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1.Grįžtamasis ryšys ir instrumentai refleksijai mokytojams

2.Gerosios patirties pavyzdžiai ir padalomoji medžiaga.

3.Metodų portfeliai pamokos tobulinimui

(pvz., mokymasis bendradarbiaujant; vizualizavimas pamokoje)

Vartotojo vardas:
Kiekvienam mokyklos mokytojui 
prieinama nuasmeninta paskyra

Slaptažodis:
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Grįžtamasis ryšys ir vertinimas – tai būdas gauti tikrovę atitinkančią informaciją

Quelle: Mager 1970, zitiert in: Reischmann: Weiterbildungs-Evaluation. 2004 4

Aš mokau 
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NEKENČIU 
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Dalyviai:

• susipažįsta su vadovu „Mokinių grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais“ ir žino, kur jį 
galima rasti bei parsisiųsdinti

• geba esamus grįžtamojo ryšio klausimynus pritaikyti savo reikmėms,  naudotis 
platformoje Excel formatu pateiktais įrankiais ir atlikti apklausas

• susipažįsta su IQES online pateiktais grįžtamojo ryšio instrumentais ir naujomis
grįžtamojo ryšio formomis, kurias galės taikyti savo pamokose

• Susipažįsta su kolegialaus mokymosi galimybėmis

Tikslas:
Efektyviai taikyti grįžtamąjį ryšį
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Mokytojams skirto vadovo parsisiųsdinimas

 Mokinių grįžtamasis ryšys aštuoniais žingsniais

 Pravesti bei įvertinti grįžtamąjį ryšį
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Mokinių_grįžtamasis_ryšys_aštuoniais_žingsniais.pdf
Anleitung_Excel-Instrumente.pdf


Mokinių grįžtamasis ryšys 8 žingsniais

1. Tikslas ir paskirtis

2. Išsiaiškinti individualius interesus – rasti temas

3. Nustatyti grįžtamojo ryšio taisykles bei eigą

4. Pasirinkti grįžtamojo ryšio metodus bei instrumentus

5. Apdoroti ir interpretuoti duomenis individualiai

6. Interpretuoti duomenis drauge su mokiniais

7. Interpretuoti duomenis drauge su kolegomis

8. Padaryti išvadas – pateikti ataskaitą
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Mokinių_grįžtamasis_ryšys_aštuoniais_žingsniais.pdf


1-as žingsnis: 

Išsiaiškinti tikslus

• Ką noriu pasiekti mokinių grįžtamuoju ryšiu?

• Kokios naudos tikiuosi iš jo sau ir savo mokiniams? 

• Kokiu būdu galiu išsiaiškinti, ar mano pamokų 
pedagoginis poveikis atitinka mano pedagoginius 
ketinimus?
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2-as žingsnis: 

Išsiaiškinti asmeninius interesus
• Ką iš tiesų noriu sužinoti?

• Ką ypatingai norėčiau sužinoti apie savo pamokas?

• Kuriose srityse man stinga informacijos, kuri yra svarbi 
pamokų organizavimui 
(pvz. mokinių aktyvumo žadinimas, mokymosi 
mikroklimatas, mokymosi tobulinimas, motyvacija...)? 

• Kokiu būdu sužinoti, ką iš mano pamokos pasiima 
pavieniai mokiniai ir kokius individualius mokymosi 
procesus ji sužadina? 

• Kaip sužinoti, kokios mokymo ir mokymosi formos yra 
mokiniams patrauklios, o kokios – veikiau ne? 
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3-ias žingsnis: 

Nustatyti grįžtamojo ryšio taisykles ir eigą

• Kas bus daroma su surinktais duomenimis? Kam jie bus 
perduoti?

• Kokiu būdu jie bus toliau apdorojami?

• Kaip iš anksto paaiškinti grįžtamojo ryšio tikslą, 
atsakomybes ir išdavas?

11



3-ias žingsnis: Nustatyti grįžtamojo ryšio taisykles ir eigą 

Kuo pasižymi geras mokinių grįžtamasis ryšys?

Geras mokinių grįžtamasis ryšys

• skatina pagarbų mokytojų ir mokinių tarpusavio dialogą
ir padeda kurti mokymuisi palankų mikroklimatą

• suteikia aiškumo apie tai, ar pamoka iš tiesų turėjo 
pageidautą poveikį 

• žvelgia į mokinius kaip į pamokos ir mokymosi ekspertus

• pateikia nuorodas į tai, ką galima būtų pagerinti, suteikia 
įžvalgų ir padeda prieiti išvadų, lemiančių tam tikrus 
asmeninius veiksmus.
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3-ias žingsnis: Nustatyti grįžtamojo ryšio taisykles ir eigą 

Užtikrinti grįžtamojo ryšio taisyklių ir ketinimų 
skaidrumą I

• Kaip iš anksto paaiškinti mokiniams ir susitarti su jais dėl grįžtamojo ryšio tikslų, 
atsakomybių ir galimų išdavų? 

pvz. „Pateikdama/-s  jums šį klausimyną noriu išsiaiškinti, ar šis mano pamokų ciklas buvo jums 
naudingas ir ką dar galėčiau patobulinti savo pamokose. Vėliau klasėje visi drauge aptarsime 
apibendrintus grįžtamojo ryšio rezultatus.“ 

• Kaip užtikrinti mokinių nuomonės laisvę, kad į klausimus jie galėtų atsakyti atvirai ir 
anonimiškai? 

pvz. „Prašom nerašyti ant klausimyno savo pavardės. Aš suinteresuota/-s, kad į klausimus visi 
atsakytų atvirai ir sąžiningai. 

• Kaip paaiškinti, kas ir kokia forma gaus grįžtamojo ryšio rezultatus.

pvz. „Aš informuosiu jus apie apibendrintus grįžtamojo ryšio rezultatus ir mes drauge juos aptarsime. 
Rezultatai bus pateikti tokiu būdu, kad atsakymų nebūtų galima susieti su pavieniais mokiniais. 

• Kokiu būdu atskleisti savo interesą.

pvz.: „Man reikia/norėčiau gauti informacijos ... tam, kad… . Svarbu, kad į klausimus žiūrėtumėte 
rimtai, nes kitu atveju rezultatai man visiškai nebus naudingi …“ 
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3-ias žingsnis: Nustatyti grįžtamojo ryšio taisykles ir eigą 

Užtikrinti grįžtamojo ryšio taisyklių ir ketinimų 
skaidrumą II

• Kaip sukurti grįžtamajam ryšiui tokią atmosferą, kurioje vyrautų pagarba kitų nuomonei, 
korektiškumas ir  pažiūra, jog klaidos yra leistinos? 

• Kaip pasiekti, kad mokiniai pasitikėtų grįžtamuoju ryšiu.

pvz.“Man asmeniškai grįžtamasis ryšys yra naudingas tuo, kad … . Pabaigoje visi drauge aptarsime 
įgytą patirtį tam, kad išsiaiškintume, ar jums grįžtamasis ryšys taip pat  turėjo teigiamos reikšmės ir 
buvo naudingas.“ 

• Ką konkrečiai aš darysiu? Kokie bus konkretūs grįžtamojo ryšio žingsniai? 

pvz. „Po to, kai jūs užpildysite klausimyną, visų pirma apibendrinsiu rezultatus ir pats sau juos 
išsiaiškinsiu, tuomet visi drauge juos aptarsime. Svarbu, kad ir jūs, ir aš iš šio grįžtamojo ryšio 
padarytume išvadas ir kad jis turėtų pasekmes.“ 
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4-as žingsnis: 

Pasirinkti grįžtamojo ryšio metodus ir 
instrumentus

• Kokius metodus ir instrumentus pasirinkti?

• Ar pasirinktas instrumentas tinka siekiamam tikslui?

• Ar laiko sąnaudos, reikalingos grįžtamojo ryšio vykdymui 
ir duomenų apdorojimui, yra adekvačios?

• Ar norėčiau pats susikurti instrumentą, ar pritaikyti 
esamą, papildydamas jį savais klausimais?
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5-as žingsnis:

Apdoroti ir interpretuoti duomenis individualiai

• Kokiu būdu aiškiai pateikti rezultatus?

• Ką gauti rezultatai reiškia man asmeniškai?

• Kurie rezultatai patvirtina mano spėjimus, o kurie jiems 
prieštarauja? Kas mane nustebino?

• Kuriose srityse būtina kažką daryti?
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6-as žingsnis:

Interpretuoti duomenis drauge su mokiniais
Būtinas žingsnis!

Gerai struktūruoti pokalbį: surinkti temas, išdėstyti jas pagal

svarbą, analizuoti mažose grupėse.

• Kas krinta jums į akis?

• Kas jus daugiausia stebina? Kuris rezultatas ypatingai 
naudingas tolesniam darbui? Kuris rezultatas yra ypatingai 
kritiškas?

• Kur reikalingi pokyčiai? Kuriose srityse, esant pokyčių 
poreikiui, galiu pradėti nuo savęs?
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7-as žingsnis:

Interpretuoti duomenis drauge su kolegomis

Kolegos, kaip "kritiški draugai“, patvirtina mokinių 
atsiliepimus

arba atkreipia Jūsų dėmesį į jų sąlygiškumą. 

• Ar egzistuoja kitos interpretavimo galimybės?

• Drauge parengti sprendimų apmatus ir numatyti veiklos 
perspektyvas. 
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8-as žingsnis:

Sau pačiam ir kitiems pateikti ataskaitą

• Padaryti asmenines išvadas.

• Ar egzistuoja nurodymai, kaip turi būti teikiamos 
ataskaitos?

- Ar ataskaita teikiama mokyklos vadovybei?
- Ar rezultatai aptariami mokytojų kolektyve?
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Reitingavimo konferencija: Efektyvus metodinis būdas, skirtas 
komunikatyviniam grįžtamojo ryšio rezultatų aptarimui bei 
patvirtinimui drauge su apklaustaisiais 

• Moderuojamas seminaras, skirtas duomenų gavimui ir 
įvertinimui

• Pateiktų teiginių įvertinimas (reitingavimas)  ir gautų 
duomenų interpretavimas drauge su apklaustaisiais

Reitingavimo konferenciją galima taikyti

 tėvų grupėms

 mokytojams: komandų posėdžiams 

 mokinių grįžtamajam ryšiui apie pamokas

 kursų įvertinimui



Patarimai, kaip pasiekti, kad reitingavimo 
konferencija pavyktų

• Sukurti pasitikėjimo atmosferą (vaidmuo, duomenų apsauga, 
informavimas apie rezultatus)

• Aptarinėti ne daugiau nei 1 tuziną klausimų

• Pateikti paprastą įžanginį klausimą

• Aiškiai, efektyviai moderuoti

• Vengti ilgų diskusijų

• Vengti atskirų asmenų dominavimo
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Pasirinkti instrumentą

GR = Mokytojai: Grįžtamasis ryšys
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Išsaugoti tuščią 

klausimyną savo 

kompiuteryje ir 

pritaikyti savo 

reikmėms

Įkelti savo 

klausimus

Išsaugoti

egzistuojantį

klausimyną savo

kompiuteryje ir po

to pritaikyti savo

reikmėms

Klausimynas 

pritaikytas
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Kaip mokytojai gali pritaikyti klausimyną savo
reikmėms?

Įvertinimo_lentelė_Template.xls
MT01c_Mokinių_grįžtamasis_ryšys_apie_pamokos_kokybę.xls


IQES online pagalbos puslapyje rasite pagalbinius vaizdo įrašus apie tai, kaip 
taikyti grįžtamojo ryšio instrumentus.
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Grįžtamuoju ryšiu paskatinti …

mokinius apgalvoti

savo mokymosi procesus ir

savo darbinę bei bendradarbiavimo elgseną 
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Trumpos 
grįžtamojo ryšio 
formos apie klasės 
mikroklimatą  
(GR15)
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Trumpos grįžtamojo 
ryšio formos, skirtos 
mokymosi procesų ir 
mokymosi sėkmės 
įvertinimui (GR16)
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Trumpos 
grįžtamojo ryšio 
formos, skirtos 
pamokos 
įvertinimui  (GR17)
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Trumpos grįžtamojo ryšio formos, 
skirtos mokymesi 
bendradarbiaujant taikomo darbo 
grupėse įvertinimu  (GR18)
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4 priežastys, kodėl grįžtamasis ryšys yra reikalingas

Yra daug priežasčių, kodėl grįžtamąjį ryšį reikėtų puoselėti kaip 
kasdienę darbo praktiką ir laipsniškai kurti mokykloje grįžtamojo ryšio 
kultūrą:

Grįžtamasis ryšys ir savirefleksija yra profesinio mokymosi 
priemonėmis

Grįžtamasis ryšys skatina realistinį požiūrį į savo profesinę veiklą

Grįžtamasis ryšys prisideda prie sveikatingumo gerinimo ir 
profesionalizacijos

Grįžtamasis ryšys pagerina mokyklos mikroklimatą 
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 Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimas
 Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas
 Moderavimo portfelis
 Vertinimo atlikimas
 Kas yra ugdymo komandos
 Bendradarbiavimas ugdymo komandose
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GR20_Pamokų stebėjimo protokolas.pdf
GR20a_Pagalbinė priemonė.pdf

