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Vertinimu siekiama : 

• Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir 

pažangą.  

• Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, 

įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus.  

Pamokoje svarbu ne tik ugdyti mokinių technologinius įgūdžius ir žinias, 

bet ir siekti vertinimo ir įsivertinimo kokybės, kuri yra sudėtinė pamokos 

strategijos dalis. 

      Mokymosi motyvacija – tai su mokymosi veikla susijusių priežasčių: 

poreikių, tikslų, vertybių, įpročių ir t. t. visuma: 

• padeda mokiniui orientuotis į tikslą ir suvokti, kiek laiko reikės 

tikslui pasiekti, ar reikės pastiprinimo ir kokio;  

• aktualizuoja būtinas mokinio žinias, sugebėjimus ir įgūdžius;  

• turi įtakos mokymosi kokybei ir mokymosi pasekmėms. 
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(P. S. Naudojimui ši priemonė pateikiama sumažinto formato atskiru 
failu). 
Mokinio vardas_____________________________ 
Pavardė____________________________ 
Klasė______________________________ 

 
Gero elgesio ir mokymosi motyvacijos skatinimo priemonė – 

įsivertinimo įrankis  
 

Vertinimas balais nuo 1 iki 10 
Įsivertinimo kriterijai: 
1. Buvau dėmesingas/a, klausiau ir nepertraukiau kalbančios mokytojos. 
2. Nekalbėjau iš vietos.   
3. Aktyviai dalyvavau šioje pamokoje. 
4. Pagarbiai elgiuosi su klasės draugais. 
5. Tyliai ir stropiai atlikau užduotis. 
 
Įsivertinimas balais nuo 0 iki 10 
 
           Data 
Kriterijus 

           

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
Viso:            

 
 
Jeigu surinkai 50 balų gali palypėti vienu laipteliu čempiono taurės link 
(ant laiptelio parašyk pliusą). Jeigu surenki tik 10 balų, nulipi vienu 
laipteliu žemyn. Jei surenki mažiau negu 50 balų, lieki ant to laiptelio ant 
kurio esi. Pasiekus čempiono taurę tavęs laukia prizas! 
Sėkmės siekiant gero elgesio čempiono taurės!  
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Laipteliai link “ Čempiono taurės“ 
 
                                10________ 
                                      9____________ 
                                          8______________ 
                                             7________________ 
                                                  6________________ 
                                                      5__________________ 
                                                           4__________________ 
                                                               3___________________ 
                                                                  2___________________ 
                                                                     1____________________ 
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      Gero elgesio ir mokymosi motyvacijos skatinimo priemonę – 

įsivertinimo įrankį „Čempiono taurė“ sudariau vadovaudamasi asmenine 

pedagogine patirtimi. Pirmaisiais darbo mokykloje metais pastebėjus 2 - 5 

klasių mokinių sunkumus įsisavinant mokinio elgesio taisykles pamokoje, 

nesugebėjimą ilgesniam laikui sutelkti dėmesį pamokoje ir kad tai ypač 

sunku berniukams turintiems dėmesio sukaupimo ar mokymosi 

motyvacijos problemų, įsigilinus ir labiau pažinus jų pomėgius pastebėjau, 

kad dauguma jų mėgsta sportą, todėl šią motyvacijos skatinimo ir 

įsivertinimo priemonę pavadinau „Čempiono taurė“. Nors ši priemonė 

buvo orientuota kaip pagalba berniukams, bet ji tinka ir mergaitėms. 

Įsivertinimo lentelę pildo pamokos pabaigoje visi joje dalyvaujantys 

mokiniai. Šią priemonę naudoju keturi metai. 
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     Pradėjus naudoti šią priemonę dauguma problemų, kurios buvo 

susijusios su mokinio netinkamu, nepagarbiu elgesiu pamokoje, mokinio 

taisyklių nesilaikymu, mokymosi motyvacijos trūkumu ir sunkumu 

sukaupti dėmesį išsisprendė. Mokiniai pamokoje elgiasi pagarbiai 

mokytojos ir klasės draugų atžvilgiu, yra aktyvūs pamokoje, stengiasi 

stropiai atlikti užduotis.  

 Pastebėjau, kad priemonė kartais padeda ir hiperaktyvumo problemų 

turintiems mokiniams. 

Šia priemone pasidalinau su kolege anglų kalbos mokytoja, kuri ją taiko 

savo pamokose ir džiaugiasi, kad ši priemonė turi įtakos mokinių elgesio 

pamokoje pokyčiams ir mokymosi motyvacijos skatinimui.  

Mokiniui, kuris „pasiekė“ taurę duodamas netikėtas prizas. Mokiniams, 

kurie „pasiekė“ taurę į lentelę įklijuoju lipduką, dovanoju paveikslėlį su 

Šventojo ar Jėzaus atvaizdu ir čiulpinuką.  

 
 
 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2013 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos mokytoja Inga Rukaitė 

Šios priemonės svarbi dalis yra pasiekto rezultato įvertinimas ir 

skatinamojo prizo įteikimas. 

        
Pastebėjau, kad mokinius labiausiai džiugina tai, kad kaip apdovanojimą 

gauna jų mėgstamą saldumyną. Taip jie jaučiasi konkrečiai įvertinti už 

įdėtas pastangas.  

 


