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Gerosios patirties pavyzdys Nr. 37                                                                                          

Pavadinimas: Atsisveikinimo žinutė 

Veiklos tikslai: pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / kita 

 

Lygis: A1-C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Post-it lipnūs lapeliai 

Apytikslė trukmė: 2-3 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  

Paskaitos pabaigoje dėstytoja/s informuoja studentus, kad prieš išeidami iš kabineto ant lipnaus „Post-It“ 

lapelio turi užrašyti „Atsisveikinimo žinutę“, t. y. užrašyti bent vieną elementą, kurį prisimena iš paskaitos 

(pvz., žodžius, frazes, gramatines struktūras, informaciją apie duotos šalies kultūrą ar civilizaciją ir pan.). 

Studentai užrašo, ką atsimena ir lapelius atiduoda dėstytojai/ui prieš išeidami iš kabineto. Dėstytoja/s juos 

surenka, užklijuoja ant A4 formato lapo ir laiko kartu su kitais grupės įrašais, dokumentais. Semestro 

pabaigoje, jis/ji magnetais prisega lapelius prie lentos, kad studentai galėtų perskaityti. Tokiu būdu studentai 

gali matyti, kiek jie išmoko per semestrą.  

Privalumai 

 Studentai įtraukiami į mokymosi procesą. 

 Studentai tobulina įgūdžius, reikalingus 

apmąstyti savo mokymosi procesą. 

Rizika/trūkumai/silpnybės  

 Rizika tame, kad neįprasti elementai iššauks 

neapgalvotą reakciją – studentai parašys bet ką. 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 36                                                                                           

Pavadinimas: Apibendrinimas! 

Veiklos tikslai:  
pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / kita:   savęs vertinimas, 

kolegų vertinimas, atsiliepimai, apmąstymai (refleksija) 

Lygis: A1-C2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė: 1-5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  

Paskaitos pabaigoje apibendrinama: ką šiandien išmokote? Trumpa diskusija su studentais.   

Iš esmės šio vieno klausimo pakanka, nes jis skatina refleksiją ir diskusiją apie išmoktus dalykus. 

Privalumai 

 Labai lengvas ir naudingas būdas paskatinti 

formuojamąjį vertinimą ir sąveiką kiekvienoje 

kontaktinėje paskaitoje. 

 Visada gerai baigti paskaitą teigiama išvada; 

tai parodo studentams svarbiausius elementus ir taip 

pat yra vienas iš pakartojimo būdų.  

Rizika/trūkumai/silpnybės  

 Jeigu klausimas yra automatiškai užduodamas 

po kiekvienos paskaitos, jis gali būti nebeefektyvus 

(bet juk tada galima apibendrinti kitaip, ar ne ...?) 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Šis mokymo triukas turi begalines pritaikymo ar adaptacijos galimybes! 

Pastabos/komentarai 
Tai užtruko tik keletą minučių ir parodė, kiek studentai išmoko per paskaitą: jie buvo motyvuoti ir išgirdo 

naujų idėjų.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba kultūrai ir menui, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 
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Stebėta paskaita: Prancūzų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 38                                                                 

Pavadinimas: Nykščiai aukštyn, nykščiai žemyn ?  

Veiklos tikslai:   

pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras   

Lygis:  A1 – C1  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė:  5 min ir daugiau 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / rašymas  

 

Aprašymas  

Studentams duodamas trumpas testas su datų rašymu, kuriuos vertina porose (kolegų teikiamas vertinimas). 

Tie, kurie  surenka daugiau nei 50 proc. teisingų atsakymų, nusipiešia nykščio į viršų ženklą, o tie, kurie 

surenka mažiau nei pusę teisingų atsakymų, nusipiešia nykščio žemyn ženklą (įsivertinimas).  

Privalumai 
Dalyvavimas kolegų teikiamas ir savęs vertinime, 

refleksija  apie išmoktą medžiagą. 

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Tiek įsivertinimo, tiek kolegų teikiamas vertinimo 

metodai turėtų būti įgyvendinami protingai, o 

mokytojas turėtų žinoti, kad bet kokią grupės 

dinamika gali sukelti varžymąsi ir nesutarimus, kai 

kurie studentai gali pasijusti išskirti ar užsisklęsti 

savyje. Šie veiksniai gali neigiamai paveikti šio 

momentinio metodo taikymą. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Bet kokios trumpos rašytinės užduotys (testai, pratimai, vertimai), naudojami kaip kartojimo, kontrolės ar 

diagnostikos įrankiai. 

Stebėta paskaita: Norvegų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 39                                                                                           

Pavadinimas: Nykščius aukštyn! 

Veiklos tikslai: vertinti supratimą 

 

Lygis: A1 – C1 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  nėra 

Apytikslė trukmė:1 minute 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas 

Studentų paprašoma įsivertinti iki kokio laipsnio jie įvaldė tam tikrą įgūdį. Dėstytojas suskaičiuoja iki trijų, o 

po to studentai pakelia rankas rodydami nykščius. Nykščio pozicija rodo, kaip gerai jie supranta ir / arba gali 

ką nors padaryti. 

Nykštys į viršų: „Aš pakankamai gerai tai įvaldžiau.“ 

Nykštys į vieną pusę: „Aš tai galiu pakankamai gerai padaryti, bet turėčiau dar truputį pasimokyti.“ 

Nykštys žemyn: „Aš turiu daugiau padirbėti, kad gebėčiau tai padaryti.“ 

 

Privalumai 
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Ši veikla skatina studentus reflektuoti apie savo mokymosi pažangą ir suteikia grįžtamąjį ryšį dėstytojai/ui. 

 

Stebėta paskaita: Prancūzų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 40                                                                                               

 Pavadinimas: Mūsų grupė 

Veiklos tikslai: aktyvinti gramatines struktūras 

 

Lygis: A2  Medžiaga / didaktinė parama/ mokymo priemonės:  
žodžiai, surašyti ant popieriaus lapo 

 

Apytikslė trukmė: 10 

min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  

 

Studentai gauna lapus su žodžiais. Naudodami tuos žodžius, jie turi parašyti klausimus. Visi žodžiai yra 

skirtingi, todėl kiekvienas studentas sukuria skirtingus klausimus. Klausimai apima gramatines struktūras, su 

kuriomis studentai susipažino praeitoje paskaitoje. Klausimai turi būti atviri ir neriboti atsakymų galimybių 

(pvz., Kuo tu domiesi? Kokį darbą norėtum dirbti ateityje? Ką mėgsti veikti laisvalaikiu?) Dėstytoja/s 

patikrina, ar visi studentai teisingai suformulavo klausimus. Tada kiekvienas studentas pateikia savo 

klausimus kitiems studentams. Jis/ji turi prisiminti atsakymus arba juos užsirašyti. Šios veiklos rezultatas - 

tai momentas, kai studentai grupėje pateikia savo atsakymus. Dėstytoja/s  gali užduoti papildomų klausimų: 

pvz.: 

Studentė/as: Du žmonės atsakė į klausimą „Kokiu sportu tu užsiimi? vienas sakė, kad važinėjasi dviračiu, du, 

kad plaukioja ir vienas sakė, kad užsiima joga.  

Dėstytoja/s: Ar prisimeni, kas užsiima joga? 

Studentė/as: Kiek prisimenu, tai yra Kasia. 

Dėstytoja/s: Kasia, ar gali mums pasakyti, kaip seniai užsiimi joga? 

 

 

Privalumai  
Studentai aktyvuoja gramatines struktūras 

naudodami jas kitame kontekste. Veikla yra 

labai panaši į bendravimą realiame gyvenime. 

Studentai sužino faktų apie vienas kitą.   

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Didelės grupės atveju tokia veikla gali per ilgai užtrukti. 

Tokiu atveju, naudingiau būtų grupę padalinti į mažesnes 

grupeles. Patikrinimo klausimai, kuriuos dėstytoja/s 

užduoda veiklos pabaigoje, gali būti praleidžiami.  

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Ši veikla taip pat gali būti naudojama apšilimui arba kaip įprasto darbo pauzė, daugiausia dėmesio skiriant 

pokalbiams, o ne tik gramatikos pakartojimui. 

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 41                                                                                          

Pavadinimas: Kolokacijų bingo 

Veiklos tikslai:  
Apšilimas / leksinių struktūrų pakartojimas arba užtvirtinimas / klausymo supratimas 

Lygis:  B1- C1 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo Apytikslė trukmė: 5-10 min. 
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priemonės: nėra 

Kalbinės veiklos rūšys: klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

Ši žodžių junginių pakartojimo veikla yra gerai žinomo "Bingo" žaidimo variantas. Jis žaidžiamas kaip 

pakartojimo žaidimas po to, kai pasimokoma daug kolokacijų rinkinių. Studentų prašoma nusipiešti bingo 

lentą, skirtą naudoti klasėje, ir kiekviename kvadrate nurodyti pagrindinius žodžius, susijusius su tam 

tikromis kolokacijomis (kurias užduota pakartoti). Dėstytoja/s pasako ne tik vieną žodį, bet sąrašą žodžių 

(pvz., būdvardžių), kurie sudaro junginį su raktiniu žodžiu. Kiekvieną kartą, kai dėstytojas pasako žodį, 

studentas ieško tinkamo kvadrato ant savo kortelės ir pažymi jį. Pirmasis studentas, turintis 4 pažymėtus 

žodžius, šūkteli "Bingo" ir laimi. 

Privalumai 
Bingo žaidimas yra paprastas, jam dėstytoja/s neturi papildomai ruoštis. Tai padeda kontekstualizuoti 

studijuojamą kalbą taip, studentams smagu žaisti, veikla efektyvi. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Studentai gali garsiai pasakyti žodžius, kai juos atpažįsta arba tyliai juos pasižymėti. 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 42 

 

Veiklos tikslai: pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras 

Lygis: B1-C1  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo priemonės  

15-18 kortelių rinkinys su praeitoje paskaitoje išmoktais 

idiomatiniais išsireiškimais, apibūdinančiais tam tikrų tipų 

žmones (mokytasi praeitą paskaitą) 

 

Apytikslė trukmė: 

30 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas:  

Dėstytoja/s ant lentos užrašo pusę idiomos (pvz. couch (sofa) …………, social (socialinė/is)……, wet 

(šlapia/s)……….., ir pan..) ir kviečia studentus užrašyti idiomos antrąją dalį (potato (bulvė), butterfly 

(drugelis), blanket (antklodė)). Išsireiškimai lieka užrašyti lentoje. Tuomet dėstytoja/s padalina grupę į mažas 

grupeles (4-5 studentai) ir kiekvienam studentui duoda po kortelę su skirtingomis idiomomis. Tada studentai 

bando išsiaškinti išsireiškimus užduodami taip/ne tipo klausimus apie kolegų įpročius: Ar tu linkusi/ęs žiūrėti 

televizorių? Ar esi linkusi/ęs valgyti daug nesveiko maisto? Ar tu saugai save? ir t. t.  

Po to, kai atspėja visas idiomas, studentai atpasakoja grupei, kas padėjo jiems suprasti vienas kito pateiktus 

idiomatinius išsireiškimus. 
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Privalumai. 

Studentai pasikartoja ir gramatiką (išsireiškimai kalbantis apie įpročius), ir žodyną (idiomos apibūdinant 

žmones) įdomiu ir linksmu būdu. Visi studentai įtraukiami į veiklą.  

 

Pastabos/komentarai  
Studentai mėgavosi kalbėjimo ir spėjimo veikla.  

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 43                                                                                        

Pavadinimas:  Atvaizduok žodį 

Veiklos tikslai: pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  

 

Lygis:  B1 

aukštesnysis  
Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė: 5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: rašymas/kalbėjimas 

 

Aprašymas  
Paskaitos pabaigoje studentų prašoma nupiešti paprastą piešinį, susijusį su tais išmoktais žodžiais, kurie, jų 

manymu, yra labai sudėtingi. 

 

Privalumai:  

Padeda lengviau reflektuoti. 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 44 

 

Veiklos tikslai:  pristatyti naują temą/ aktyvinti gramatines struktūras/ kita 

 

Lygis: B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  

Spalvotos kortelės, A4 formato lapai kiekvienai 

grupei 

Apytikslė trukmė: 

30 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas 

Dėstytoja/s supažindina su gramatine taisykle (pvz., Present Perfect (esamasis atliktinis laikas)) tiesiog 

užrašydama/s vieną sakinį „We haven’t seen each other since last Friday (Mes nesimatėme nuo praėjusio 

penktadienio)“. Studentai bando atspėti, kokia paskaitos tema. Tada dėstytoja/s duoda studentams skirtingų 

spalvų korteles, kad jie galėtų parodyti (pasirinkdami ir pakeldami tam tikros spalvos kortelę), kaip gerai jie 

suprato gramatinę taisyklę (žalia – „aš žinau, kaip tai sudaryti ir kada naudoti“; geltona – „nesu įsitikinęs, 

kad moku ir man reikia daugiau praktikos“; raudona – „aš nieko apie tai nežinau arba žinau labai mažai“). 

Po to studentai dirba mažose mišrių lygių grupėse (stalų išdėstymas „salelėmis“ geriausiai tinka šiai veiklai) 

ir pateikia keletą pagrindinių taisyklių bei tipiškų jų naudojimo pavyzdžių + užrašo 3 sakinius juos 
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iliustruodami. Tada jie užklijuoja lapus ant sienos ir vaikščioja lygindami savo užrašus. 

Po paskaitos (kurios metu buvo analizuojama medžiaga iš kurso vadovėlio arba kiti ištekliai) dėstytoja/s vėl 

naudoja spalvų korteles, kad patikrintų, ar studentai gerai suprato temą. 

 

Privalumai 
Studentai gali įvertinti savo kalbinį lygį ir poreikius. Dėstytoja/s gauna naudingą grįžtamąjį ryšį. 

 

Pastabos/komentarai  
Studentams aiškiai patiko vertinamoji veikla.  

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

4. GRĮŽTAMASIS RYŠYS APIE STUDENTO ATLIKTĄ UŽDUOTĮ IR MOKYMO 

PRITAIKYMAS PAGAL STUDENTO POREIKIUS 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 45                                                                        
Pavadinimas: Patikrinkite mano užduotį 

Veiklos tikslai:  

Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras / pakartoti ar užtvirtinti leksines struktūras / 

pakartoti ar užtvirtinti gramatines struktūras 

Lygis: A1 – C2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

Apytikslė trukmė: 3–30 min.  

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / rašymas  

Aprašymas  

Studentai parašė diktantą ir – vykdydami dėstytojo/s instrukcijas - susikeitė pratybų sąsiuviniais, įvertino 

draugo darbą ir, jei norėjo, parašė komentarą („gerai atlikta“, ir t.t.). 

Privalumai 
Studentai tikrina vienas kito atliktas 

užduotis. Tai jiems leidžia apmąstyti kitų 

studentų daromas klaidas, o sutelkdami 

dėmesį į savo darbo stipriąsias puses, jie 

gali teigiamai vertinti savo draugų darbus.  

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Ši veikla gali būti naudojama tik tuomet, kai grupėje nejaučiamas 

joks priešiškumas vienas kito atžvilgiu, kai studentai supranta, jog 

dėstytoja/s neverčia studentų padaryti neva dėstytojai/jui pačiai/am 

priklausantį darbą, ir kad tai nėra galimybė keršyti tiems, kas jiems 

nepatinka; studentai turi suprasti, jog toks metodas yra tiesiog 

vienas iš kalbos įsisavinimo proceso žingsnių. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
 

Ši veikla gali būti taikoma bet kokio pobūdžio darbui raštu patikrinti, bet kokio kalbinio lygio grupei (pvz., 

diktantas, žodyno testas, gramatikos testas, esė, esė taisymas, ir kt.). 

Šios veiklos laikas gali labai skirtis: trumpo žodyno testo atveju pakanka 3 min. Diktantui ar kitokiam testui 

skirkite 15-30 min. 
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Pastabos/komentarai 

Vykdant tokio tipo veiklas grupėje būtina: 

• susitarti dėl vertinimo kriterijų (pvz., koks balas rašomas surinkus tam tikrą skaičių taškų, ar rašomas 

faktinis skaičius ar žymimas simbolis, pvz.,     arba tiesiog parašomas komentaras, pvz., "Gerai padaryta" 

arba "Geras žodynas");. 

• susitarti, kas ir kieno darbą tikrina. Geriausia idėja yra naudoti skaidrų studentų maišymo būdą, kad jie 

sudarytų poras išsitraukdami, pvz., spalvotus popierėlius su tam tikrais ženklais, numeracija ir t.t., taip 

išvengiant neobjektyvaus vertinimo draugų atžvilgiu; 

• nuspręsti, kaip atliekamas galutinis vertinimas (naudojamasi atsakymų raktu, klausiama dėstytojo, teisingi 

atsakymai pateikiami lentoje / ekrane, ir t.t.) 

 

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 46                                                                              

Pavadinimas: Neverbalinis grįžtamasis ryšys 

Veiklos tikslai:  

Teikti grįžtamąjį ryšį.  

 

Lygis: A1- C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo priemonės:  

nėra 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas  

 

Aprašymas  
Teikdama/s grįžtamąjį ryšį dėstytoja/s naudoja kūno kalbą (ženklus, gestus, mimiką) – sutartinius ženklus, 

kuriuos aptarė kartu su studentais. Kai studentė/as padaro klaidą, dėstytoja/s parodo sutartinį ženklą, o 

studentas ištaiso savo klaidą. Tai padeda studentams reflektuoti ir patiems taisyti savo klaidas. 

 

Stebėta paskaita: Italų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 47                                                      

Pavadinimas: Dvi žvaigždės ir noras – kolegų teikiamas grįžtamasis ryšys 

Veiklos tikslai:  

Teikti grįžtamąjį ryšį. 

 

Lygis: A2-C2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 5-10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  
Studentai identifikuoja 2 teigiamus kolegų darbo aspektus ir išreiškia savo nuomonę apie tai, ką reikėtų 

atlikti kitaip, kad kitas jo atlikto darbo aspektas būtų atliktas geriau. 

Dėstytojo vaidmuo - pristatyti šį metodą, pamokyti studentus, kaip jį naudoti, patarti, kodėl ir kada jis turėtų 

būti naudojamas. Studentų prašoma taikyti tarpusavio vertinimo metodą dirbant porose. 

Šis metodas gali būti naudojamas vertinant kalbėjimo gebėjimus (pvz., skaitant pranešimus ar dalyvaujant 

diskusijose), taip pat rašymo gebėjimus (pvz., esė rašymas). Tai skatina studentus klausytis kitų studentų 



                                                                                                                                                                                                                        

64 
 

nuomonių, apmąstyti, ką galima būtų tobulinti, taip pat motyvuoja juos atidžiai klausytis kitų bei atidžiai 

skaityti ir vertinti kolegų darbą. Šis metodas taip pat moko išreikšti nuomonę, būti sąžiningais ir gebėti 

pastebėti teigiamus ir mažiau teigiamus kitų žmonių pasiekimų aspektus. 

 

Privalumai 
Įtraukia visą grupę, motyvuoja studentus reflektuoti apie savo mokymąsi. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Užuot teikę grįžtamąjį ryšį žodžiu, studentai gali parašyti savo nuomonę apie kolegų darbą. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 48                                     

Pavadinimas: Grįžtamasis ryšys pristatant nuomonę apie literatūrinį darbą 

Veiklos tikslai: skaitymo supratimas / kita 

 

Lygis: B1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 10 min. ir daugiau 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas  

 

Aprašymas 

Semestro pradžioje dėstytoja/s informuoja, kad studentai turi perskaityti knygą anglų kalba. Jie susitaria dėl 

šių dalykų: kiek puslapių reikia perskaityti, temos (arba gali patys pasirinkti temą), ar tai turėtų būti originali 

literatūra ar adaptuota, vertinimo kriterijų. Semestro pabaigoje, studentai individualiai susitinka su 

dėstytoja/u ir pristatyto knygos, kurią jie perskaitė, santrauką, išreiškia savo nuomonę, pasako, ar skaityti 

knygą buvo sunku ir ko jie išmoko. Pristatymo metu dėstytoja/s pasižymi pastabas ir išsamiai aptaria, kas 

jai/jam patiko studento pristatyme ir ką reikia tobulinti. 

 

Privalumai 
Grįžtamasis ryšys yra labai vertingas. Studentams 

pateikiama informacija apie jų stiprybes ir 

silpnybes, kurios skatina juos daugiau mokytis. 

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Dėstytojos/ai turėtų būti atsargios/ūs duodamos/i 

grįžtamąjį ryšį, nes tai gali lengvai atgrasinti studentus 

nuo mokymosi. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Savarankiškas mokymasis namuose, studentai pasirenka knygą, apie kurią jie nori kalbėti patys. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 49                                                    

Pavadinimas: Įmonės paslaugų ar produkto pristatymas 

Veiklos tikslai: Profesinė veikla ir kursinio darbo priskyrimas 

 

Lygis: B1 - B2  Medžiaga / didaktinė parama 

/ mokymo priemonės: 

Apytikslė trukmė: 

2 valandos = 1 valandos kontaktinė paskaita, 
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(internetinė) medžiaga 

pristatanti klientui įmonės 

paslauga ir produktus 

  

studijuojant kalbą su visa grupe + 1 valanda 

praktikai porose,  pristatymui klasėje (3-5 

min.) ir grįžtamojo ryšio diskusija mažose 

studentų grupėse 

 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas  

 

Aprašymas 

Paskaitoje studentams pateikiama (internetinė) medžiaga - įmonės paslaugų ir produktų pristatymas klientui – 

kalbos ir žodyno analizei ir praktikavimui. Medžiaga pirmiausia paaiškinama, analizuojama ir praktikuojama 

paskaitoje. 

Studentų prašoma parengti 3-5 minučių pokalbį su klientu, atliekant kliento ir įmonės atstovo vaidmenis. 

Pokalbis gali vykti prie stendo mugėje arba kai klientas lankosi kompanijoje, ir pan. 

Kitos kontaktinės paskaitos metu studentų prašoma pristatyti pokalbį klasėje, kad kiti studentai galėtų 

klausytis ir pateikti atsiliepimus. Pagal nustatytus kriterijus studentai teikia grįžtamąjį ryšį apie diskusiją su 

kiekvienu klientu. 

Pavyzdžiui: ar lengva buvo suprasti pristatymą švedų kalba, ar klientas uždavė tinkamus klausimus 

vartodamas teisingą žodyną švedų kalba ir t.t.  

Svarbiausias akcentas teikiant grįžtamąjį ryšį - atkreipti dėmesį į teigiamas pastabas, skatinančias kalbėjimą. 

 

Privalumai 
Studentai motyvuojami praktikuotis reikalingus su darbu susijusius realaus gyvenimo gebėjimus. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Vaidmenų žaidimai įvairiems gyvenimo gebėjimams įgyti. 

 

Stebėta paskaita: Švedų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS) 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 50                                                         

Pavadinimas: Kolegų teikiamas grįžtamasis ryšys apie pristatymo gebėjimus 

 

Veiklos tikslai: teikti grįžtamąjį ryšį 

 

Lygis: B2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: Vertinimo forma 

 

Apytikslė trukmė: 10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas 

 

Aprašymas  

Studentams pateikiama forma, kurią jie pildo komentuodami kitų studentų pristatymą. Klausimai 

koncentruojami, pavyzdžiui, į turinį, tarimą ir kalbos tikslumą, pateikimo įgūdžius bei tobulintinas sritis. Be 

to, studentai už kolegų pristatymus rašo įvertinimus. Formos pildomos anglų kalba, o dėstytoja/s vėliau 

visas formas surenka. Užpildytos formos atiduodamos pranešėjams. Studentų nuomonės ir patarimai gali 

būti išreiškiami ir žodžiu. 

 

Privalumai 
Studentai motyvuoti sutelkti dėmesį į pristatymą, 

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Studentų vertinimą gali įtakoti studentų 
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kad vėliau galėtų pakomentuoti. Jie mokosi pateikti 

konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.  

 

tarpasmeniniai nesutarimai, todėl grįžtamasis ryšys 

gali būti šališkas. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Dėstytojas gali nuspręsti, ar kolegų teikiamas vertinimas turės įtakos bendram studento darbų vertinimui. 

Patys studentai gali parengti vertinimo formas. 

 

Stebėta paskaita: Profesinė anglų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS) 

 

 

 

 

5. AKTYVUS STUDENTŲ ĮTRAUKIMAS Į MOKYMOSI PROCESĄ 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 51                                                                                   

Pavadinimas: Aprašyti šeimą 

Veiklos tikslai:  

Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras / pakartoti ar įtvirtinti leksines struktūras / 

pakartoti ar įtvirtinti gramatines struktūras 

Lygis:  A1 – C2 

Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  

Studentų atsineštos šeimų nuotraukos.  

Apytikslė trukmė: 

5 -10 min 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas 

 

Aprašymas  

Studentų prašoma atsinešti šeimos nuotraukas – paskaitos tikslas yra aprašyti savo šeimą.  

Privalumai 

Toks pobūdžio užduotys praturtina studentus 

emociškai ir primena autentiškas situacijas. 

 

Rizika/trūkumai/silpnybės  

Reikėtų labai atsargiai ir taktiškai kelti klausimus apie 

šeimą arba kitus asmeninius dalykus. Kai kurie studentai 

gali nenorėti rodyti savo šeimos nuotraukų ir / ar apie tai 

kalbėti. Prašant atsinešti šeimos nuotrauką, reikėtų pabrėžti, 

kad tai gali būti bet kokios šeimos nuotrauka, pvz. iškirpta 

iš laikraščio ar žurnalo. Žinoma, tokiu atveju gali trūkti 

emocinio įsitraukimo į veiklą. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  

Galima aprašyti įvairius objektus - namą, automobilį, miestą, kaimą, naminį gyvūnėlį. 

Stebėta paskaita: Japonų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 52                                                                   

Pavadinimas: Viešasis transportas. Saugumas kelyje. 

Veiklos tikslai:  

Apšilimas / pristatyti naują temą/ aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir 

įtvirtinti leksines struktūras  / pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / skaitymo supratimas / klausymo 

supratimas / vaizdo įrašo supratimas 
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Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

Išmanusis telefonas, virtualus mokymosi 

įrankis „Kahoot“ 

 

Apytikslė trukmė: 

5-10 min.  

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas 

 

Aprašymas 

Mokant naują žodyną galima naudoti mokymo/si įrankį „Kahoot!”. Studentai naudoja savo išmaniuosius 

telefonus interaktyviai viktorinai atlikti. Tikslas - pvz., patikrinti ar studentai išmoko žodyną, susijusį su 

viešuoju transportu. 

 

Privalumai                                                          
Tokio pobūdžio užduotys praturtina studentus 

emociškai ir primena autentiškas situacijas. 

Rizika/trūkumai/silpnybės                       

Ne visi studentai turi išmaniuosius telefonus su 

prieiga prie interneto, tačiau jie gali dirbti poromis ar 

grupėmis. Gali atsirasti techninių problemų. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Pakartoti arba įtvirtinti pratimus/užduotis.  

 

Pastabos/komentarai 

Studentai jaučiasi dalyvaujantys mokymosi procese; jie susiduria su realiomis situacijomis. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 53                                                                                       

Pavadinimas: Taisyklės klasėje 

Veiklos tikslai: klasės valdymas 

 

Lygis: A1 – C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

Paveikslėliai su perbrauktu telefonu, 

klaustuko ženklu ir besišypsančiu veiduku 

 

Apytikslė trukmė: 

10-15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / rašymas  

 

Aprašymas  

Kad geriau susipažintų vienas su kitu, pirmosios semestro paskaitos metu studentai kviečiami atlikti kai 

kurias „ledus pralaužiančias“ užduotis. Vėliau dėstytoja/s susitaria su studentais dėl taisyklių, kurių reikės 

laikytis paskaitose. Jis/ji užkabina perbraukto telefono, klaustuko ženklo ir besišypsančio veiduko 

paveikslėlius ant lentos, prašydama/s studentų paaiškinti kiekvieno paveikslėlio reikšmę. Paprastai 

studentams nėra sunku suprasti perbraukto telefono, kaip prašymo juos išjungti, ir klaustuko ženklo, kaip 

kvietimo užduoti klausimus, simbolius. Tačiau besišypsantis veidukas skatina interpretuoti skirtingai, todėl 

dėstytoja/s paaiškina, kad paveikslėlio prasmė yra "gerbti vieni kitus". Išsiaiškinus kiekvieno paveikslėlio 

reikšmes, dėstytojas klausia studentų, ar jie sutinka, kad šios taisyklės turėtų tapti privalomos jų grupėje. 

Tada paklausia studentų, ar jie norėtų pasiūlyti savo taisyklių, ir jei atsakymas yra "taip", studentai į kitą 

paskaitą atsineša savo paveikslėlius, iliustruojančius taisykles. Jei nors vieną iš taisyklių studentai 

pažeidžia, dėstytojas parodo atitinkamą paveikslėlį ir primena studentams apie taisyklę, kurią jie 

įsipareigojo laikytis kurso pradžioje. 
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Privalumai 

 Studentai įsitraukia į mokymosi procesą. 

 Studentai prisiima atsakomybę už tai, kaip vyks paskaitos. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Žemesnių kalbos mokėjimo lygmenų grupėse ši veikla gali būti vykdoma gimtąja kalba. 

 

Stebėta paskaita: Prancūzų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 54                              

Pavadinimas: Internetinė apklausa (pavyzdžiui, "Edmodo" platformoje) 

 

Veiklos tikslai: Apšilimas / naujos temos pristatymas 

 

Lygis: B1-C2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės:  
„Edmodo“ (arba bet kuri kita mokomoji 

platforma, internetinis puslapis ar blogas, 

kurį dėstytoja/s naudoja grupėje) 

 

Apytikslė trukmė: 5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / rašymas  

 

Aprašymas 

1. Dėstytoja/s sukuria elektroninę apklausą ir paskelbia ją mokomojoje platformoje (pvz., „Edmodo"), 

tinklalapyje ar tinklaraštyje. Pavyzdžiui: „Vieninteliai žmonės, kuriems reikia privatumo, yra tie, kurie daro 

kažką neteisėto. Kokia jūsų nuomonė apie šį teiginį? " 

2. Studentai pasirenka vieną iš 3 variantų: a) Visiškai sutinku; B) Iš dalies pritariu; C) Visiškai nesutinku. 

3. Studentai naudodami savo kompiuterius ar mobiliuosius telefonus, platformoje parašo savo atsakymus. 

Rezultatai kaupiami ir rodomi tiesiogiai „Edmodo" platformoje esančioje elektroninėje grupės lentoje. 

4. Apklausa gali būti atliekama prieš paskaitą (kaip namų darbas) ir naudojama kaip apšilimo veikla, norint 

pristatyti naują dalyką kitoje paskaitoje arba paskaitos pabaigoje susumuojant studentų nuomones po tam 

tikros bendros diskusijos realiuoju laiku.  

 

Privalumai 

 (Edmodo) apklausos yra paprastas būdas, leidžiantis dėstytojams greitai gauti anoniminius atsiliepimus 

iš studentų. 

 Jūs pasiekiate studentus, kurie yra mažiau linkę kalbėti klasėje. 

 Internetinės apklausos yra formuojamojo vertinimo strategijos pavyzdys, kuris skatina ir stiprina 

diskusijas, dalyvavimą ir temos/klausimo supratimą grupėje. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Dėstytoja/s taip pat gali naudoti ir kitas internetinių apklausų rengimo priemones, pvz., „Poll Everywhere“ 

(internetinė prieiga: https://www.polleverywhere.com/) bei atlikti tam tikrą apklausą realiuoju laiku. Viskas, 

ko reikia - tai studentų mobilieji telefonai ir didelis ekranas. Tyrimo rezultatai rodomi tiesiai aktyvios lentos 

ekrane, realiuoju laiku įtraukiant grupę ir skatinant gyvą pokalbį, kuriame dalyvauja visi. 
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Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 55                                                                                           

Pavadinimas: Žodžių sąrašas (žodynėlis) 

Veiklos tikslai: aktyvuoti, pakartoti ar įtvirtinti leksines struktūras 

 

Lygis: A2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: nėra 

 

Apytikslė trukmė: 15-20 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas 

Šios veiklos metu studentai kuria savo žodynėlį su žodžiais, frazėmis ir žodžių junginiais, kurie bus 

naudojami, pavyzdžiui, kitame teste. Tai ypač naudinga dirbant su dainų tekstais. Pavyzdžiui, kiekvienas 

studentas sukuria savo sąrašą su 10 svarbiausių dainos žodžių. Tada jie dirba 4-5 studentų grupėse, kur 

kiekvienas išvardija savo sąrašo žodžius kartu su apibrėžimais arba vertimais, jei reikia. Tada grupė kartu 

išsirenka  15 žodžių, ir juos užrašo ant popieriaus lapo. Paskutinis šios veiklos etapas yra susipažinimas su 

kiekvienos grupės siūlomais žodžiais. Lapai su žodynėliais pagal laikrodžio rodyklę perduodami iš vienos 

grupės į kitą, kol visos grupės perskaito visus sąrašus. Po to dėstytoja/s surenka sąrašus ir po paskaitos 

išanalizavusi/ęs žodžius sukuria vieną sąrašą, kurį persiunčia visiems studentams, kad jie žinotų, kurių 

žodžių tikėtis teste. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Ši veikla gali būti supaprastinama. Jei domina tik žodžių sąrašo kūrimas, kurio pakaktų įvertinti studentų 

žinias tam tikra tema, žodžių skaičius gali būti apribojamas, pavyzdžiui iki 10 žodžių. Žodynas gali būti 

susijęs su paskaitos medžiaga, tekstu ar minėta daina. Galiausiai visi sąrašai turėtų būti surinkti ir 

analizuojami po paskaitos, o sudarius vieną sąrašą, jį persiųsti visiems studentams, kad žinotų, kurių žodžių 

tikėtis teste. 

Galima naudoti įvairių kalbinių lygių grupėse. 

 

Stebėta paskaita: Ispanų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 56                                                              

Pavadinimas: Savarankiško studijavimo medžiaga studentams 

Veiklos tikslai:  

Aktyvinti leksines struktūras / aktyvinti gramatines struktūras/ pakartoti ir įtvirtinti leksines struktūras  / 

pakartoti ir įtvirtinti gramatines struktūras  / skaitymo supratimas / klausymo supratimas 

 

Lygis: A2  Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės  

Internetinės medžiagos paketas 

Apytikslė trukmė: 

1 mėnuo 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

Studentams pateikiamas medžiagos paketas: nuorodos į internetinę medžiagą gramatikos struktūrų 

pakartojimui, nuorodos į aktualius naujienų straipsnius, parašytus nesudėtinga švedų kalba, parengtus 

specialiai studentų poreikiams, ir dialogus, apimančius visas pagrindines kurso diskusijų temas. Be to, 
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pateikiamos instrukcijos žiūrėti švediškas televizijos programas arba televizijos programas švedų kalba su 

arba be titrų. Jų taip pat prašoma klausytis radijo programų švedų kalba. Prieš kurso pradžią studentai 

dėstytojai/ui turi pateikti savarankiškų studijų ataskaitą. Tinkamai parengta ataskaita priimama kaip viena iš 

privalomų darbo kurse dalių. 

 

Privalumai 
Skatina studentus domėtis švedų kalba, taip pat pakartoti ir aktyvuoti kursui reikalingas kalbinės veiklos 

rūšis. Pats studentas gali panaudoti tokią ataskaitą kaip privalomą dalyko užduotį. 

 

Stebėta paskaita: Profesinė švedų kalba, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS)  

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 57                                                                                     

Pavadinimas: Klasės taisyklės 

 

Veiklos tikslai: kiti (klasės valdymas)  

 

Lygis: B1 – ir 

aukštesnis  
Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

popieriaus lapas, prisegtas ant sienos 

 

Apytikslė trukmė: 

15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: rašymas/kalbėjimas 

 

Aprašymas  
Studentai kviečiami sudaryti klasės taisyklių sąrašą. Pirmiausia diskutuoja poromis, o vėliau - grupėmis po 

4. Diskusija baigiama, kai susitarta dėl galutinės taisyklių versijos. Sąrašas galutinai patvirtinamas visoje 

klasėje ir pakabinamas ant lentos. Dėstytoja/s taip pat gali pasiūlyti keletą sudėtingesnių klasės situacijų, 

kad studentai galėtų patys priimti sprendimą. 

Pavyzdys: 

GRUPĖS TAISYKLĖS 2016/17 

1. Aš elgiuosi su kitais taip, kaip norėčiau, kad būtų elgiamasi su manimi. 

2. Reguliariai lankau paskaitas, aktyviai dalyvauju, atlieku namų darbus ir kitas užduotis. 

3. Jei praleidau paskaitą, esu pati/pats atsakinga/s susisiekti su grupės drauge/u ir sužinoti, ką praleidau. 

4. Mano mobilusis telefonas yra išjungtas. 

5. Paskaitose bendraujama tik angliškai. 

6. Aš esu atsakinga/s už savo mokymąsi. 

 

Privalumai 

Studentams (ir dėstytojai/ui) padeda lengviau 

laikytis taisyklių. 

Rizika/trūkumai/silpnybės 

Dėstytoja/s turi būti nuoseklus ir reikalauti, kad šių 

taisyklių būtų laikomasi.  

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Taisyklės gali būti taip pat sukuriamos ir tam tikroms veikloms ar paskaitoms. Klasės taisyklių nustatymas - 

tai galimybė kalbėtis apie studentų mokymosi patirtį. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 
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Gerosios patirties pavyzdys Nr. 58 

 

Veiklos tikslai: Apšilimas / naujos temos pristatymas 

 

Lygis: B2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo priemonės  

Po tuščią A4 formato lapą kiekvienai grupei; 

pasirinktinai:  vaizdo įrašas YouTube kanale „The 

Italian Man who went to Malta (Italas, kuris nuvyko į 

Maltą).  

 

Apytikslė trukmė: 

20 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / skaitymas / klausymas / rašymas  

 

Aprašymas  

 

Tai tarimo tobulinimo veikla (tarimo apskritai arba kokių nors konkrečių aspektų, pvz., silpnų schwa garso 

formų,  th garso, žodžių kirčiavimo veiksmažodžių ir daiktavardžių porose, ir t.t.) 

Studentai dirba mažose grupėse (3-4 studentai) ir aptaria 3 dėstytojos/o pateiktus klausimus: 

1. Ar tarimas yra svarbus mokantis užsienio kalbų? 

2. Pateikite 2-3 priežastis, kodėl tai gali būti svarbu ir iliustruokite pavyzdžiais. 

3. Kaip galite pagerinti savo tarimą? Pateikite pavyzdžius metodų, kurie efektyvūs jums, gerinant tarimą. 

 

Studentai užrašo savo idėjas / išvadas ant tuščio A4 formato popieriaus lapo ir pakabina jį ant sienos. 

Tada visi studentai vaikšto aplink klasę ir skaito kitų mintis. 

Galiausiai, visa grupė diskutuoja ir palygina bei apibendrina mintis, daro išvadas. 

Privalumai 
Veikla aktyvina visus studentus grupėje, gerina studentų supratimą apie teisingo tarimo svarbą ir suteikia 

pagrindą praktiniams pratimams. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Linksmo vaizdo įrašo demonstravimas, pvz., „The Italian Man Who Went to Malta“ prieš ar po veiklos, 

padeda iliustruoti  tarimo svarbą. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 59                                                             
Pavadinimas: Apie ką mes žadame kalbėtis? 

Veiklos tikslai: Apšilimas / naujos temos pristatymas  

Lygis: B1  Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės:  

Trumpas filmas apie augintinius 

Apytikslė trukmė:  

10 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas / rašymas  

Aprašymas  

Paskaitos pradžioje dėstytoja/s parodo 3 minučių filmą su juokingais įvairių gyvūnų vaizdais ir linksma 

muzika. Tai prajuokina studentus ir pakelia jiems nuotaiką. Parodžius filmą, dėstytoja/s paklausia "Kaip 
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manote, apie ką ketiname šiandien kalbėtis?" Studentai pasako, kad tema bus "Gyvūnai/gamta". Dėstytoja/s 

sutinka ir paklausia, ar jie tuo domisi. Kai studentai išreiškia savo nuomonę, dėstytoja/s prašo dirbti grupėmis 

ir smegenų šturmo metodu išsiaiškinti temas, kurias jie norėtų aptarti kitose paskaitose. Po nustatyto laiko 

studentai ant lentos parašo temas ("Ar gera mintis turėti šunį?", "Aplinkos apsauga", "Kodėl žmonės veisia 

gyvūnus?", "Meilė gyvūnams = vegetarizmas?"). Grupė aptaria temas ir pasirenka tas, kurias laiko 

įdomiausiomis, o kitas ištrina. Visi mobiliaisiais telefonais užfiksuoja lentos nuotrauką, kad po to, kai baigs 

kursą, galėtų prisiminti, kokias temas buvo užsirašę. 

 

Privalumai 
Studentai jaučiasi atsakingi už mokymosi procesą ir 

patys iš dalies kuria mokymo/si programą, kuri 

atspindi jų poreikius ir lūkesčius. 

Rizika/trūkumai/silpnybės 

Studentai gali pasiūlyti ir susitarti dėl sunkiai 

dėstytojai/ui įgyvendinamų temų, todėl dėstytojas 

turėtų pabandyti nepastebimai moderuoti veiklą šiame 

etape. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai  
Dėstytoja/s pati/pats ant lentos užrašo savo siūlomas temas ir prašo studentus pasirinkti nuo 5 iki 7. 

Vietoj įžanginio filmo mokytojas gali parodyti plakatą, nuotrauką ar fotografijos fragmentą ir paprašyti 

studentų atspėti, kokia yra tema. Gera mintis gali būti tiesiog pasiklausyti tik muzikos ar tam tikrų garsų 

(pvz., miesto triukšmo, miško garsų). 

Temos, kurios pasiūlomos spontaniškai, gali būti per daug dviprasmiškos diskutuoti grupėje.  

Galima panaudoti ir žemesnio kalbinio lygio grupėse. 

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 60                                                                               

Pavadinimas: Pasidalintas istorijos pasakojimas 

Veiklos tikslai: aktyvuoti gramatines struktūras / pakartoti ar įtvirtinti gramatines struktūras 

 

Lygis: B1-B2 Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės: 

Lenta 

Apytikslė trukmė: 

15 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas 

 

Aprašymas  

Dėstytoja/s grupei papasakojo istoriją apie Raudonkepuraitę, įtraukdama į pasakojimą studentus, kurie 

papildė pasakojimą įvairiomis detalėmis. Tada lentoje paprastais paveikslėliais iliustravo pagrindinius 

pasakojimo faktus ir detales. Mergaitei buvo suteiktas vokiškas vardas, už kurį studentai nubalsavo - Helga. 

Kai dėstytoja/s įsitikino, jog studentai susitarė dėl vienos, vieningos istorijos versijos, ji pradėjo tą istoriją 

pasakoti dar kartą, naudodama sąlygines struktūras, pvz. "Jei Helgos mama nebūtų sužinojusi, kad senelė 

serga, ji nebūtų nupirkusi paracetamolio", "Jei Helgos mama nebūtų nupirkusi paracetamolio, ji nebūtų jo 

įdėjusi į Helgos krepšelį", "Jei Helgos mama nebūtų įdėjusi paracetamolio į krepšį, Helga būtų išėjusi dar 

iki tamsos". Studentai stovėdami ratu, atsižvelgdami į  dėstytojos pasakytą sakinio pradžią, naudodamiesi 

vieni kitų pasakytomis sakinių pabaigomis formavo kitus sakinius. Sakiniai turėjo atitikti originalios 

istorijos įvykių seką, o dėstytoja atkreipdavo studentų dėmesį į piešinius lentoje, vaizduojančius  konkrečias 

istorijos detales, kad studentai pakartotų visą istoriją, o nepraleistų sudėtingiau pasakomų faktų, 

pasirinkdami lengvesnį kelią.  
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Privalumai 
Studentai aktyviai dalyvauja pasakojime. Jie turi 

klausytis vienas kito, atsižvelgti ir naudotis kitų 

studentų darbu. Visi turi dalyvauti, nes jie stovi ratu. 

Studentai mėgaujasi tuo, kad gali papasakoti visą 

istoriją, ir vertina pagalbą, kurią suteikė piešiniai. 

Rizika/trūkumai/silpnybės  
Visi studentai turi gerai žinoti istoriją, o jos 

originalioje versijoje turi būti daug detalių, kad 

studentai galėtų panaudoti pakankamai informacijos. 

Tokį pratimą galima atlikti praktikuojant ne visas 

gramatines struktūras, tik tokias kai, pvz. 

pasakojamieji sakiniai, sąlygos sakiniai, netiesioginė 

kalba ("Dėstytojas pasakė, kad ...") ir jungiamuosius 

žodžius. 

 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai 
Dar geriau, jei patys studentai papasakotų originalią istorijos versiją ir nupieštų paveikslėlius. Gali būti 

naudojamos įvairios istorijos. 

 

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 61 

 

Veiklos tikslai: apšilimas / pakartoti ar įtvirtinti leksines struktūras 

 

Lygis: B1 - C2 Medžiaga / didaktinė parama / mokymo 

priemonės: 

Studentų iliustruotų idiomų skanuotos 

versijos Power Point pristatymo formatu 

 

Apytikslė trukmė: 

5 min. 

Kalbinės veiklos rūšys: kalbėjimas 

 

Aprašymas  

Praėjusiose paskaitoje studentai paruošė naujo žodyno iliustracijas (šiuo atveju tai buvo idiomatiniai 

išsireiškimai su gyvūnų pavadinimais). Dėstytoja/s namuose juos nuskanavo ir parengė Power Point 

pristatymą. Panaudodama šią veiklą apšilimui ar pakartojimui, dėstytoja/s studentams ekrane rodė šias 

iliustracijas, o studentai sakė, kokie idiomatiniai išsireiškimai čia iliustruoti. Kaip alternatyva, dėstytojo/s 

vaidmenį perėmė kitas studentas (paskirtasis arba savanoris), kuris matė atsakymus, o jo vaidmuo buvo 

pratestuoti studentus į jų klausimus atsakant tik „taip“  arba „ne". 

Privalumai  

 Studentai rengia užduotis vieni kitiems. 

 Studentai testuoja save ir kitus studentus. 

 Vertinga veikla kurti jaukią grupės atmosferą, nes rodo, kad dėstytoja/s vertina studentų darbą. 

 Suteikia daugiau prasmės studentų darbui, nes jis yra dar kartą panaudojamas ir dėstytojo, ir 
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studentų. 

Galimybė pritaikyti / kitaip panaudoti / kiti variantai Studentai gali parengti apibrėžimus, aprašymus ir 

istorijas, kurios gali būti perdaromos panašiu būdu. 

Stebėta paskaita: Rusų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

Gerosios patirties pavyzdys Nr. 62                                                                                            

Pavadinimas: Užrašų vedimas 

Veiklos tikslai: klausymo supratimas  

Lygis: A2 – C2  
Medžiaga / didaktinė parama / 

mokymo priemonės: 

Mini-paskaitos įrašas 

Apytikslė trukmė: 

7-10 minutės 

Kalbinės veiklos rūšys: klausymas/ rašymas/ kalbėjimas 

Aprašymas 

Veiklos tikslas – paskatinti studentus klausytis mini paskaitos. Studentai turi klausytis ir užsirašyti 

pagrindines mintis ar nupiešti, ką girdi. Vėliau jie palygina savo užrašus su kolegomis, ir pasitikrina, kiek 

informacijos jie prisimena. Taip tampa lengviau reflektuoti.  

Stebėta paskaita: Anglų kalba, Varšuvos universitetas (UW) 

 

 

 

 

Nuotraukų bankai:  

http://classroomclipart.com 

http://trouvephoto.com 

http://www.ccdmd.qc.ca/monde 

http://www.folp.free.fr 

http://www.freedigitalphotos.net 

http://www.istockphoto.com 

http://www.picto.qc.ca 

http://www.pixelio.de 

https://pixabay.com 

https://www.shutterstock.com 

https://www.gettyimages.com 
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GAIRĖS STUDENTAMS 

TEORINĖ DALIS 

Parengė Réka Lugossy, Pėčo universitetas, Vengrija 

ĮVADAS 

Kaip ir dauguma tiesų apie švietimą, mintys apie vertinimą dažniausiai siejamos su mūsų kaip 

besimokančiųjų patirtimi. Tradiciškai, kai galvojame apie vertinimą, prisimename testus ir gautus pažymius, 

o daugeliui iš mūsų tai gali būti ne patys maloniausi atsiminimai.   

Tačiau vertinimas yra daugiau nei pažymių rašymas. Be jūsų veiklos vertinimo ir įvertinimo procentais ir 

pažymiais, dėstytojai gali vykdyti pastovų vertinimą taip, kad padėtų jums tobulėti ir stiprinti motyvaciją 

mokytis. Pavyzdžiui,  dėstytojai gali suteikti teigiamą grįžtamąjį ryšį sakydami: “Jūsų esė yra nuosekli ir 

geros struktūros. Panaudojote tinkamą žodyną, bet turėtumėte atkreipti daugiau dėmesio į gramatinių 

struktūrų, ypač sąlygos sakinių, naudojimą.” Tokia padrąsinanti refleksija apie jūsų darbą ir yra 

formuojamojo vertinimo pavyzdys. Jo tikslas - atskleisti ir darbo stipriąsias puses, ir tas sritis, kur jums dar 

reikėtų labiau pasistengti.  
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Nėra abejonės, kad toks atsiliepimas apie jūsų darbą yra konkretesnis ir suteikia jums 

daugiau informacijos, nei tiesiog pažymys be detalaus grįžtamojo ryšio. Taigi galite sužinoti daugiau apie 

tai, ką atlikote gerai ir ką dar reikėtų patobulinti. Savo stiprybių ir silpnybių žinojimas padės jums tapti 

savarankiškesniais mokymosi procese ir būti atsakingiems už savo mokymąsi.   

Šių Gairių studentams skyriuje:  

 aiškinamos apibendrinamojo vertinimo (AV) ir formuojamojo vertinimo (FV) sąvokos, 

 aiškinama, kada naudojami AV ir FV,  

 pateikiami FV privalumai studento tobulėjimui,  

 skatinama kritiškai mąstyti apie FV pritaikymo būdus mokymosi procese,  

 skatinama naudoti FV kasdieniniame mokymosi procese, 

 pateikiama daugiau literatūros šaltinių apie FV.  

 

 

 

1. VERTINIMO TIPAI IR JŲ TIKSLAI: KAM IR KOKS VERTINIMO TIPAS 

TAIKOMAS?   

Vertinimo tipai ir praktikos gali skirtis priklausomai nuo mūsų tikslų ir mokymosi konteksto. Taigi, 

panagrinėkime, kada ir kokius vertinimo tipus taikome. 

Mokymosi vertinimas: Apibendrinamasis vertinimas  

Mes kalbame apie mokymosi vertinimą, kai dėstytojai nori pamatuoti, kiek 

studentai išmoko iki tam tikro momento, pavyzdžiui, pasibaigus mokymo 

ciklui, pabaigus vadovėlio skyrių, kursą ar mokslo metus. Tokiu atveju mes naudojame apibendrinamojo 

vertinimo (AV)  būdus – testus, užduotis ar projektus, kurie parodo, ar studentai išmoko tai, ką turėjo išmokti 

ir ar jie įvykdė tam tikrus reikalavimus. Būtent todėl apibendrinamasis vertinimas vadinamas mokymosi 

vertinimu – juo vertinamas akademinis pasiekimas mokymo ciklo pabaigoje.  Apibendrinamieji vertinimai 

dažnai yra itin reikšmingi ir daug lemiantys  – tai reiškia, kad jų vertė labai aukšta, kaip, pavyzdžiui, kalbos 

egzaminų ar mokyklos baigiamųjų egzaminų. 

Vertinimas mokymuisi: Formuojamasis vertinimas  
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Pedagogams svarbu gauti grįžtamąjį ryšį apie studentų pasiekimus mokymo ciklo pabaigoje 

(AV), bet ne mažiau reikšminga žinoti, ką studentai išmoko ar ko dar neišmoko mokymo ciklo eigoje. 

Dėstytojams reikia žinoti, ar studentai supranta temą, kaip jiems sekasi pritaikyti įgytas žinias, galbūt jie 

kažko nesuprato, ar turi spragų, ir t.t. Visa tai reikšminga, nes taip galima geriausiai sustiprinti studentų 

mokymąsi. Todėl dėstytojai naudoja vertinimą mokymuisi arba formuojamąjį vertinimą (FV), siekdami 

daugiau sužinoti apie studentų mokymosi procesus ir panaudoti rezultatus mokymosi technikų 

modifikavimui bei tobulinimui mokymo ciklo eigoje.   

Svarbu pažymėti, kad ne tik dėstytojai turi žinoti, ką studentai moka ir ko nemoka. Tai būtina ir patiems 

studentams. Jūs galite stebėti savo pažangą, pavyzdžiui, susimąstydami, kodėl užduotį atlikti buvo lengva ar 

sunku, arba pagalvodami, kaip kitą kartą padaryti geriau. Tokiu būdu pajusite, kad galite kontroliuoti savo 

mokymosi procesą ir ilgainiui tapsite savarankiškesni. Tai svarbu, nes įrodyta, kad besimokančiojo 

savarankiškumas yra lemiamas veiksnys sėkmingai mokantis užsienio kalbų.  

Formuojamasis vertinimas neturėtų būti vertinamas pažymiais kaip apibendrinamasis. Dodge (2009)  

nuomone, jis turi pasitarnauti kaip praktika studentams: prasmingos užduotys klasėje ar atitinkami namų 

darbai, leidžiantys dėstytojui ir besimokančiajam nustatyti, kur dar reikia patobulėti. Taigi, dėstytojai gali 

atitinkamai pritaikyti savo mokymą, o studentai mato sritis, kur dar turi pasistengti.    

Taigi, vertinimas mokymuisi arba vertinimas, kuris skatina mokymąsi, gali būti traktuojamas kaip mokymosi 

proceso dalis. Dėl šios priežasties formuojamasis vertinimas turėtų būti taikomas dažnai ir interaktyviai 

(http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf). Kitaip tariant, formuojamasis vertinimas bus jums 

naudingiausias, jei tai bus pastovi mokymosi proceso dalis, ir jei turėsite galimybę patys dalyvauti 

nuolatiniame savo ir bendramokslių vertinime, kuris skatina mokymąsi.  

2. KAIP SUPRASTI AR JŪSŲ KLASĖJE SUKURIAMAS FORMUOJAMAJAM 

VERTINIMUI TINKAMAS KONTEKSTAS? 

Tyrimais patvirtinta, kad formuojamojo vertinimo sistemą savo paskaitose taikantys dėstytojai taip pat 

akcentuoja tam tikrus esminius mokymo-mokymosi proceso elementus 

(OECD/CERI, 2008). Dėstytojai nebūtinai pabrėžia visus šiuos aspektus 

vienu metu, bet tam  tikru mastu jie visi reguliariai išryškėja jų praktinėje 

veikloje.  

Toliau galėsite susipažinti su esminiais elementais, kuriuos formuojamąjį 

vertinimą naudojantys dėstytojai įtraukia į savo praktinę veiklą. Skaitydami pagalvokite apie savo kaip 

besimokančiųjų patirtis: kokiais būdais ir kokiu mastu galite pastebėti šiuos gerosios praktikos elementus 

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf
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kalbos paskaitose? Trumpi paaiškinimai ir pavyzdžiai padės jums susieti šiuos aspektus su 

jūsų asmenine patirtimi klasėje.  

1. Klasės kultūra, skatinanti bendravimą ir formuojamojo vertinimo instrumentų panaudojimą: 

Dėstytojas leidžia besimokantiems jaustis saugiai ir skatina juos rizikuoti bei klysti. Svarbu suprasti, kad 

klaidos yra natūrali mokymosi proceso dalis. Jos taip pat įgalina dėstytoją suteikti studentams būtiną 

grįžtamąjį ryšį.   

2. Mokymosi tikslų nustatymas ir kiekvieno studento pažangos stebėjimas, tų tikslų siekiant: 

Studentai ir dėstytojas aptaria mokymosi tikslus. Esant poreikiui, dėstytojas padeda studentams išsikelti ar 

suprasti savo mokymosi tikslus (pavyzdžiui, sudarant tokių tikslų sąrašą). Dėstytojai taip pat padeda 

studentams pastebėti savo pažangą.  

3. Įvairių mokymo metodų panaudojimas, siekiant patenkinti skirtingus studentų poreikius: 

Jūsų dėstytojai gali pritaikyti skirtingus metodus, technikas, užduočių tipus bei medžiagą priklausomai nuo 

jūsų kognityvinių bei mokymosi stilių.  Kitaip tariant, jie pritaiko savo mokymą prie studentų kognityvinių ir 

emocinių poreikių, kad padėtų jums susieti naują medžiagą su ankstesnėmis žiniomis.  

4. Įvairių metodų panaudojimas, vertinant studentų supratimą: 

Dėstytojai naudoja įvairias vertinimo priemones, kad galėtų suprasti studentų pažangos eigą. Skirtingos 

vertinimo formos atskleidžia skirtingus studentų poreikius ir tuo pačiu suteikia dėstytojui daugiau galimybių 

suprasti, kokios pagalbos jums reikia. Tokiu būdu, naudodami įvairias vertinimo formas, dėstytojai gali 

pamatyti, kaip lanksčiai studentai perkelia žinias į naujas situacijas.   

5. Grįžtamasis ryšys apie studento veiklos atlikimą ir mokymo pritaikymas, siekiant patenkinti 

nustatytus poreikius: 

Dėstytojai nuolat teikia grįžtamąjį ryšį apie jūsų veiklą. Iš patirties žinome, kad ne visa grįžtamoji informacija 

būna efektyvi: kai kas iš tos informacijos, kurią gavome besimokydami, turėjo mažai įtakos mūsų pažangai. 

Geras grįžtamasis ryšys turi būti konkretus, su pasiūlymais tolesniam tobulėjimui ir pateikiamas pozityviai.   

6. Aktyvus studentų dalyvavimas mokymosi procese: 

Geras mokymas padeda jums geriau suvokti, kas jums naudinga mokantis ir ką jūs galėtumėte padaryti, kad 

tobulėtumėte toliau. Kitaip tariant, tai padeda jums ugdyti savo mokymosi mokytis gebėjimus arba plėtoti 

metakognityvines strategijas. 

 

4. KUO FORMUOJAMASIS VERTINIMAS GALI BŪTI NAUDINGAS 

STUDENTUI? 
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Dabar pažiūrėkime, kokios naudos jūsų mokymuisi gali duoti nuolatinis formuojamasis 

vertinimas. Kaip formuojamojo vertinimo būdai padeda studentui sėkmingiau mokytis kalbų?  

Nuoseklus formuojamojo vertinimo naudojimas:  

1. Leis dėstytojams įvertinti jūsų pažangą ir atitinkamai pritaikyti mokymo metodus pagal jūsų 

poreikius.   

2. Teiks jums teigiamą grįžtamąjį ryšį apie jūsų pasiekimus žodžiu ir raštu. Tai naudinga, nes norėsite 

sužinoti, ką padarėte gerai. Be to, teigiamas grįžtamasis ryšys stiprina pasitikėjimą savimi ir todėl 

tikėtina, kad jūs ir vėl norėsite atlikti panašią užduotį. Tokiu būdu vertinimas mokymuisi skatina 

teigiamą požiūrį į mokymąsi ir mokomos kalbos vartojimą. Tai iliustruoja pateikiami pavyzdžiai:  

Palyginkite du grįžtamojo ryšio pavyzdžius: O varge! Nežinojai tokių paprastų žodžių kaip debesis ir 

saulė.  Ir: Man patiko, kad tu perfrazavai, kai nežinojai žodžio. Tai labai naudinga strategija. Ar 

galėtum kitam kartui pasitikrinti žodyne žodžius, kurių nežinojai? Kaip matote, abiem atvejais 

studento žinios yra vertinamos, bet labai skirtingais būdais: pirmuoju atveju akcentuojama tai, ko 

studentas nežinojo; antruoju - grįžtamojo ryšio pavyzdys prasideda teigiamu studento poelgio 

vertinimu ir baigiamas patarimu, kaip konstruktyviai patobulinti žinias.  

 

3. Suteiks jums detalios ir konkrečios informacijos apie tobulintinas sritis ir apie tai, ko iš jūsų tikimasi. 

Tai vertinga, nes jūs galėsite nusistatyti, į ką jums reikia kreipti daugiau dėmesio mokantis namuose 

ar mokykloje: 

Pavyzdžiui, jei žinote, kad jums reikia patobulinti klausymo supratimo įgūdžius, galite pasirinkti 

daugiau padirbėti namuose, klausantis TED ar žiūrint filmus. Kita vertus, jei žinote, kad jums trūksta 

komunikavimo praktikos, galite nuspręsti, kad būsite aktyvesni dirbant porose are grupėse per 

paskaitą.  

 

4. Padės jums pažinti savo stiprybes ir silpnybes bei tapti autonomiškais besimokančiaisiais. Tai reiškia, 

kad galite svarstyti, kas naudinga besimokant bei spręsti apie savo mokymosi procesą:  

Pavyzdžiui, norėdami sustiprinti savo skaitymo gebėjimus galite nuspręsti, ar skaitysite romaną, 

adaptuotą knygą, internetinius dienoraščius (angl. blog) ar straipsnius, susijusius su profesiniais 

interesais. Tyrimai rodo, kad besimokantieji kalbų, kurie gali valdyti savo mokymosi procesą, 

jaučiasi labiau pasitikintys savimi ir jiems geriau sekasi vartoti kalbą. 

 

5. Padės jums priprasti prie minties, kad klaidos yra būtina mokymosi dalis. Klaidos atveria galimybę 

mokytis, nes parodo, kur reikia pasistengti. Edukologijos srities tyrėjas Ken Robinson teigia, kad, jei 

nedarote klaidų, niekada nesugalvosite ko nors originalaus. 
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6. Skatins plėtoti augimo mentalitetą, o ne fiksuotą mentalitetą (daugiau žr.: Dweck, 2006). 

Žmonės, kurių mentalitetas fiksuotas, iššūkius supranta kaip sunkumus, o tuo tarpu turintys 

augimo mentalitetą iššūkius priima kaip galimybę tobulėti. Augimo mentalitetas skatina rizikuoti ir 

tikėti, kad, įdedant pastangų, laikui bėgant galima daug ko išmokti. 

7. Skatins jus susitelkti į procesą, o ne į mokymosi produktą.  

8. Skatins jus klausti. Normalu klausti, jei ko nors nežinome. Paklausus ir gavus atsakymą, sutaupome daug 

laiko. Be to, klausimų pateikimas stiprins jūsų kritinio mąstymo gebėjimus.  

9. Suteiks jums galimybę įvertinti savo veiklą (įsivertinimas) ir savo bendramokslių veiklos atlikimą (tarpusavio 

vertinimas). Jei esate prašomi reflektuoti apie tai, kaip jums sekėsi ir kodėl jums kažkas pavyko ar nepavyko, 

jūs gaunate progą pamąstyti apie tai, kas padarė įtaką jūsų pasiekimams, su kokiais sunkumais susidūrėte ir 

ilgainiui pajusite galintys labiau kontroliuoti savo ir visos grupės mokymąsi. 

Svarbu suprasti, kad dalyvavimas formuojamajame vertinime papildomai neapsunkina nei jūsų, nei jūsų 

dėstytojų. Tam jums nereikia ruoštis ar įdėti daugiau pastangų, nes mokymosi vertinimas yra natūrali 

mokymo-mokymosi proceso dalis.   

5. TEMOS DISKUSIJAI AR REFLEKSIJAI 

Kuriuos iš anksčiau išvardintų privalumų jūs patyrėte besimokydami 

kalbų?   

Ar galėtumėte papasakoti atvejį, kai teigiamas (ar neigiamas) 

grįžtamasis ryšys padarė įtaką jūsų tobulėjimui? 

Kurioje srityje, jūsų manymu, dar turėtumėte padirbėti mokantis 

užsienio kalbos? Kaip jūs galėtumėte tai padaryti?  

6. IŠVADA 

Šio skyriaus tikslas buvo paaiškinti formuojamojo vertinimo sąvoką, apibūdinti, kaip jis veikia paskaitoje ir 

ištyrinėti jo privalumus besimokančiajam.   

Manome, kad, sužinoję apie FV, jūs: 

 geriau suprasite, koks grįžtamasis ryšys jums teikia naudos, 

 kritiškai vertinsite ir geriau suprasite dėstytojų teikiamą grįžtamąjį ryšį,  

 daug išsamiau suvoksite savo pačių mokymąsi, ypač tai, kas jums naudinga besimokant kalbų, 

 jausitės galintys rinktis jūsų pačių mokymosi procese.  
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Trumpai tariant, tikimės, kad, perskaičius ir apgalvojus šiame skyriuje pateiktas mintis, 

tapsite labiau autonomiškais ir kartu efektyvesniais besimokančiaisiais.  

 Dabar esate pasiruošę trumpai apklausai: 

http://bryza.wgsr.uw.edu.pl/quiz/Guidebook_practical_LT.htm. 
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Naudingos nuorodos ir tinklapiai apie formuojamąjį vertinimą  

 http://www.assessmentforlearning.edu.au/default.asp  

 http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Welcome.html 

 http://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html 
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Primary_Education/Junior_Cycle/Assessment_for_Learning_AfL_/  
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IŠVADOS  

Norėtume išreikšti padėką visiems projekto dalyviams iš keturių universitetų (Vytauto Didžiojo universiteto, 

Pėčo universiteto, Turku taikomųjų mokslų universiteto ir Varšuvos universiteto), kurie surinko šiose 

Gairėse pateikiamus gerosios praktikos pavyzdžius. Taip pat esame dėkingi visiems dėstytojams, kurie 

pakvietė kolegas apsilankyti jų paskaitose ar/ir patys stebėjo kolegų vedamas paskaitas. Taip pat dėkojame 

visiems, kurie prisidėjo prie šios knygos sukūrimo – įskaitant ir mūsų studentus, kurių ypatingo indėlio dėka 

ši knyga išvydo dienos šviesą. Ačiū jums visiems!  

Nuo pat pirmo užmanymo parengti šias gaires, mūsų tikslas buvo parengti labai praktišką leidinį, visų pirma, 

surinkti gerosios praktikos pavyzdžių, kuriuos verta paskleisti kitiems, ir pasidalinti patirtimi bei išmokti 

naujų kalbų mokymo metodų.   

Dauguma kalbų dėstytojų pastoviai dalyvauja įvairiuose profesinio tobulėjimo kursuose, seminaruose ir 

konferencijose. Tačiau tie renginiai ne visada pajėgia pateikti atsakymus į kasdieninio gyvenimo iššūkius 

mokant studentus kalbų. Todėl sumanėme parengti knygą, kuri galėtų pateikti daug atsakymų, kaip spręsti 

situacijas, su kuriomis susiduriame kiekvieną dieną. Tikimės, kad skaitytojai ras naudingos medžiagos, kurią 

galės adaptuoti pagal savo poreikius ir efektyviai pritaikyti savo kalbų mokymosi praktikoje. Gerosios 

praktikos pavyzdžiai, kuriuos surinkome ir čia pateikiame taiko plataus spektro technikas, todėl gali įkvėpti 

ir patyrusius dėstytojus ir tuos, kurie tik pradeda savo kalbų dėstytojo karjerą. Visi pavyzdžiai skatina 

geresnį dėstytojo ir studento bendradarbiavimą, o grupės dinamika ir santykiai tarp studentų leidžia 

užtikrinti ne tik mokymuisi palankią atmosferą, bet patį kalbų mokymąsi padaryti efektyvesniu. 

Šių metodų taikymo ilgalaikė nauda ta, kad sukuriamos galimybes padaryti kalbų mokymosi veiklą 

efektyvesne ir patrauklesne studentams; jie tampa labiau autonomiški ir įsisąmonina, kad ne tik dėstytojai, 

bet ir jie patys turi prisiimti atsakomybę už kalbos mokymąsi. 

Kas dar mums atrodo itin svarbu? Pirma, pavyzdžiai, kuriuos čia pateikiam yra absoliučiai autentiški ir yra 

naudojami kiekvienoje iš keturių šalių – projekto partnerių - praktikoje, kad studentai gautų naudos. 

Švietimo kontekstas yra itin svarbus, ir jis kas dieną tampa vis labiau tarptautiškesnis. Antra, tai ne linksmų 

ir įdomių užsienio kalbų paskaitose naudojamų veiklų pavyzdžiai, bet technikos, glaudžiai susijusios su 

formuojamojo vertinimo idėja, kurią mes taip entuziastingai propaguojame. Kiekviena iš šių technikų 

įgyvendina bent vieną iš taip vadinamų „esminių formuojamojo vertinimo elementų.“ 
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Taip pat verta pažymėti, kad čia aprašytos technikos gali būti įvairiai adaptuojamos, kad 

atitiktų studentų poreikius ar specifinę mokymosi aplinką. Tai nėra naudojimui parengti 

didesnio pamokų ciklo scenarijai, tai įvairių technikų pavyzdžiai darbui su kalbą besimokančiaisiais; todėl 

tuos pavyzdžius galima laisvai keisti, modifikuoti, kad atitiktų kalbą besimokančiųjų lygį ir kiekvienos 

studijuojamos kalbos išskirtinumą. Kviečiame keisti šiuos pavyzdžius ir panaudoti savaip, pripildyti savo 

turiniu ir taip praplėsti jų apimtį. Tikimės, kad pasidalinsite su mumis savo mintimis ir kūrybingų adaptacijų 

pavyzdžiais ateityje. 

Labai norėtume, kad šis gerosios praktikos pavyzdžių rinkinys taptų naudingu žinynu visiems mums, kurie 

tiki ar bent jau tikimės, jog ateityje pritars minčiai, kad formuojamojo vertinimo įrankių taikymas mūsų 

praktikoje yra naudingas ir efektyvus. Paklausykite, ką apie tai mano dėstytojai, kurie jau taiko 

formuojamąjį vertinimą: 

Justyna Deczewska, rusų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Varšuvos universitetas 

“FAB projekto dėka supratau, kad vertinimas nėra galutinis tikslas. Jis turi prasmę tik tada, kai studentas 

gauna tiksliai ir suprantamai suformuluotą grįžtamąjį ryšį. Jei ne, tai vertinimas tampa beprasmiu 

formalumu ir neturi jokio poveikio mokymosi procesui.” 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, vokiečių kaip užsienio kalbos dėstytoja, Vytauto Didžiojo universitetas 

“Buvo gera patirtis stebėti paskaitas Suomijoje. Pamačiau, kaip galima dėstyti lanksčiau, kad švietimo 

sistema gali būti lankstesnė. Stengiuosi įgyvendinti FAB projekte įgytą patirtį savo paskaitose.“  

Kornélia Bánki, anglų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Pėčo universitetas 

“Pradėjau mąstyti apie tai, kaip svarbu, kad kiekvienas studentas suprastų ne tik viso dalyko tikslus, bet ir 

kiekvienos paskaitos ar mokymosi ciklo tikslus. Todėl nutariau daugiau skirti dėmesio šiam aspektui ir 

aptarti tikslus su studentais, įtraukti šią sąvoką į savo paskaitos planus, nors jie yra įtraukti į programos 

aprašus. Taip galėsiu lengviau sekti, kaip tikslai pasiekiami kasdien, ir bus paprasčiau kelti kitus tikslus.“ 

Sirpa Rajala, suomių kaip užsienio kalbos dėstytoja, Turku taikomųjų mokslų universitetas 

“FAB projektas įvairiais būdais išryškino ir suaktyvino mano supratimą apie formuojamojo vertinimo 

svarbą mokyme. Šiame projekte stebėjau, kaip formuojamasis vertinimas panaudojamas kalbų paskaitose, 

pamačiau keletą gerų konkrečių pavyzdžių ir idėjų, kurias galiu lengvai adaptuoti įvairiuose kalbos mokymo 

lygiuose. Apskritai, manau, kad turiu sistemingai suaktyvinti formuojamojo vertinimo praktiką savo kalbų 

dalykuose.  

Taip pat svarbu kreipti dėmesį į tai, kaip formuojamasis vertinimas atliekamas studijų modulyje ir mokantis 

savarankiškai, nuotoliniame mokymesi ir jo vertinime. Taip pat reikia koncentruoti dėmesį į formuojamąjį 

vertinimą mokymo programoje ar laipsnio suteikimo lygmenyje, integruojant jį į visą studijų programą, ir 

kalbų dalykuose, ir visuose kituose studijų dalykuose. Ateityje tai turi įgauti konkrečią išraišką bent jau 

inovatyvios pedagogikos studijų programoje Turku taikomųjų mokslų universitete, kur aš dirbu. Baigiant 

noriu pasakyti, kad FAB projektas privertė mane permąstyti daugelį mokymosi ir formuojamojo vertinimo 

aspektų.” 

Agnieszka Kowalewska, ispanų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Varšuvos universitetas 
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“FAB projektas supažindino mane ir su formuojamojo vertinimo teorija, ir su jo praktiniu 

taikymu stebint kolegų paskaitas, diskutuojant apie asmeninę patirtį su kitais dėstytojais. Aš 

manau, kad formuojamasis vertinimas taps neatskiriama mano paskaitų dalimi, nes jis skatina studentų 

autonomiją ir paverčia juos mokymosi partneriais, o ne šio proceso objektais. Jis taip pat išlaisvina 

dėstytoją iš dusinančio, ‚neklystančio mentoriaus‘ varžtų ir suteikia metodų, kurie kalbos mokymąsi 

paverčia logiškesniu (keliant aiškius tikslus, klausiant raktinius klausimus, teikiant grįžtamąjį ryšį, ir t.t.) ir 

teisingesniu (pateikiant aiškius kriterijus, ką reiškia sėkmingas užduoties atlikimas), kitaip tariant, 

,draugiškesniu besimokančiajam‘. Tuo pačiu tai yra vienintelis vertinimo metodas, kuris įgalina silpnesnius 

studentus pasivyti ir įsisavinti, ką jie praleido ar nepakankamai gerai įsisavino, o ne nusivilti savo kalbos 

mokymusi; stipresni studentai gauna progą toliau tobulinti savo mokymąsi.” 

Daiva Pundziuvienė, anglų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Vytauto Didžiojo universitetas 

“Pradėjau dažniau taikyti savęs vertinimo ir tarpusavio vertinimo strategijas, taip pat supratau, kad 

užduoties tikslų aptarimas su studentais gali būti labai naudingas abiem pusėms. Be to, sužinojau įvairių 

formuojamojo vertinimo įrankių, kurie labai naudingi teikiant grįžtamąjį ryšį ir įvertinant studentų 

gebėjimus. Tačiau laiko stoka per trumpą kalbos paskaitą dažnai neleidžia pakankamai išdiskutuoti, 

išbandyti ir pilnai įgyvendinti formuojamąjį vertinimą.” 

Éva Pálfy, anglų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Pėčo universitetas 

“Nors katedra reikalauja, kad studentai rašytų testą pabaigus kiekvieną vadovėlio skyrių, ištaisiusi jų testus 

naudojuosi proga parodyti studentams, kur dar jiems reikia padirbėti, ką reikėtų atidžiau išmokti. Kartais 

visą paskaitą skiriu šių aspektų įtvirtinimui, kad kiekvienas studentas pastebėtų savo silpnąsias vietas ir 

suprastų, ką daryti, kad pagerintų situaciją. Tokiu būdu išgirstos pastabos nėra bauginančios, studentai 

sulaukia pagalbos, kaip tobulėti, gauna ne tik pažymį. Problemos supratimas ir tolesnių žingsnių jai 

išspręsti žinojimas yra esminiai dalykai mokantis, naudingesnis, negu senovinio tipo mokymosi stilius.  

Tokiose paskaitose, kur akcentuojami kalbėjimo ir prezentacijų darymo gebėjimai, dėstytojo grįžtamasis 

ryšys apie per 1,5-2 mėnesių mokymosi laikotarpį padarytą pažangą yra labai vertingas. Studentai gauna 

naujos energijos toliau tęsti mokymąsi ir tobulėti.” 

Ann-Katrin Tyni-Nummelin, švedų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Turku taikomųjų mokslų universitetas 

“Kokios patirties įgijau FAB projekte? Man asmeniškai labai naudinga patirtis buvo susitikti su kolegomis 

iš įvairių šalių ir stebėti jų vedamas paskaitas, kalbėtis ir pasidalinti idėjomis. Gerai pažvelgti į studijų ir 

mokymosi procesą iš studento perspektyvos ir tuo pat metu reflektuoti apie savo mokymą. Net jei ne visada 

galėjau išmokti naujus mokymo metodus, buvo svarbu stebėti interakciją tarp dėstytojo ir studento grupės. 

Ar formuojamasis vertinimas padarė įtakos mano mokymui? Tam tikra prasme - taip. Radau naujų aspektų 

abiem atvejais, ką aš, kaip dėstytoja, darau taip pat ir ką darau skirtingai, kas pavyksta ir kas ne pačiu 

geriausiu būdu.” 

 

Eliza Fijałkowska-Ładak, anglų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Varšuvos universitetas 

“Visų pirma, dalyvavimas FAB projekte suteikė neįkainojamų galimybių reflektuoti apie savo požiūrį į 

mokymą ir studentų vertinimą. Seminarų apie formuojamąjį vertinimą dėka įgijau daugiau informacijos apie 

tai, sužinojau, kaip motyvuoti studentus efektyvesniais būdais ir išmokau daug įdomių veiklų, kurias galiu 

praktiškai panaudoti savo paskaitose. Stebėdama kolegų paskaitas (ir kaip vizituojanti, ir kaip vizituojama 



                                                                                                                                                                                                                        

85 
 

dėstytoja) įgijau itin vertingos patirties apie tai, kaip taikyti įvairius formuojamojo 

vertinimo metodus realiame gyvenime.” 

“Taip pat norėčiau pridurti, kad dalyvavimas projekte – o tai svarbiausia – buvo didelis malonumas dėka 

nuoširdžių ir entuziastingų žmonių, kurie sukūrė šį projektą.” 

Jūratė Andriuškevičienė, vokiečių kaip užsienio kalbos lektorė, Vytauto Didžiojo universitetas 

“Kolegų vedamų paskaitų stebėjimas yra gera proga įgyti patirties ir pagerinti savo asmeninius gebėjimus, 

nes stebime praktinį jau žinomų metodų įgyvendinimą užsienio kalbos paskaitose. Kita vertus, stebint kolegų 

paskaitas galima atrasti ir tokių momentų, kurių neturėtų būti mūsų paskaitose. (…) Aš pradėjau dažniau 

taikyti žodinį vertinimą ir „pagirti“ savo studentus už puikiai atliktą darbą. Taip pat pastebėjau, kad 

spontaniškas grįžtamasis ryšys labiau motyvuoja studentus. Man padarė didelį įspūdį lenkų kolegų taikoma 

mnemoninė technika kalbos paskaitoje. Išbandžiau šią techniką savo paskaitose ir sulaukiau labai teigiamo 

grįžtamojo ryšio iš savo studentų.” 

Magda Tulska-Budziak, rusų kaip užsienio kalbos dėstytoja, Varšuvos universitetas 

“Dalyvavimas FAB projekte man suteikė teorinį pagrindą apie formuojamąjį vertinimą, praplėtė mano 

kalbų mokymo metodikos žinias ir mano kaip kalbų dėstytojo vaidmenį.” 

“Paaiškėjo, kad aš jau seniai taikau formuojamojo vertinimo elementus net to nežinodama. Tačiau negaliu 

sutikti su kai kuriais principais.” 

Formuojamasis vertinimas reiškia partnerystę mokant ir mokantis. Tačiau ne kiekvienas studentas 

„priaugęs“ iki šios partnerystės, kurią aš suprantu kaip atsakomybės už savo darbo poveikį prisiėmimą; be 

to, ne kiekvieno dėstytojo mentalitetas leidžia dalyvauti šioje partnerystėje.” 

“Formuojamasis vertinimas neapvertė mano mokymo aukštyn kojomis. Kalbant apie praktinį jo taikymą, aš 

pradėjau taikyti vieną techniką, kurios anksčiau netaikiau, nes net nenutuokiau apie tai – tai palaukti 30 

sekundžių paklausus klausimą, leisti studentui pagalvoti. Tai buvo tikra revoliucija mano paskaitose!” 

“Mano nuomone, didžiausia dalyvavimo šiame projekte vertė yra tai, kad buvau išprovokuota giliai 

permąstyti, kaip aš mokau.” 

Jurgita Šerniūtė, anglų  kaip užsienio kalbos dėstytoja,, Vytauto Didžiojo universitetas 

“Tai buvo pirmas kartas, kada aš taip giliai susikoncentravau į formuojamąjį vertinimą. Įgavau didelės 

patirties dalindamasi gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų universitetų, lygindama mūsų universitete ir 

užsienio universitetuose taikomus metodus. 

(…) Kadangi refleksija yra viena iš mane dominančių sričių, formuojamasis vertinimas tapo populiarus 

mano paskaitose, aš daug daugiau skiriu laiko diskusijoms klasėje, o studentų savęs įvertinimas klasėje ir 

namie tapo įprastu dalyku.” 

Anna Sworowska, švedų ir norvegų kaip užsienio kalbų dėstytoja, Varšuvos universitetas 

“FAB projektas privertė man integruoti formuojamojo vertinimo elementus į savo mokymą ir tai puiku, be 

šio vertinimo šiandienos užsienio kalbų paskaitos yra neįmanomos. FV leidžia studentams tapti labiau 

motyvuotas ir džiaugtis savo mokymusi, nes išnyksta baimė suklysti. Studentai jaukiau jaučiasi paskaitose ir 

labiau nori kalbėti klasėje.” 
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Almantė Meškauskienė, anglų kalbos dėstytoja,, Vytauto Didžiojo universitetas 

“Tai buvo fantastiška galimybė pasidalinti patirtimi su užsienio kolegomis. Šiame projekte aš sužinojau kai 

kuriuos naujus mokymo metodus, atšviežinau savo žinias apie gerai žinomus ir jau pamirštus metodus.  

Pastebėjau, kad dalyvaudama šiame projekte aš pradėjau sakyti daugiau komplimentų savo studentams 

apie tai, kad jie atliko darbą gerai arba už jų pastangas gerai jį atlikti.    

Pradėjau taikyti daugiau aktyvių mokymo metodų, pvz., prašau studentų perskaityti ir pasiruošti kitiems 

paaiškinti naują medžiagą. Dažniau leidžiu studentams įvertinti vienas kitą.” 

Sari Loppela-Rauha, Turku taikomųjų mokslų universitetas 

“Kiek man FAB projektas buvo naudingas? Susitikimai ir diskusijos su kitais dėstytojais visada yra geras 

akstinas, suteikiantis energijos mano darbui. Mano darbo esminė dalis yra suteikti studentams 

tarpkultūrinės kompetencijos įgijimo įrankių; todėl matyti, kaip žmonės dirba kitose šalyse – neįkainojama 

patirtis. Tai taip pat padeda geriau suprasti studentus, kurie atvyksta į mūsų universitetą per mainų 

programas, nes jei jie atvyksta iš labiau į mokytoją orientuotos mokymosi aplinkos, kartais jiems reikia 

pirmiausia suvokti, kaip mes čia dirbame (t.y., kad studentai turi prisiimti daugiau atsakomybės už savo 

mokymąsi ir tapti autonomiškais). 

Ar formuojamasis vertinimas turėjo įtakos mano mokymui? Stebėdama kitų dėstytojų vedamas paskaitas iš 

studento perspektyvos, manau, sąmoningiau pradėjau žiūrėti į tai, kokius metodus reikia pasirinkti, kaip aš 

dirbu klasėje. Itin svarbu užtikrinti, kad duočiau studentams pakankamai laiko kalbėti, vietoj to, kad pati 

daug kalbėčiau. Stebėdama paskaitas sužinojau keletą praktinių idėjų apie įrankių/užduočių tipus, kuriuos 

galėčiau taikyti savo mokyme. Kai kurios paskaitos patvirtino mano įsitikinimus, ko tikrai nenorėčiau daryti 

savo klasėse.” 

 


